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ส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ 

ค าน า 

 

สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประชาคมโลก
เผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้นานาประเทศหาทางร่วมกันป้องกัน
และแก้ไข เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับ
ท้องถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism, CDM) จึงเป็นกลไกหน่ึงในสามกลไกภายใต้พิธี
สารเกียวโตซึ่งก าหนดข้ึนมาเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการด าเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่
พัฒนาแล้วหรือประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I) และประเทศก าลังพัฒนาหรือ
ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1  

ป่าไม้มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากสามารถลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
บรรยากาศมากักเก็บไว้ในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ การปลูกป่าจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ได้มี
การก าหนดให้สามารถด าเนินการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพ้ืนฐานของความ
สมัครใจภายใต้โครงการ CDM ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการปลูกป่าในพ้ืนที่ที่เคยเป็นป่าและไม่
เคยเป็นป่ามาก่อน (reforestation and afforestation) หรือเรียกว่า โครงการ CDM 
ภาคป่าไม้ (A/R CDM) 

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้ การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างย่ิงที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ เน่ืองจากพรรณไม้แต่ละชนิดมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่แตกต่างกันและพรรณไม้ชนิดเดียวกันก็มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน 



 

 
4 | คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ 
ส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ 

ไดออกไซด์ที่แตกต่างกันเมื่อปลูกในพ้ืนที่แตกต่างกัน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับมีศักยภาพ
ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาโครงการ CDM ภาคป่าไม ้จึงร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดท า “คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการ CDM ภาค 
ป่าไม”้ โดยการรวบรวมลักษณะทั่วไป ศักยภาพของพ้ืนที่ปลูก และศักยภาพในการดูด
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แง่ของสภาพแวดล้อมและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนวิ เคราะห์
รูปแบบการปลูกป่าและขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ CDM ภาคป่าไม้ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ี
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาโครงการ CDM ภาค
ป่าไม้ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ CDM ภาคป่า
ไม้ ตลอดจนการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ CDM ภาคป่าไม้ให้ทัดเทียมนานา
ประเทศต่อไป 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มิถุนายน 2554 
 



 

 
คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ | 5 

ส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า 3 
สารบัญ 5 
บทน า 7 
ลักษณะทั่วไปของพรรณไม้ 11 
ศักยภาพของพ้ืนที่ 29 
ศักยภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ 37 
ศักยภาพของพรรณไม้ 57 
รูปแบบการปลูกป่าและขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกป่า 71 
บรรณานุกรม 84 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ 1 ปริมาณคาร์บอน (carbon content) ของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ 40 
ตารางที่ 2 ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของความสูง (H) และเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 

เพียงอก (DBH) ของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ 
ตารางที่ 3 root/shoot ratio และความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพ 49 

ของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ 
ตารางที่ 4 การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ 50 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ 1 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของสัก  12 
ภาพที่ 2 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส 13 



 

 
6 | คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ 
ส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 หน้า 

ภาพที่ 3 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของกระถินเทพา 15 
ภาพที่ 4 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของกระถินณรงค์ 16 
ภาพที่ 5 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของกระถินยักษ์ 17 
ภาพที่ 6 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของโกงกางใบเลก็ 19 
ภาพที่ 7 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของยางพารา 21 
ภาพที่ 8 ลักษณะล าต้น ใบ และผลของปาล์มน้ ามัน 22 
ภาพที่ 9 ลักษณะล าต้น และใบของพะยูง 24 
ภาพที่ 10 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของตะเคียนทอง 24 
ภาพที่ 11 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของมะขาม 26 
ภาพที่ 12 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของราชพฤกษ์ 27 
ภาพที่ 13 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของประดู่บ้าน 28 

 

 



 

 
คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ | 7 
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บทน า 

 

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) เป็นกลไก
หน่ึงในสามกลไกภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งได้มีการลงนามเป็นครั้ง
แรกในระหว่างการประชุมสมัชชาประเทศภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC) สมัยที่ 3 (COP 3) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับ
ประเทศไทยได้มีการลงนามในพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และต่อมา
ได้ให้สัตยาบันเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 CDM ก าหนดข้ึนมาเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 
(Annex I) และประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 โดยให้เกิดการ
ลงทุนในโครงการที่มีผลให้เกิดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่ของประเทศก าลงั
พัฒนา ทั้งน้ี จะมีการคิดคาร์บอนเครดิตจากหน่วยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้และ
ได้รับการรับรอง (certified emission reductions, CERs) ซึ่งประเทศในกลุ่ม
ภาคผนวกที่ 1 สามารถน า CERs น้ีไปค านวณเพ่ือคิดปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมทั้งหมดของประเทศได้ หลักการของ CDM คือ ต้องด าเนินการด้วย
ความสมัครใจ (voluntary participation) ด าเนินการเพ่ิมเติมจากการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ (not business as usual) และต้องเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน (sustainable 
development) โครงการที่อยู่ในข่ายของ CDM มีทั้งสิ้น 15 ประเภท ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมการปลูกป่าในพ้ืนที่ที่เคยเป็นป่าและไม่เคยเป็นป่ามาก่อน (reforestation and 
afforestation) หรือเรียกว่า โครงการ CDM ภาคป่าไม้ (A/R CDM)  

โครงการ CDM ภาคป่าไม้ เป็นโครงการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากโครงการ 
CDM อื่นๆ เน่ืองจากเป็นโครงการประเภทกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่โครงการ
อื่นๆ เป็นโครงการประเภทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลักษณะเฉพาะของโครงการ 
CDM ภาคป่าไมท้ี่ท าให้แตกต่างจากโครงการอื่นๆ ได้แก่ 
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 ความไม่ถาวร (non permanence) การกักเก็บคาร์บอนโดยต้นไม้น้ันจัดเป็น
ประเภทไม่ถาวร เน่ืองจากคาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้มีโอกาสถูกปล่อยกลับคืนสู่
บรรยากาศได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตัดฟัน การเกิดไฟป่า เป็นต้น 

 มีความไม่แน่นอน (uncertainty) เน่ืองจากการวัดการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
โดยต้นไม้น้ันมีความยุ่งยากซับซ้อน 

 มีระยะเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิตยาวนาน (long term crediting period) 
เน่ืองจากการดูดซับก๊าซเรือนกระจกโดยป่าไม้น้ันต้องใช้เวลายาวนาน 

ดังน้ัน การด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้จึงมีข้อก าหนดและวิธีการด าเนินการที่
แตกต่างจากโครงการ CDM ทั่วไป รวมทั้งมีการจ ากัดให้ประเทศภาคผนวกที่ 1 สามารถ
ใช้คาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ต้องลดในช่วงพันธกรณีแรก (พ.ศ. 2551-2555) 

รูปแบบการปลูกป่าภายใต้กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดส าหรับช่วงพันธกรณีแรกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 การปลูกป่าแบบ afforestation หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน
ที่ด าเนินการโดยมนุษย์ จากพ้ืนที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนในระยะเวลา 50 ปี ให้
กลายเป็นป่า โดยการปลูก หว่านเมล็ด หรือการส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธ์ุ
ตามธรรมชาติ  

