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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ

กุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในท้องที ่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด�าเนินการโดยส�ารวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ point sampling ในลักษณะกลุ่ม

แปลงตัวอย่าง (cluster) แต่ละกลุ่มตัวอย่างห่างกันอย่างเป็นระบบ ระยะห่างเท่ากับ 2.5 กิโลเมตร รวม 187 

กลุ่มแปลงตัวอย่าง ครอบคลุมทั่วพื้นที่ท�าการศึกษา และท�าการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละสังคมพืชเพื่อวิเคราะห์

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินด้วย

 พบว่าการกักเก็บคาร์บอนในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีปริมาณ 13,279,919.75 และ 1,726,298.52 ตัน 

สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้ 48,693,039.083 และ 6,329,761.24 ตัน ตามล�าดับ โดยมีมูลค่า 

การดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5,896,248,369 - 15,232,067,953 และ 1,980,064,402 - 2,810,413,990.56 

บาท ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : มวลชีวภาพ คาร์บอน มรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

Abstract
 The objective of this project was to evaluate the biomass and carbon stock in two areas, 

Kuiburi national park and the ecological corridor connecting Kuiburi national park to Kaeng Krachan 

national park. Point sampling surveys were carried out in 187 sample plots using a cluster systematic 

sampling design. The plots were distanced 2.5 km, covering the whole study area. Soil samples were 

also collected for each plant community to evaluate carbon accumulation.

 The analyses show that the total carbon stock in Kuiburi national park and in the  

ecological corridor are respectively 13,279,919.75 and 1,726,298.52 tons. These results clearly 

suggest that the surveyed areas can absorb a carbon dioxide (CO
2
) amount of respectively 

48,693,039.083 and 6,329,761.24 tons. The economic value for the provision of this  

ecosystem service by the surveyed areas is, respectively, 5,896,248,369 - 15,232,067,953 and 

1,980,064,402 - 2,810,413,990.56 THB.
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การส�ารวจ

การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกใช้วิธีการส�ารวจทรัพยากร

ป่าไม้แบบ point sampling หรือ variable - plot 

sampling ซึ่งมีการก�าหนดต�าแหน่งจุดสุ่มตัวอย่าง

หรือ sampling point เช่นเดียวกับการเลือก

จุดศูนย์กลางแปลงตัวอย่าง (sampling plot) 

ในวิธีการส�ารวจโดยใช้แปลงตัวอย่างวงกลม 

ต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่รอบ ๆ sampling point จะมี

ขนาดแปลงเป็นของตัวเองที่แปรผันไปตามขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้นั้น ในกรณีที่ต้นไม้เป็นหน่วย

ตัวอย่าง โอกาสที่ต้นไม้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างจะขึ้น

อยู่กับขนาดของต้นไม้ และระยะทางจากจุดศูนย์กลาง

ของแปลงตัวอย่างถึงต้นไม้นั้น (สงคราม, 2531) โดย

เลือกใช้เครื่องมือรีเลสโคป (relascope) ที่ประดิษฐ์

ขึ้นใช้เองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดย

ประดิษฐ์ให้มีขนาดของค่าคงที่พื้นที่หน้าตัด (Basal 

Area Factor; BAF) มีค่าเท่ากับ 3 ตามรายงานการ

ศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่งเป็นขนาดความกว้าง

ของช่องมองในเครื่องมือรีเลสโคปท่ีสัมพันธ์กับขนาด

ความโตของต้นไม้และระยะห่างจากจุดสุ่มตัวอย่างไป

ยังต้นไม้ โดยต้นไม้ที่มองเห็นว่ามีขนาดโตกว่าช่องที่

ค�าน�า

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกโดย

เฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเปลี่ยนแปลงวัฏจักร 

คาร์บอนในพื้นที่ป ่าไม้เป ็นปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงปริมาณก ๊าซเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นการดูดซับหรือการปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการตัดไม้ท�าลายป่าหรือ

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากระบบ

นิเวศป่าไม้เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนที่ส�าคัญ เพราะต้นไม้

สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้ในรูปแบบ

ของกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) 

โดยพืชสีเขียวจะเปลี่ยนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็น

พลังงานทางชีวเคมีเพื่อสร้างเนื้อเยื่อ และน�ามากักเก็บ

ไว้ในรูปของมวลชีวภาพ (biomass) ทั้งในส่วนเหนือพื้น

ดินและใต้พื้นดิน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น

พื้นที่อนุรักษ์หนึ่งในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้มีการรับรอง

ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน 

(ASEAN Declaration on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 

18 ธันวาคม 2546 ในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม

ของอาเซียนที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่งมีความ

ส�าคัญทางระบบนิเวศ มีความหลากหลาย ความโดดเด่น 

มีคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์ มีระบบนิเวศที่ท�าให้ทุกชีวิต

สามารถด�ารงอยู่ได้ มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลาย

ทางพันธุกรรม และสามารถรับรองได้ว่าพื้นที่ดังกล่าว

จะคงประโยชน์ต่อพันธุ์พืชและระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน 

เพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

และสามารถสร้างมูลค่าได้จากการท่องเที่ยว (ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารอาเซียน, 2559)

การกักเก็บคาร์บอนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการแสดง

ถึงคุณค่าทางนิเวศบริการ (ecosystem service) อีก

ประการหนึ่งของมรดกอาเซียนแห่งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพของพื้นที่ป่าไม้ในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

ที่ส�าคัญ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็น

ข้อมูลส�าคัญโดยเฉพาะการใช้เป็นเส้นฐานอ้างอิงส�าหรับ

การจัดการพื้นที่ในระดับสากลต่อไปในอนาคต

วิธีการศึกษา
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ก�าหนดจะเป็นต้นไม้ที่นับเป็นไม้ในแปลง และจ�านวน

ต้นไม้ที่นับได้ในแต่ละแปลงคูณด้วยค่า BAF จะเป็นค่า

พื้นที่หน้าตัดของหมู่ไม้ต่อเฮกตาร์ และสามารถน�ามา

วิเคราะห์หาจ�านวนต้นต่อเฮกตาร์ส�าหรับไม้แต่ละชนิด

ได้ด้วย 

ส�าหรับการนับต้นไม้เมื่อใช้เครื่องมือรีเลสโคป 

จะนับเฉพาะต้นท่ีมีขนาดความโตมากกว่าความกว้าง

ของช่องส่องบนเครื่องมือรีเลสโคปและเป็นต้นไม้ที่มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร 

ขึ้นไปเท่านั้น (ธรรมนูญ, 2541) 

รูปแบบ ที่ตั้ง และจ�านวนแปลงตัวอย่าง

ใช้รูปแบบกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) ที่แต่ละ

กลุ่มห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รวมทั้งหมด 187 กลุ่มแปลง

ตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแปลงย่อยจ�านวน 

5 แปลง คือ แปลงที่ตั้งจุดศูนย์กลางกลุ่ม 1 แปลง และ

แปลงที่ห่างออกไป 50 เมตร ทางทิศ เหนือ ใต้ ตะวัน

ออก และตะวันตก

การวิเคราะห์ข้อมูล

มวลชีวภาพ

ค�านวณหามวลชีวภาพซึ่งค่าที่ค�านวณได้จะเป็น

มวลชีวภาพต่อต้นของต้นไม้โดยใช้สมการแอลโลเมตรี

ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1  สมการแอลโลเมตรีที่ใช้ในการค�านวณมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าธรรมชาติ

ชนิดป่า สมการ ที่มา

ป่าดิบแล้ง Ws = 0.0509 (D2H)0.919 Tsutsumi et al. (1983)

ป่าดิบเขา Wb = 0.00893 (D2H)0.977

Wl = 0.0140 (D2H)0.669

Wr = 0.0313 (D2H)0.805

ป่าเบญจพรรณ Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 Ogawa et al. (1965)

ป่าเต็งรัง Wb = 0.003487 (D2H)1.0270

Wl = (28.0/Wtc + 0.025)-1

ป่าดิบชื้น Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 Ogawa et al. (1965)

Wb = 0.006003 (D2H)1.0270

Wl = (18.0/Wtc + 0.025)-1

Wr = 0.0264 (D2H)0.7750

ไผ่ Wc = 0.0691512 (D2H)0.7930 Chaiyo et al. (2011)

Wt = 0.0883689 (D2H)0.7703

Wb+l = Wt-Wc

เถาวัลย์ W = 0.8622 D2.021 ชิงชัย และคณะ (2554)

มวลชีวภาพของราก Below ground biomass = Exp (-1.0850 + 0.9256 

ln (Above ground biomass density))

Cairns et al (1997)
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เมื่อก�าหนดให้ D คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ที่ระดับอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูงทั้งหมด

ของต้นไม้ (เมตร) W คือ มวลชีวภาพของเถาวัลย์ 

(กิโลกรัม) WS คือ มวลชีวภาพของล�าต้น (กิโลกรัม) 