 การปลูกป่าแบบ reforestation หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน
ที่ด าเนินการโดยมนุษย์ จากพ้ืนที่ที่ครั้งหน่ึงเคยเป็นป่าแต่ถูกแปลงสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่น ให้กลับกลายเป็นป่าอีกครั้ง โดยการปลูก หว่านเมล็ด หรือการ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธ์ุตามธรรมชาติ โดยในช่วงพันธกรณีแรกจะจ ากัด
อยู่เฉพาะโครงการที่เกิดข้ึนบนพ้ืนที่ที่ไม่เป็นป่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2532  

นอกจากน้ียังมีการด าเนินงานภายใต้พิธีสารเกียวโตยังมีการก าหนดนิยามของ  
“ป่าไม้” ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ที่มีขนาดต้ังแต่ 0.05-1.0 เฮกแตร์ มีการปกคลุมโดยเรือน
ยอดของต้นไม้มากกว่าร้อยละ 10-30 โดยต้นไม้เหล่าน้ีต้องมีศักยภาพในการเติบโตและ
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มีความสูงไม่น้อยกว่า 2-5 เมตร ส าหรับประเทศประเทศไทยได้ก าหนดค่าที่ใช้เป็น
นิยาม “ป่าไม”้ ของประเทศ ดังน้ีคือ เป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดต้ังแต่ 1 ไร่ (0.16 เฮกแตร์) มี
การปกคลุมโดยเรือนยอดของต้นไม้มากกว่าร้อยละ 30 โดยต้นไม้เหล่าน้ีต้องมีศักยภาพ
ในการเติบโตและมีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้ การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างย่ิงที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ เน่ืองจากพรรณไม้แต่ละชนิดมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่แตกต่างกันและพรรณไม้ชนิดเดียวกันก็มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ที่แตกต่างกันเมื่อปลูกในพ้ืนที่แตกต่างกัน โดยการกักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้
ข้ึนอยู่กับปริมาณคาร์บอน (carbon content) ที่สะสมในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ 
ล าต้น กิ่ง ใบ และราก และผลผลิตมวลชีวภาพต่อพ้ืนที่ โดยทั่วไปปริมาณคาร์บอนที่
สะสมในมวลชีวภาพมีการแปรผันไม่มากนัก จึงท าให้การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของมวลชีวภาพของพรรณไม้มากกว่าปริมาณคาร์บอนที่สะสม
ในมวลชีวภาพ ทั้งน้ี มวลชีวภาพของป่าปลูกมีการแปรผัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเติบโตของต้นไม้ เช่น ชนิดไม้ อายุ ระยะปลูกหรือความหนาแน่น และ
สภาพพ้ืนที ่เป็นต้น 

ดังน้ัน ในการพัฒนาโครงการ CDM ภาคป่าไม้จ าเป็นต้องทราบข้อมูลศักยภาพ
ของพรรณไม้ที่ควรส่งเสริม ได้แก่ ลักษณะทั่วไป ศักยภาพของพ้ืนที่ปลูก และศักยภาพ
ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ ข้อดี-ข้อด้อยของพรรณไม้แต่ละ
ชนิดทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ตลอดจน
รูปแบบการปลูกป่าและขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ CDM ภาคป่าไม้ 
ในเบื้องต้นสามารถจ าแนกเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการ 
CDM ภาคป่าไมอ้อกเป็นชนิด/กลุ่มพรรณไม้ ดังน้ี 

1) สัก 
2) ยูคาลิปตัส 
3) พรรณไม้สกุลอะคาเซีย ได้แก่ กระถินเทพา และกระถินณรงค์ 
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4) กระถินยักษ์ 
5) พรรณไม้ป่าชายเลน ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก 
6) พืชเกษตร ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
7) พรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า ได้แก่ พะยูง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะค่าโมง และ

ยางนา 
8) พรรณไม้อเนกประสงค์ ได้แก่ ข้ีเหล็กบ้าน สะเดา และมะขาม 
9) พรรณไม้ที่ปลูกในเมือง ได้แก่ ราชพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตบรรณ ประดู่บ้าน 

อินทนิลน้ า และปีบ 

ทั้งน้ี พรรณไม้ในกลุ่ม 1 ถึง กลุ่ม 6 เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูกเพ่ือ
เศรษฐกิจ ในขณะที่พรรณไม้ในกลุ่ม 7-9 ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองที่สามารถ
ส่งเสริมในการปลูกเพ่ือประโยชน์ต่างๆ ภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้ 
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ลักษณะทั่วไปของพรรณไม้ 
 

สัก 

สัก หรือ teak มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tectona grandis L.f. อยู่ในวงศ์ 
Lamiaceae หรือ Labiatae มีถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติอยู่ในทวีปเอเชียเฉพาะเอเชีย
ตอนใต้ โดยพบต้ังแต่ประเทศอินเดีย พม่า ไทย และลาว นอกจากน้ัน ยังพบอยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นการน าไปปลูกโดยชาวฮินดูประมาณ 500-700 ปี มาแล้ว 
(อภิชาติ และคณะ, 2538) จนเอกสารบางฉบับจัดว่าเป็นการกระจายพันธ์ุตาม
ธรรมชาติด้วยเช่นกัน ส าหรับในประเทศไทยพบสักกระจายพันธ์ุตามธรรมชาติอยู่ใน
บริเวณภาคเหนือ โดยมักพบปะปนในป่าเบญจพรรณที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่
เกิน 700 เมตร พ้ืนที่เป็นที่ราบ หรือลาดชันเล็กน้อย มีการระบายน้ าดี ดินมีสภาพเป็น
กลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย สักเป็นพรรณไม้ที่มีการเติบโตในช่วงแรกค่อนข้างเร็ว
ใกล้เคียงกับกลุ่มไม้โตเร็ว มีล าต้นเปลาตรง ความสูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 20-30 เมตร 
ใบมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีอายุน้อย ใบจะมีขนาดใหญ่มาก อาจมีความ
กว้างถึง 40 เซนติเมตร และยาวถึง 80 เซนติเมตร เมื่ออายุมากข้ึน ขนาดของใบลดลง 
สีของล าต้นเป็นสีน้ าตาลปนเทา เปลือกแตกเป็นร่องต้ืนๆ ตามความยาวของล าต้น 
(ภาพที่ 1) มีความสามารถในการแตกหน่อได้ดี ทนทานต่อไฟป่า เน้ือไม้มีลวดลาย
สวยงามจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก แก่นมีสีเหลืองทองเข้ม เห็นวงปีได้ชัดเจน มีความ
ทนทานต่อการท าลายของเห็ดราและแมลง สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกรูปแบบ แต่
เน่ืองจากเน้ือไม้มีความสวยงามมาก จึงนิยมน ามาใช้ท าเครื่องเรือนและการประดับ
ตกแต่งที่ต้องการแสดงความสวยงามของเน้ือไม้  

สักสามารถขยายพันธ์ุได้ด้วยการเพาะเมล็ด เมล็ดสักมีขนาดเล็กอยู่ภายในผลกลม
ที่มีเปลือกแข็ง หนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 2 เซนติเมตร การเพาะเมล็ดจึง
นิยมเพาะทั้งผลเน่ืองจากการน าเมล็ดออกจากผลท าได้ยาก ผลสักที่มีขนาดต่างกันมี
ความสามารถในการงอกแตกต่างกัน โดยผลที่มีขนาดใหญ่มีความสามารถในการงอกได้
ดีกว่าผลที่มีขนาดเล็ก แต่ในการปลูกสร้างสวนป่าสักน้ันนิยมปลูกด้วยเหง้า เน่ืองจากให้
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อัตราการรอดตายสูงกว่าการปลูกด้วยกล้าท่ีเพาะจากเมล็ดโดยตรง การเตรียมเหง้าสัก
สามารถเตรียมจากกล้าที่เพาะจากเมล็ด เมื่อกล้ามีอายุประมาณ 1 ปี โดยท าการถอน
กล้ามาจากแปลงปลูก ตัดส่วนของล าต้นและรากแขนงให้เหลือแต่รากแก้ว เมื่อถึงฤดู
ปลูกคือต้นฤดูฝนจึงน าเหง้าไปปลูกในพ้ืนที่ เน่ืองจากสักเป็นพรรณไม้ที่มีรอบตัดฟันยาว 
จึงไม่ควรใช้ระยะปลูกที่แคบเกินไป ระยะปลูกเริ่มต้นที่เหมาะสม เช่น 3 x 3 เมตร  
4 x 4 เมตร และ 2 x 4 เมตร เป็นต้น และมีการตัดขยายระยะเมื่อไม้สักมีอายุมากข้ึน 

 

ภาพที ่1 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของสัก 

ยูคาลิปตัส 

ยูคาลิปตัส หรือ eucalypt เป็นพรรณไม้สกุล Eucalyptus อยู่ในวงศ์ 
Myrtaceae ซึ่งเป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองของทวีปออสเตรเลีย พรรณไม้ในสกุลน้ีมีจ านวน
มากกว่า 700 ชนิด แต่ชนิดที่นิยมปลูกในประเทศไทยเน่ืองจากมีการเติบโตดีและให้ผล
ผลิตสูง คือคามาลดูเลนซิส ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh. ยูคาลิปตัสชนิดน้ีสามารถข้ึนได้ดีในแทบทุกสภาพพ้ืนที่ ต้ังแต่พ้ืนที่ริมน้ า พ้ืนที่
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น้ าท่วม หรือพ้ืนที่แห้งแล้ง แม้ในดินเลว ดินเปรี้ยว และดินเค็ม ยกเว้นดินที่เกิดจาก
หินปูนซึ่งมีความเป็นด่างสูงมาก ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ที่มีการเติบโตเร็วมาก มีความ
สูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 25-40 เมตร ล าต้นเปลาตรง มีกิ่งก้านน้อย เปลือกมีลักษณะ
เรียบเป็นมัน เปลือกนอกแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของล าต้น เรือนยอดโปร่ง 
แคบ จึงสามารถปลูกในระบบวนเกษตรได้ดี ยูคาลิปตัสสามารถขยายพันธ์ุได้ง่ายด้วย
การเพาะเมล็ด เมล็ดยูคาลิปตัสมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร เมล็ดอยู่ในผลซึ่งมีลักษณะ
ครึ่งวงกลม เมื่อยังอ่อนอยู่มีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อแก่ เมื่อผลแก่ปลายผล
แยกออกท าให้เมล็ดที่อยู่ภายในร่วงหล่นออกมา เมล็ดน้ าหนัก 1 กิโลกรัม มีจ านวน
ประมาณ 698,000 เมล็ด (ภาพที่ 2) เน้ือไม้ส่วนที่เป็นแก่นมีสีน้ าตาล และส่วนกระพ้ีมี
สีน้ าตาลอ่อน แยกกันอย่างเด่นชัด เน้ือไม้มีลักษณะค่อนข้างละเอียด เสี้ยนสน บางครั้ง
บิดไปตามแนวล าต้น เน้ือไม้แตกง่ายหลังจากถูกตัดฟัน แต่หากมีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็
สามารถน ามาเลื่อยท าเครื่องเรือนและงานก่อสร้างได้  

 

ภาพที ่2 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส 
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การปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทยนิยมปลูกในรูปแบบเชิงพาณิชย์ เน่ืองจาก 
ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ต่างถ่ิน จึงไม่เหมาะในการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ โดยมีรอบตัด
ฟันค่อนข้างสั้นประมาณ 3-5 ปี เน่ืองจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นชิ้นไม้สับป้อน
โรงงานอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ อย่างไรก็ตาม ยูคาลิปตัสสามารถปลูกให้มีรอบ
ตัดฟันยาวข้ึนเพ่ือให้ได้ไม้ขนาดใหญ่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างได้ ระยะปลูกที่นิยม
ใช้ค่อนข้างแคบ เช่น 1.5 x 1.5 เมตร 2 x 2 เมตร และ 2 x 3 เมตร เป็นต้น เพ่ือให้
ผลผลิตต่อพ้ืนที่สูงที่สุด ปัจจุบันมีการใช้สายพันธ์ุยูคาลิปตัสที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุให้
มีการเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง รวมทั้งมีความต้านทานต่อโรคและแมลงต่างๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการด าเนินการของภาคเอกชน 

อะคาเซีย 

พรรณไม้สกุลอะคาเซีย (Acacia) หรือมีชื่อสามัญว่า acacia ที่นิยมปลูกใน
ประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ กระถินเทพา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acacia mangium 
Willd. และกระถินณรงค์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acacia auriculiformis A.Cunn. 
ex Benth. พรรณไม้ทั้งสองชนิดเป็นพรรณไม้ต่างถ่ินซึ่งมีถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติอยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย พบบริเวณที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลไม่เกิน 800 เมตร อะคาเซียเป็นพรรณไม้ไม่ผลัดใบอยู่ในวงศ์ Fabaceae 
(หรือ Leguminosae) วงศ์ย่อย Mimosoideae จัดเป็นพรรณไม้เบิกน าที่มีการเติบโต
เร็ว มีความสูงเมื่อโตเต็มที่มากกว่า 15 เมตร ล าต้นของกระถินเทพาเปลาตรงมากกว่า
กระถินณรงค์ซึ่งตามธรรมชาติมักแตกเป็นพุ่มแต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธ์ุให้ล าต้น
เปลาตรงมากข้ึน พรรณไม้ทั้งสองชนิดน้ี เมื่องอกออกจากเมล็ดใหม่ๆ มีใบเป็นใบ
ประกอบขนาดเล็ก หลังจากน้ันไม่กี่สัปดาห์ ใบแท้เหล่าน้ีจะหายไปแต่ก้านใบจะแผ่ออก
และท าหน้าท่ีแทนใบ เรียกว่า ใบเทียม (phyllode) ลักษณะดังกล่าวแตกต่างจากไม้อะ
คาเซียอื่นๆ ซึ่งใบของกระถินเทพามีขนาดใหญ่กว่าใบของกระถินณรงค์ ไม้สกุลอะ
คาเซียมีดอกเป็นช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆ จ านวนมาก ดอกมีสีขาว ครีม หรือเหลือง
สวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ผลมีลักษณะเป็นฝักสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีน้ าตาลด า 
บิดงอ และขยุ้มเป็นกระจุก เมล็ดถูกโยงติดอยู่กับฝักด้วยรก (funicle) สีส้มเข้ม เมื่อฝัก
แก่และแตกออก เมล็ดจึงยังคงติดอยู่กับฝัก เมล็ดสีด ามีขนาดเล็กประมาณ 3-5 x 2-3 
มิลลิเมตร (ภาพที่ 3 และ 4) เน้ือไม้อะคาเซียมีสีเหลืองอ่อน แก่นมีสีน้ าตาล สามารถใช้
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ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ไม้แปรรูป เย่ือและกระดาษ ไม้ฟืน และไม้เพ่ือพลังงาน 
เป็นต้น กระถินเทพาเหมาะส าหรับปลูกในพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าฝนมาก ในขณะที่กระถิน
ณรงค์เหมาะส าหรับปลูกในพ้ืนที่แห้งแล้ง 