Wb คือ มวลชีวภาพของกิ่ง มีหน่วยเป็นกิโลกรัม Wl 

คือ มวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม) Wr คือ มวลชีวภาพ

ของราก (กิโลกรัม) Wc คือ มวลชีวภาพล�าต้นของ

ไม้ไผ่ (กิโลกรัม) Wt คือ มวลชีวภาพทั้งหมดของไม้ไผ่ 

(กิโลกรัม) Wb+l คือ มวลชีวภาพใบและกิ่งของไม้ไผ่ 

(กิโลกรัม)

การประมาณค่ามวลชีวภาพของไม้หนุ่ม (sapling)  

และกล้าไม้ (seedling) ใช้วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างต้นไม้ 

โดยเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกสังคมป่า แล้วน�ามา

หาปริมาณมวลชีวภาพ โดยท�าการแยกชิ้นส่วนของ

ต้นไม้ ได้แก่ ใบ กิ่ง ล�าต้น และราก พร้อมทั้งชั่งน�้า

หนักสด หลังจากน้ันน�าไปอบแห้งในตู้อบพรรณไม้ที่

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จ�านวน 72 ชั่วโมง หรือ

อบจนน�้าหนักคงที่ แล้วท�าการชั่งน�้าหนักแห้ง เพื่อ

ค�านวณหาปริมาณความชื้นในรูปร้อยละจากน�้าหนัก

สดและน�้าหนักแห้ง เมื่อได้ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นก็

สามารถน�าไปหาค่ามวลชีวภาพได้จากสูตรดังนี้

เปอร์เซ็นต์ความชื้น = [น�้าหนักสด (กรัม) – น�้าหนักแห้ง (กรัม)]×100 

              น�้าหนักแห้ง (กรัม)

มวลชีวภาพ/น�้าหนักแห้ง  =  100 × น�้าหนักสด (กรัม)

                       (เปอร์เซ็นต์ความชื้น + 100)

การกักเก็บคาร์บอน

ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพต่าง ๆ 

ทั้งในส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน และส่วนที่อยู่ใต้พื้นดินของ

ต้นไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยค�านวณจาก

ค่ามาตรฐานซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 47 ของน�้าหนักแห้ง 

(IPCC, 2006 อ้างโดย ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ

พันธุ์พืช, 2557) คูณกับมวลชีวภาพ

ส�าหรับการศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน 

ด�าเนินการโดยการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0 – 

30 เซนติเมตร และวิเคราะห์หาค่าปริมาณคาร์บอนใน

ห้องปฏิบัติการ

พื้นที่ศึกษาวิจัย

ท�าการศึกษาในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและ

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ระยะเวลาท�าการศึกษา

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ภาพที ่1  ทีต่ัง้ของกลุม่แปลงตวัอย่างในอทุยานแห่งชาต ิ

กุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ระหว่างอุทยานแห่งชาติแก ่งกุยบุรีและ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ผลการวิจัย

1. มวลชีวภาพ

พบว่าป่าดิบชื้นมีมวลชีวภาพเฉลี่ยต่อพื้นที่สูง

ที่สุด รองลงมาคือ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งระดับสูง 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งระดับกลาง 

ป่าดิบแล้งระดับต�่า ป่ารุ่นสอง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 

และพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีปริมาณมวลชีวภาพ 231.08, 

222.66, 174.87, 159.49, 134.74, 131.37, 70.05,  

50.68, 42.59 และ 12.65 ตันต่อเฮกตาร์ ตามล�าดับ 

รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  มวลชีวภาพรวมของพรรณไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ 

              ระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

สังคมพืช ไม้ยืนต้น ไม้หนุ่ม กล้าไม้ ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ รวม

ป่าดิบเขา* 222.66 - - - - - 222.66

ป่าดิบชื้น 216.37 1.28 0.30 5.07 2.95 5.10 231.08

ป่าดิบแล้งระดับสูง 160.12 1.40 0.25 4.25 3.84 5.01 174.87

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 122.54 1.18 0.09 0.08 7.11 3.72 134.74

ป่าดิบแล้งระดับต�่า 116.43 1.79 0.07 4.01 8.37 0.69 131.37

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 134.42 1.22 0.06 4.24 19.56 0.00 159.49