เน่ืองจากพรรณไม้สกุลอะคาเซียเป็นไม้ในวงศ์ถ่ัว จึงเหมาะส าหรับการปลูกเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการปลูกในระบบวนเกษตร เพราะท าให้ผลผลิต
ของพืชเกษตรเพ่ิมสูงข้ึน พืชเกษตรที่นิยมปลูกควบได้แก่ ข้าว ถ่ัวลิสง และถ่ัวเหลือง 
เป็นต้น นอกจากน้ัน กระถินเทพายังนิยมปลูกเพ่ือเป็นไม้ให้ร่มหรือไม้พ่ีเลี้ยง  (nurse 
tree) ให้แก่พรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า เช่น การปลูกกระถินเทพาควบกับยางนา เมื่อ 
ยางนาสามารถต้ังตัวได้แล้วจึงตัดกระถินเทพาออก เป็นต้น ปัญหาที่มักพบในการปลูก
กระถินเทพาในรูปสวนป่าคือการเกิดโรคไส้เน่าหรือไส้ฟัก (heart rot) ซึ่งท าให้ต้นไม้ที่
ปลูกได้รับความเสียหาย 

 

 

ภาพที ่3 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของกระถินเทพา 
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ภาพที ่4 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของกระถินณรงค์ 

กระถินยักษ์ 

กระถินยักษ์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Leucaena leucocephala (Lam.) de 
Wit อยู่ในวงศ์ Fabaceae (หรือ Leguminosae) วงศ์ย่อย Mimosoideae ซึ่งมี
มากกว่า 100 ชนิด บางชนิดเป็นไม้ยืนต้น บางชนิดเป็นไม้พุ่ม กระถินยักษ์มีถ่ินก าเนิด
ตามธรรมชาติอยู่ในทวีปอเมริกากลาง ทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก แต่มีการปลูก
กระจายทั่วไปในประเทศเขตร้อน โดยเชื่อว่ามีการน าเข้ามาปลูกในประเทศฟิลิปปินส์
ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ สามารถข้ึนได้ในทุกสภาพพ้ืนที่ แม้ใน
พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า แต่เติบโตได้ดีในที่สูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 500 เมตร 
และข้ึนได้ดีในพ้ืนที่ที่เป็นหินปูน กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีการ
เติบโตเร็ว มักแตกเป็นพุ่ม ความสูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 10 เมตร มีล าต้นเรียบ เปลือก
บางสีเทาปนน้ าตาลแดง ใบเป็นแบบใบประกอบ ประกอบด้วยใบย่อยขนาดเล็ก 5-20 
คู่ ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นฝักมีลักษณะบางและ
แบน มีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่เต็มที่เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล เมล็ดสีน้ าตาล รูปร่างแบนรี กว้าง
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ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร (ภาพที่ 5) กระถินยักษ์สามารถผลิตเมล็ดได้เมื่อยังมีอายุน้อย
ภายหลังการปลูก 1-2 ปี สามารถแพร่กระจายด้วยเมล็ดได้อย่างรวดเร็วมาก หากไม่มี
การควบคุมที่เหมาะสมอาจกลายเป็นผู้รุกรานได้ มีความสามารถในการแตกหน่อได้ดี 
เมื่อแตกหน่อจะย่ิงมีการแตกล าต้นเป็นพุ่มมากข้ึน เน้ือไม้มีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ าตาล
อ่อน กระพ้ีมีสีจางกว่าส่วนที่เป็นแก่น เสี้ยนตรง เน้ือไม้ค่อนข้างแข็ง สามารถตัดและ
เลื่อยได้ เน้ือไม้ให้ค่าความร้อนสูงโดยมีค่าความร้อนถึง  4,157 แคลอรี/กรัม 
นอกจากน้ัน ใบกระถินยักษ์ยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ 

ปัจจุบัน นิยมปลูกกระถินยักษ์เป็นไม้เพ่ือพลังงาน เน่ืองจากมีการเติบโตรวดเร็ว ให้
ผลผลิตสูง และสามารถตัดแตกหน่อได้ง่าย นิยมปลูกด้วยกล้าไม้ที่เพาะจากเมล็ด 
เน่ืองจากเมล็ดมีอัตราการงอกดี ใช้ระยะปลูกที่แคบเพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อพ้ืนที่สูง เช่น 
ระยะปลูก 1 x 1 เมตร 1.5 x 1.5 เมตร และ 2 x 2 เมตร เป็นต้น โดยสามารถตัดเพ่ือ
น าไปใช้เป็นพลังงานชีวมวลเมื่ออายุ 1-2 ปี ปัญหาของการปลูกกระถินยักษ์ที่พบทั่วไป
คือการระบาดของแมลงจ าพวกเพลี้ย แต่ไม่พบว่าเป็นปัญหามากนักในประเทศไทย 

 

ภาพที ่5 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของกระถินยักษ์ 
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พรรณไม้ป่าชายเลน 

ป่าชายเลนเป็นกลุ่มของสังคมพืชซึ่งข้ึนอยู่ในเขตน้ าลงต่ าสุดและน้ าข้ึนสูงสุด 
บริเวณชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนในประเทศไทยมีความหลากชนิดของพรรณไม้มากกว่า 
70 ชนิด กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ในอดีตที่
ผ่านมาป่าชายเลนถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่นากุ้งท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลง
อย่างรวดเร็วและอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันรัฐบาลจึงได้ยกเลิกการท าสัมปทานใน
ป่าชายเลน และด าเนินการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ส าหรับ
พรรณไม้ป่าชายเลนที่มีศักยภาพในการปลูกทั้งในเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจ ได้แก่  
โกงการใบเล็ก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhizophora apiculata Blume และ โกงกาง 
ใบใหญ่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า R. mucronata Poir อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae ซึ่ง
พบทั่วไปตามริมชายฝั่งที่มีน้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ า โกงกางเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงใหญ่ มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 20-30 เมตร ลักษณะเด่นของโกงกางคือ
มีรากค้ าจุน (stilt root) จ านวนมากบริเวณโคนต้นเพ่ือท าหน้าที่พยุงล าต้น เน่ืองจาก
โกงกางมักข้ึนในบริเวณเลนอ่อนที่อยู่ด้านนอกสุดของชายฝั่งซึ่งได้รับผลกระทบจาก
คลื่นลมมาก หน้าใบเป็นมัน หลังใบเรียบเกลี้ยง ดอกมีขนาดเล็กออกเป็นช่อ ก้านดอก
สั้นหรือไม่มีก้านดอก ความแตกต่างของโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็กอยู่ที่ขนาด
ของใบ โดยโกงกางใบใหญ่มีขนาดของใบที่ใหญ่กว่า โกงกางมีผลแบบที่งอกบนต้นก่อน
ผลร่วง (viviparous) โดยส่วนใต้ใบเลี้ยงในเมล็ด (hypocotyls) ย่ืนยาวออกมาดูคล้าย
ฝักจึงมักเรียกว่าฝักโกงกาง ฝักโกงกางใบใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าฝักโกงกางใบเล็ก (ภาพที่ 
6) เน้ือไม้โกงกางมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ าตาล โดยส่วนของแก่นมีสีเข้มกว่าส่วนของ
กระพ้ี เน้ือไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ท าเสาเข็ม ท าไม้ค้ ายันเสาโป๊ะ 
และท าเสาไฟฟ้า แต่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่แพร่หลายคือการเผาถ่าน 
เน่ืองจากถ่านไม้โกงกางได้ชื่อว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยให้ความร้อนสูง น้ าหนัก
มาก สามารถหักเป็นท่อนหรือผ่าได้ง่าย ไม่แตกปะทุระหว่างติดไฟ และเหลือเถ้าถ่าน
น้อย นอกจากน้ันเปลือกโกงกางยังมีปริมาณแทนนินสูง สามารถน ามาสกัดใช้ท าหมึก
พิมพ์ ท าสีย้อม และใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ตลอดจนมีคุณประโยชน์ในการใช้เป็น
สมุนไพร 
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ภาพที ่6 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของโกงกางใบเล็ก 

พืชเกษตร 

พืชเกษตรหมายถึงกลุ่มพืชที่ให้ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจสูง คุ้มค่าแก่การลงทุน
ในเชิงเศรษฐกิจ โดยปกติเป็นพืชที่มีรอบเก็บเกี่ยวสั้นจึงไม่มีศักยภาพในการกักเก็บ
คาร์บอน อย่างไรก็ตาม พืชเกษตรบางชนิดก็มีรอบตัดฟันที่ยาว เน่ืองจากมีอายุยืนนาน
หลายปี และมีคุณสมบัติเหมือนไม้ยืนต้น จึงมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน
คล้ายคลึงกับไม้ยืนต้น ตัวอย่างของพืชเกษตรในกลุ่มน้ีที่มีการปลูกกันมาก และมี
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
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ยางพารา 

ยางพารา หรือ para rubber มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis 
(Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองของ
ทวีปอเมริกาใต้ บริเวณลุ่มแม่น้ าอะเมซอน ประเทศบราซิล และเปรู ยางพาราสามารถ
เติบโตได้ดีต้ังแต่ที่ราบไปจนถึงพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 200 เมตร เติบโตได้
ดีในที่มีฝนตกอย่างสม่ าเสมอตลอดปี มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีระหว่าง 2,000-2,500 
มิลลิเมตร และมีช่วงฝนตก 5-6 เดือน จึงมีการน าไปปลูกกระจายทั่วไปในเขตร้อน 
ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40 เมตร แต่ถ้าเป็นต้นที่เกิดจากการติดตา มี
ความสูงเพียง 15-20 เมตร ผลผลิตหลักของยางพาราคือน้ ายาง ซึ่งเกิดจากท่อน ายาง 
(lacticifer) ที่มกีารกระจายอยู่เป็นจ านวนมากบริเวณส่วนเปลือกชั้นใน น้ ายางพารามีสี
ขาวข้น แต่บางสายพันธ์ุอาจมีสีเหลือง โดยปกติน้ ายางมีเน้ือยางแห้งประมาณร้อยละ 
30-35 ใบเป็นใบประกอบแบบน้ิวมือ มีใบย่อย 3 ใบ กิ่งแตกออกเป็นฉัตร (ภาพที่ 7) 
ผลัดใบในฤดูแล้ง น้ ายางพาราจัดเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญ และสร้างรายได้
ให้กับประเทศ โดยปกติยางพาราสามารถให้น้ ายางได้จนถึงอายุ 25-30 ปี ปัจจุบันได้มี
การน าไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ภายหลังที่ไม่สามารถผลิตน้ ายางได้แล้ว เน่ืองจาก  
เน้ือไม้ยางพารามีสีขาวสวยงาม มีความแข็งปานกลาง มีค่าความถ่วงจ าเพาะ 0.70 
เหมาะส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนภายใน และเป็นที่ต้องการของตลาดมาก  

การปลูกยางพารา อาจปลูกด้วยกล้าท่ีเพาะจากเมล็ด หรือกล้าที่ได้จากการติดตา 
ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เน่ืองจากการปลูกยางพาราเน้นที่ผลผลิตหลักคือน้ ายาง จึง
จ าเป็นต้องปลูกด้วยระยะห่างเพียงพอ เพ่ือให้ต้นไม้สามารถผลิตน้ ายางได้เต็มที่ ระยะ
ปลูกที่นิยมใช้คือ 3 x 6 เมตร และ 3 x 7 เมตร และ 2.5 x 8 เมตร ข้ึนอยู่กับสายพันธ์ุ
ที่ใช้ ต้นยางพาราเริ่มผลิตน้ ายางเมื่ออายุ 5-7 ปี ข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 
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ภาพที ่7 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของยางพารา 

ปาล์มน ้ามัน 

ปาล์มน้ ามัน หรือ oil palm มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Elaeis guineensis Jacq. 
อยู่ในวงศ์ Palmae หรือวงศ์ปาล์ม มีแหล่งก าเนิดในทวีปแอฟริกา นิยมปลูกกันอย่าง
แพร่หลายในทวีปแอฟริกา อเมริกา และเอเชีย เป็นปาล์มที่มีขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีความสูงได้มากกว่า 30 เมตร และมีอายุยืน
มากกว่า 100 ปี แต่การปลูกเพ่ือการค้าต้องการให้ต้นปาล์มสูงไม่เกิน 15-18 เมตร  
ล าต้นมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ตายอดอยู่ตรงปลายสุดของล าต้น มีข้อและปล้องที่ถ่ี
มาก ในระยะ 3 ปีแรกมีการพัฒนาทางด้านกว้าง หลังจากน้ันล าต้นจึงยืดตัวข้ึน ใบมี
ขนาดใหญ่ ความยาวของใบจากฐานกิ่งยอดยาวประมาณ 6-8 เมตร ผลผลิตหลักของ
ปาล์มน้ ามันคือส่วนของผลซึ่งน ามาสกัดน้ ามันเพ่ือใช้เป็นอาหารและใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ปาล์มน้ ามันมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันอยู่คนละช่อดอกภายในต้นเดียวกัน 
เมื่อดอกตัวเมียได้รับการผสม จึงเจริญเป็นทะลายและผล โดยปกติมีทะลายไม่ต่ ากว่าปี
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ละ 12 ทะลายต่อต้น และมีผลประมาณ 500-4,000 ผลต่อทะลาย ผลมีรูปร่างหลาย
แบบ คือ รูปร่างเรียวแหลม รูปไข่ หรือรูปยาว และไม่มีก้านผล (ภาพที่ 8) ปาล์มน้ ามัน
จดัเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องส าอางค์ อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี ส าหรับเศษเหลือจากปาล์มน้ ามัน อาทิ กากเส้นใย ทะลาย
ปาล์ม และกะลา สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง ปุ๋ย อาหารสัตว์ และใช้เป็นวัสดุเพาะ
เห็ดได้ ปาล์มน้ ามันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ 3 ปีข้ึนไป ให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อ
อายุ 9-10 ปี และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จนถึงอายุ 25 ปี เท่าน้ัน หลังจากที่ต้น
ปาล์มน้ ามันไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลได้แล้ว มักถูกน ามาปลูกเป็นไม้ประดับเน่ืองจากมี
อายุยืนยาว แม้ปาล์มน้ ามันไม่จัดว่าเป็นไม้ป่าเน่ืองจากไม่มีเน้ือไม้ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
แต่หลายๆ ประเทศได้ก าหนดให้ปาล์มน้ ามันเป็นพรรณไม้ที่สามารถด าเนินการภายใต้
โครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ การปลูกสร้างสวนปาล์มน้ ามัน ปลูกด้วยกล้าที่เพาะจาก
เมล็ด โดยใช้กล้าที่มีอายุ 10-12 เดือน ใช้หลุมปลูกขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 x 35 
เซนติเมตร ส าหรับระยะปลูกที่นิยมใช้คือ 3 x 6 เมตร 3 x 7 เมตร และ 2.5 x 8 เมตร 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ใบบดบังกัน ท าให้การผลิตผลลดน้อยลง 