ป่าเบญจพรรณ 44.25 2.04 0.022 - 4.37 - 50.68

ป่าเต็งรัง 39.88 2.61 0.09 - - - 42.59

ป่ารุ่นสอง 52.36 1.02 0.10 6.07 9.74 0.75 70.05

พื้นที่เกษตรกรรม 10.70 1.64 0.31 - - - 12.65

2. การสะสมคาร์บอนในแต่ละสังคมพืช

การสะสมคาร์บอนรวมท้ังหมดโดยแยกตามสังคม 

พืชพบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับค่าปริมาณ

มวลชีวภาพ สงัคมพชืทีมี่ค่าการสะสมคาร์บอนมากทีส่ดุ 

คอื ป่าดบิชืน้ รองลงมาได้แก่ ป่าดบิเขา (เฉพาะไม้ยืนต้น) 

ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ  

ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบแล้งระดับต�่า ป่ารุ ่นสอง 

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และพื้นที่เกษตรกรรม 

โดยมีการสะสมคาร์บอนเท่ากับ 111.08, 104.67, 

84.06, 77.42, 64.77, 63.14, 33.04, 24.84, 21.53 

และ 5.97 ตามล�าดับ

ผลการศึกษาการสะสมคาร์บอนของไม้ยืนต้น 

ไม้หนุ่ม กล้าไม้ ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ และไผ่ แยก

ตามชนิดของสังคมพืช ได้ดังตารางที่ 3 เมื่อน�าข้อมูล

มาแสดงในรูปแบบของเส้นชั้นระดับ (contour line) 

แสดงได้ดังภาพที่ 3

หมายเหต ุ เฉพาะไม้ยืนต้น
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ภาพที่ 2  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพรวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่  

            แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ตารางที่ 3  การสะสมคาร์บอนส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ  

                ระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

สังคมพืช ไม้ยืนต้น ไม้หนุ่ม กล้าไม้ ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ รวม

ป่าดิบเขา 104.67 - - - - - 104.67

ป่าดิบชื้น 104.01 0.62 0.14 2.44 1.42 2.46 111.08

ป่าดิบแล้งระดับสูง 76.97 0.67 0.12 2.04 1.85 2.41 84.06

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 58.90 0.57 0.04 0.05 3.42 1.79 64.77

ป่าดิบแล้งระดับต�่า 55.96 0.86 0.03 1.93 4.02 0.34 63.14

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 65.24 0.59 0.03 2.06 9.50 0.00 77.42

ป่าเบญจพรรณ 21.69 1.00 0.011 - 2.14 - 24.84

ป่าเต็งรัง 20.17 1.32 0.043 - - - 21.53

ป่ารุ่นสอง 24.69 0.49 0.05 2.86 4.61 0.36 33.04

พื้นที่เกษตรกรรม 5.04 0.78 0.14 - - - 5.97

3.  การสะสมคาร์บอนในดิน

พบว่าป่าดิบแล้งระดับสูง มีค่าการสะสมคาร์บอน 

ในดินมากที่สุด รองลงมาคือป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 

ป่าดิบแล้งระดับต�่า ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น 

ป่าเต็งรัง ป่ารุ่นสอง และป่าดิบแล้งระดับกลาง โดย

มีค่าเท่ากับ 67.80, 67.20, 67.20, 67.20, 48.00, 

48.00,  39.30, 39.30 และ 25.50 ตันต่อเฮกตาร์ ตาม

ล�าดับ (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 3  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการสะสมคาร์บอนรวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ    

            พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ภาพที่ 4  ปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในดินแยกตามชนิดของสังคมพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

             และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

4. ปริมาณคาร์บอนสะสมทั้งพื้นที่

ข้อมูลการสะสมคาร์บอนในแต่ละสังคมพืชน�า

มาท�าแผนที่แสดงปริมาณการสะสมคาร์บอนโดยใช้

โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic  

Information System; GIS) เพื่อสร้างแผนที่แสดง

ปริมาณคาร์บอนในไม้ยืนต้นตาย การสะสมคาร์บอน

เหนือพื้นดิน การสะสมคาร์บอนใต้พื้นดิน และการ

สะสมคาร์บอนรวม และค�านวณปริมาณคาร์บอนที่

สะสมอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนว

เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยใช้แบบจ�าลอง

คาร์บอน (Invest Carbon Storage and Seques-

tration model) ของเครื่องมือ InVEST (Integrated 

Valuation of Ecosystem Service and Trade offs) 

และแผนที่สังคมพืชของ ธรรมนูญ และ ชุมพล (2559)  

ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนดังภาพที่ 5 ถึงภาพที่ 8 

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่าอุทยานแห่งชาติ 

กุยบุรีมีการสะสมคาร์บอนรวมครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