 

ภาพที ่8 ลักษณะล าต้น ใบ และผลของปาล์มน้ ามัน 
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พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า 

ประเทศไทยมีพรรณไม้หลากหลายชนิด พรรณไม้หลายชนิดเป็นพรรณไม้ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นที่ต้องการของตลาดมาก เน่ืองจากเน้ือไม้มีลวดลายสวยงาม 
มีความทนทาน แต่พรรณไม้เหล่าน้ีมีการเติบโตช้าและมีรอบตัดฟันที่ยาวนาน ท าให้ไม่มี
ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเศรษฐกิจ จึงถูกลักลอบตัดออกจากป่าธรรมชาติ เน่ืองจาก
เน้ือไม้มีราคาแพง จนในปัจจุบัน พรรณไม้บางชนิดอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์ุ กรมป่าไม้ 
(2535) ได้ให้ค าจ ากัดความของพรรณไม้โตช้าว่าหมายถึงพรรณไม้ที่มีอายุตัดฟัน 25-30 
ปี จึงจะโตจนมีขนาดเส้นรอบวงที่ระดับอก (girth at breast height, GBH) เท่ากับ 
100 เซนติเมตร โดยมีอัตราการเติบโตทางเส้นรอบวงน้อยกว่า 1 เซนติเมตรต่อปี หรือมี
เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นที่ระดับอกเพ่ิมข้ึนน้อยกว่า 0.3 เซนติเมตรต่อปี ส าหรับ 
การปลูกพรรณไม้เหล่าน้ีค่อนข้างยาก เน่ืองจากไม่สามารถปลูกเชิงเด่ียว ต้องปลูก
ภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ องค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้เหล่าน้ีค่อนข้างจ ากัด พรรณไม้
เหล่าน้ี ได้แก่ พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ประดู่ป่า (Pterocarpus 
macroparpus Kurz) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) มะค่าโมง (Afzelia 
xylocarpa (Kurz) Craib) และยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) 
เป็นต้น 

พรรณไม้โตช้าส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ขนาดใหญ่ มีอายุยืนนาน พะยูงเป็นพรรณไม้ที่
เน้ือไม้มีสีสันสวยงามมาก จนได้ชื่อว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก จึงมีข่าวการถูก
ลักลอบตัดออกจากป่าเป็นประจ า (ภาพที่ 9) เช่นเดียวกับตะเคียนทอง ซึ่งมีความแข็งแรง
ทนทานมาก มักใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการรับน้ าหนักมาก ในสมัยโบราณนิยมน าไม้มาขุด
เป็นเรือ (ภาพที่ 10) ส าหรับมะค่าโมง นอกจากเน้ือไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว เปลือก
ยังมีน้ าฝาดที่ใช้ฟอกหนังได้ด้วย การขยายพันธ์ุพรรณไม้เหล่าน้ีมักใช้วิธีการเพาะเมล็ด แต่
เมล็ดในบางปีมีน้อยเน่ืองจากพรรณไม้เหล่าน้ีไม่ได้มีการผลิตเมล็ดทุกปี และความมีชีวิต
ของเมล็ดค่อนข้างสั้น ไม่สามารถเก็บได้นาน เมล็ดยางนาและตะเคียนทองไม่สามารถเพาะ
ให้งอกได้หากเก็บไว้นานกว่า 1 เดือน 
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ภาพที ่9 ลักษณะล าต้น และใบของพะยูง 

 

ภาพที ่10 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของตะเคียนทอง 
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พรรณไม้อเนกประสงค์ 

พรรณไม้อเนกประสงค์ หมายถึง พรรณไม้ที่มีการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และ
ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้น เช่น ใบ ดอก และผล สามารถใช้เป็นอาหาร เปลือก 
และราก สามารถใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค เน้ือไม้ใช้ในการก่อสร้าง หรือเป็นไม้ฟืน
และถ่าน เป็นต้น ส าหรับไม้โตเร็วน้ัน กรมป่าไม้ (2536) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 
หมายถึง พรรณไม้ที่ใช้เวลาประมาณ 10-15 ปี ในการเติบโตจนมีขนาดเส้นรอบวงที่
ระดับอกเท่ากับ 100 เซนติเมตร โดยมีอัตราการเติบโตทางเส้นรอบวงปีละประมาณ 5 
เซนติเมตร หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นที่ระดับอกเพ่ิมข้ึนปีละ 1.5 เซนติเมตร 
พรรณไม้โตเร็วอเนกประสงค์จึงหมายถึงพรรณไม้ โตเร็วที่มีการใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย  

พรรณไม้โตเร็วอเนกประสงค์อาจเป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองหรือพรรณไม้ต่างถ่ินก็ได้ 
ตัวอย่างพรรณไม้ในกลุ่มน้ีได้แก่ ข้ีเหล็กบ้าน (Senna siamea (Lam.) Irwin & 
Barneby) สะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) และมะขาม (Tamarindus 
indica L.) เป็นต้น พรรณไม้ในกลุ่มน้ีมักมีรอบตัดฟันสั้น ความต้องการของตลาดยังมี
ไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปลูกเชิงพาณิชย์ แต่เหมาะส าหรับการปลูกใน
ระบบวนเกษตร ปลูกตามหัวไร่ปลายนา รั้วบ้าน หรือปลูกในพ้ืนที่ขนาดเล็กเพ่ือสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชน สามารถข้ึนได้ในที่แห้งแล้งจนถึงพ้ืนที่ชุ่มชื้น 
หรือพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า หากเป็นพรรณไม้ในวงศ์ถ่ัว เช่น ข้ีเหล็กบ้าน และ
มะขาม (ภาพที่ 11) มีคุณสมบัติในการช่วยปรับปรุงดิน พรรณไม้ในกลุ่มน้ีให้ค่าความ
ร้อนสูงจึงเหมาะส าหรับท าไม้เชื้อเพลิง ส าหรับข้ีเหล็กบ้านน้ัน นอกจากดอกและใบ
สามารถใช้รับประทานได้แล้ว ดอกยังมีความสวยงาม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และ
ยังสามารถข้ึนได้ดีในเขตเมืองด้วย ระยะปลูกข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูก หาก
ปลูกเป็นเชิงเด่ียวควรใช้ระยะปลูกแคบ เน่ืองจากมีรอบตัดฟันสั้น แต่หากปลูกในระบบ
วนเกษตรควรปลูกด้วยระยะปลูกที่ห่าง เพ่ือปลูกพืชเกษตรแทรกระหว่างช่องว่างได้ 
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ภาพที ่11 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของมะขาม 