13,279,919.75 ตัน โดยแบ่งเป็นการสะสมคาร์บอน

เหนือพื้นดิน การสะสมคาร์บอนใต้พื้นดิน การสะสม

คาร์บอนของไม้ยืนต้นตาย และการสะสมคาร์บอนในดิน 

ซึ่งมีค่า 6,400,800.74, 1,016,640.71, 175,005.37  

และ 5,687,472.93 ตัน ตามล�าดับ 

พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

มีการสะสมคาร์บอนรวม 1,726,298.52 ตัน โดยแบ่ง

เป็นการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดิน การสะสมคาร์บอน

ใต้พื้นดิน การสะสมคาร์บอนของไม้ยืนต้นตาย และ

การสะสมคาร์บอนในดิน 914,257.33, 133,178.06, 

21,299.93 และ 657,563.20 ตัน ตามล�าดับ และเมื่อ 

น�าค่าการสะสมคาร์บอนของท้ังสองพื้นท่ีดังกล่าว 

มารวมกัน พบว่า มีการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งหมด 

15,036,534.88 ตัน โดยแบ่งเป็นการสะสมคาร์บอน 

เหนือพื้นดิน การสะสมคาร์บอนใต้พื้นดิน การสะสม 

คาร์บอนของไม้ยนืต้นตาย  และการสะสมคาร์บอนในดิน  

เท่ากับ 7,329,013.54, 1,152,043.86, 196,725.29 

และ 6,358,752.81 ตัน ตามล�าดับ
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ภาพที่ 5  การสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ 

            ระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ภาพที่ 6  การสะสมคาร์บอนใต้พื้นดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ  

            ระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ภาพที่ 7  การสะสมคาร์บอนในดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง 

             อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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ภาพที่ 8  การสะสมคาร์บอนรวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่าง 

            อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
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สรุปผลการศึกษา

การสะสมมวลชีวภาพและคาร์บอนของพรรณไม้

ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน ทั้งในส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน และ

ส่วนท่ีอยู่ใต้พื้นดิน คือจะมีการสะสมคาร์บอนใน

ปริมาณมากบริเวณทิศตะวันตกแนวชายแดนระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศเมียนมา และลดหลั่นลงมา

ทางตอนกลางและตะวันออกของพื้นที่ โดยสังคมพืช

ที่มีการสะสมคาร์บอนไว้มากที่สุด คือ ป่าดิบเขาและ

ป่าดิบชื้น ส่วนสังคมพืชที่มีค่าการสะสมคาร์บอนต�่าคือ 

พื้นที่เกษตรกรรม การเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนจึง

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ์

แห่งนี้มิให้มีการตัดไม้ท�าลายป่า ซึ่งนอกจากจะเป็น 

การรักษาระดับการสะสมคาร์บอนไว้ได้แล้ว ยังเป็น 

การเพ่ิมศักยภาพให้พื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้ในการเป็น

แหล่งสะสมคาร์บอนได้อีกด้วย

5. มูลค่าคาร์บอน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่อุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี 13,279,919.75 ตัน และในพื้นทีแ่นว

เชื่อมต่อระบบนิเวศ 1,726,298.52 ตัน เมื่อคิดเป็น 

ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) มี

ค่าเท่ากับ 48,693,039.083 และ 6,329,761.24 ตัน 

ตามล�าดับ เมื่อใช้อัตราราคาซื้อขายในต่างประเทศ 

ประมาณ 12 ยูโรต่อตัน (ตลาดคาร์บอน, 2010) ที่

อัตราแลกเปลี่ยน 37 บาทต่อ 1 ยูโร จะคิดเป็นอัตรา

ซื้อขาย 444 บาทต่อตัน พบว่ามีมูลค่าส�าหรับทั้ง

สองบริเวณดังกล่าวเป็นเงิน 5,896,248,369 และ 

2,810,413,990.56 บาท ตามล�าดับ

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในแถบ

ยุโรป มีการเก็บภาษีคาร์บอนที่ประมาณ 31 ยูโรต่อ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหากน�าตัวเลขดังกล่าวมาใช ้

เป็นบรรทัดฐานส�าหรับประเมินความสูญเสียคาร์บอน 

ไดออกไซด์ ก็อาจมีมูลค่าของทั้งสองบริเวณมากถึง 

15,232,067,953 และ 1,980,064,402 บาท ตามล�าดับ  

จากตัวเลขดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าอัน

มากมายมหาศาลของทรัพยากรป่าไม ้ เฉพาะในด้าน

ของการเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รวมทั้งหน่วย

งานอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุน เป็นผู้ดูแลรักษา 
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