พรรณไม้ปลูกในเมือง 

พรรณไม้ที่เหมาะสมเพ่ือน ามาปลูกในเขตเมืองควรเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง 
มีทั้งพรรณไม้พ้ืนเมืองและพรรณไม้ต่างถ่ิน โดยต้องเป็นพรรณไม้ที่สามารถทนต่อมลพิษ
ในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงมลพิษทางอากาศ และอุณหภูมิความร้อนในเขตเมือง 
นอกจากน้ันควรมีทรงพุ่มที่สวยงาม บางชนิดมีดอกสวยงาม สีสันสดใส ส่วนมากมีการ
เติบโตเร็ว แต่อาจไม่คุ้มทุนในการปลูกเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เน่ืองจากเน้ือไม้ไม่มี
คุณค่าในทางเศรษฐกิจ พรรณไม้ในกลุ่มน้ีไ ด้แก่ ราชพฤกษ์  (Cassia fistula L.) 
มะฮอกกานี (Swietenia macrophylla King) สัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) 
ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus Willd.) อินทนิลน้ า (Lagerstroemia speciosa (L.) 
Pers.) และปีบ (Millingtonia hortensis L.f.)  
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ราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ าชาติไทย เป็นพรรณไม้ที่มีคุณค่าสูง มีมงคลนาม ชาว
ไทยในอดีตจึงนิยมใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ เช่น ในพิธีลงเสาหลักเมือง ดอกเป็นช่อสีเหลือง
สวยงาม ส าหรับมะฮอกกานี มีทรงพุ่มที่สวยงาม มีใบสีเขียวเข้ม (ภาพที่ 12) เน้ือไม้
มะฮอกกานีมีสีแดงสวยงาม เหมาะส าหรับท าเครื่องเรือน ส่วนใหญ่มีปัญหาแมลง 
ระบาดเมื่อปลูกเป็นสวนป่าแต่ข้ึนได้ดีในเขตเมือง เช่นเดียวกับสัตบรรณซึ่งเหมาะ
ส าหรับท าไม้จิ้มฟัน และดินสอ สัตบรรณมีทรงพุ่มเป็นฉัตรสวยงาม บางคนไม่นิยมปลูก
ใกล้บ้านเน่ืองจากดอกมีกลิ่นฉุน ส าหรับปีบและประดู่บ้านเป็นพรรณไม้ที่นิยมปลูกมาก
ในเขตเมือง เน่ืองจากมีดอกสวยงาม โดยเฉพาะประดู่บ้าน เป็นพรรณไม้ที่มีการปลูก
มากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะริมถนนและบาทวิถี (ภาพที่ 13) 

 
ภาพที ่12 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของราชพฤกษ ์
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ภาพที ่13 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก และผลของประดู่บ้าน 
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ศักยภาพของพื้นที่ 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตของต้นไม้ หรือที่เรียกว่า สภาพ
พ้ืนที่ (site) อันประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน 
และลักษณะภูมิอากาศ ปัจจัยเหล่าน้ีมีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการกระจายพันธ์ุตาม
ธรรมชาติและการเติบโตของต้นไม้ ตลอดจนผลผลิตของป่าธรรมชาติและป่าปลูก ซึ่ง
สามารถน าปัจจัยเหล่าน้ีมาประกอบในการพิจารณาคัดเลือกพรรณไม้ปลูกให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่และเพ่ือให้มีผลผลิตสูงสุด 

ในการเลือกชนิดไม้ที่ปลูกให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โดยใช้ข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อม
หลายๆ ปัจจัยในแต่ละพ้ืนที่มาประกอบการพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมท าได้ค่อนข้าง
ยาก การจ าแนกเขตสมรรถนะที่ดินตามความเหมาะสมส าหรับการเติบโตของพรรณไม้
แต่ละชนิดโดยอาศัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ เป็นองค์ประกอบของสภาพพ้ืนที่ จึงเป็น
แนวทางหน่ึงในการจ าแนกศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกพรรณไม้ชนิดต่างๆ คณะ  
วนศาสตร์ (2548) ได้ท าการจ าแนกเขตสมรรถนะที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการเติบโต
ของไม้เศรษฐกิจที่อาศัยปัจจัยหลักทางสิ่งแวดล้อม 2 ปัจจัย คือ ดัชนีความชื้น  
(H-index) ที่ค านวณได้จาก ปริมาณน้ าฝนกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน โดยแบ่งดัชนี
ความชื้นออกเป็น 6 ระดับ คือ ระดับความชื้นต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
และสูงมาก และสมบัติของดินซึ่งน าเอาชนิดของเน้ือดิน (soil texture) ค่าปฏิกิริยาดิน 
(soil reaction, pH) การระบายน้ า (drainage) และระดับความสมบูรณ์ของดิน (soil 
fertility) มาจ าแนกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง และสูง จากการจ าแนกดัชนีความชื้นและ
ระดับความสมบูรณ์ดังกล่าวสามารถน ามาจ าแนกเขตสมรรถนะที่ดินทั่วประเทศได้ 8 
เขต ดังแผนผัง 
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แผนผังการจ าแนกเขตสมรรถนะที่ดินส าหรับปลูกพรรณไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย 

ดัชนีความช้ืน 
ระดับความสมบูรณ์ของดิน 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง 
ต่ า 

HglSl 
HrlSh 

ค่อนข้างต่ า 
ปานกลาง HmSh 
ค่อนข้างสูง 

HghSl 
HrhSh 

สูง HhSh 
สูงมาก HvhSh 

 

เขตสมรรถนะที่ 1 ความชื้นสูงมากดินดี (HvhSh) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความชื้น
เฉลี่ยตลอดปีอยู่ในระดับสูง มีช่วงของฤดูแล้งที่ค่อนข้างสั้นและไม่ชัดเจน และมีสมบัติ
ดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ในระดับปานกลางถึงดี  

เขตสมรรถนะที่ 2 ความชื้นสูงดินดี (HhSh) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความชื้นเฉลี่ย
ตลอดปีอยู่ในระดับสูง แต่มีช่วงของฤดูแล้งที่ชัดเจนและยาวเกิน 4 เดือน และมี
คุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ในระดับปานกลางถึงดี  

เขตสมรรถนะที่ 3 ความชื้นค่อนข้างสูงดินดี (HrhSh) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความชื้น
เฉลี่ยตลอดปีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และมีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ใน
ระดับปานกลางถึงดี 

เขตสมรรถนะที่ 4 ความชื้นปานกลางดินดี (HmSh) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความชื้น
เฉลี่ยตลอดปีอยู่ในระดับปานกลาง และมีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ใน
ระดับปานกลางถึงดี 
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เขตสมรรถนะที่ 5 ความชื้นค่อนข้างต่ าดินดี (HrlSh) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความชื้น
เฉลี่ยตลอดปีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า แต่มีคุณสมบัติดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ใน
ระดับปานกลางถึงดี 

เขตสมรรถนะที่ 6 ความชื้นค่อนข้างสูงดินไม่ดี (HghSl) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มี
ความชื้นเฉลี่ยตลอดปีอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก และมีคุณสมบัติดินในระดับต่ าถึง
ต่ ามาก 

เขตสมรรถนะที่ 7 ความชื้นค่อนข้างต่ าดินไม่ดี (HglSl) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มี
ความชื้นเฉลี่ยตลอดปีที่ค่อนข้างต่ า และมีคุณสมบัติดินในระดับต่ าถึงต่ ามาก 

เขตสมรรถนะที่ 8 พ้ืนที่สูง (Highland) เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงของ
พ้ืนที่สูงเกิน 700 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมกับไม้ที่
สามารถเติบโตได้ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสูงแต่อุณหภูมิต่ า 

จากการจ าแนกเขตสมรรถนะที่ดินส าหรับปลูกพรรณไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
ข้างต้น สามารถน ามาจ าแนกศกัยภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกพรรณไม้ส าหรับ
ส่งเสริมในการปลูกป่าภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้ ออกเป็น 4 เกณฑ์ ได้แก่ พ้ืนที่
เหมาะสมมาก (H) เหมาะสมปานกลาง (M) เหมาะสมน้อย (L) และไม่มีความเหมาะสม 
(N) 

สัก 

สักเป็นพรรณไม้ที่มีความต้องการสภาพพ้ืนที่ปลูกเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างสูง ดินลึก มีความชื้นในระดับปานกลาง มีฤดูแล้งสลับกับฤดูฝนอย่างชัดเจน 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกสักพบว่า พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก
มีการกระจายบริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงไม่เกิน 800 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันตกต้ังแต่จังหวัดตาก 
บางส่วนของจังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี อีกบริเวณได้แก่ 
จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง มีการกระจาย
อยู่ในภาคเหนือด้านเงาฝนของเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งเป็นพ้ืนที่บางส่วนในเขตจังหวัด
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ล าปาง และล าพูน นอกจากน้ียังกระจายอยู่ในภาคกลางบางส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออก และภาคใต้
บางส่วน ส่วนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต้ ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกสักเป็น
บริเวณที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งกระจายอยู่ใน
ภาคเหนือ และพ้ืนที่ที่มีน้ าแช่ขังซึ่งกระจายอยู่ในภาคต่างๆ 

ยูคาลิปตัส 

ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ที่มีความต้องการพ้ืนที่ปลูกที่ไม่มีข้อจ ากัดด้านความ
สมบูรณ์มากนัก แต่ต้องการพ้ืนที่ดินลึกและระบายน้ าดี จากการวิเคราะห์ศักยภาพของ
พ้ืนที่ส าหรับปลูกยูคาลิปตัสพบว่าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก มีการกระจายเป็น
บริเวณกว้างอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
และภาคตะวันตกบางส่วน พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง มีการกระจายอยู่ในพ้ืนที่
แคบๆ ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมน้อยเป็นพ้ืนที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงหรือมีน้ าท่วมขังซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก และพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสม
ส าหรับการปลูกยูคาลิปตัสเป็นบริเวณที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร จากระดับ 
น้ าทะเลปานกลาง และพ้ืนที่ที่มีน้ าแช่ขัง ซึ่งกระจายอยู่ในภาคต่างๆ  

อะคาเซีย 

กระถินเทพา 

กระถินเทพาเป็นพรรณไม้ที่ ต้องการพ้ืนที่ที่มีความชื้นสูง จากการวิเคราะห์
ศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกกระถินเทพาพบว่าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก มีการ
กระจายส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ บางส่วนของภาคกลาง  ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
มีการกระจายเป็นพ้ืนที่กว้างของภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคเหนือ และบางส่วน
ของภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย มี
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กระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ที่ไม่มี
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกกระถินเทพาเป็นบริเวณที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร 
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง และพ้ืนที่ที่มีดินต้ืนมาก ซึ่งกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็น
ส่วนใหญ่  

กระถินณรงค์ 

กระถินณรงค์ เป็นพรรณไม้ที่ปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างกว้าง ต้ังแต่
พ้ืนที่ที่มีความชื้นสูงถึงปานกลาง และสามารถปลูกได้ในพ้ืนที่แห้งแล้ง จากการ
วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกกระถินณรงค์พบว่าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก 
มีการกระจายส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และพ้ืนที่บางส่วนของภาคใต้ พ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมปานกลาง มีการกระจายอยู่ในพ้ืนที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันตก และบางส่วนของภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วน
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อยน้ันกระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขัง และพ้ืนที่ที่ไม่มีความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกกระถินณรงค์เป็นบริเวณที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่  

กระถินยักษ์ 

กระถินยักษ์ เป็นพรรณไม้ที่ปลูกได้ดีในสภาพอากาศที่มีความชื้นปานกลาง และ
พ้ืนที่แห้งแล้ง และไม่ต้องการสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์มากนัก จากการวิเคราะห์
ศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกกระถินยักษ์ พบว่า พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก มีการ
กระจายเป็นพ้ืนที่ที่กว้างขวางเกือบทั่วประเทศ ในพ้ืนที่ของภาคกลาง ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปาน
กลาง มีการกระจายเป็นบริเวณแคบๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดตราด จังหวัด
เชียงราย และด้านตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย มี
การกระจายอยู่น้อยมากเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขังเท่าน้ัน และพ้ืนที่ที่ไม่มีความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกกระถินยักษ์เป็นบริเวณที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ ่
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พืชเกษตร 

ยางพาราเป็นพรรณไม้ที่สามารถปลูกได้ดีในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง และดินมี
ความสมบูรณ์ในระดับดี จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกยางพารา 
พบว่าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก มีการกระจายส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ บางส่วน
ของพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
และภาคเหนือตอนบน พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง มีการกระจายส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก และบางส่วนของภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่ค่อนข้าง
แห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูก
ยางพาราเป็นบริเวณที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง และ
พ้ืนที่ที่มีดินต้ืนมาก ซึ่งกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ปาล์มน้ ามันมี
ความต้องการสภาพภูมิอากาศและความสมบูรณ์ของดินใกล้เคียงกับยางพารา จึง พ้ืนที่
ทีม่ีศักยภาพส าหรับการปลูกเช่นเดียวกับยางพารา 

พรรณไม้กลุ่มที่ 1 

พรรณไม้กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยพรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า (พะยูง ประดู่ป่า และ
มะค่าโมง) พรรณไม้อเนกประสงค์ (สะเดา) และพรรณไม้ปลูกในเมือง (สัตบรรณ และ
ประดู่บ้าน) เป็นกลุ่มของพรรณไม้ที่ต้องการสภาพพ้ืนที่ที่มีความชื้นระดับปานกลาง 
และสภาพดินที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับพรรณไม้
กลุ่มน้ี พบว่า พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก มีการกระจายส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ลงมาถึงภาคกลาง และภาคตะวันตก พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง มีการกระจาย
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และบางส่วนของภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อยน้ัน
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
พ้ืนที่ลุ่มในภาคกลาง ตลอดจนบางพ้ืนที่ในภาคใต้ ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสม
ได้แก่บริเวณที่มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง และพ้ืนที่ที่มี
ดินต้ืนมาก ซึ่งกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ 
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พรรณไม้กลุ่มที่ 2 

พรรณไม้กลุ่มที่  2  ประกอบไปด้วยพรรณไม้เพียง  2  ชนิด ได้แก่ ยางนา และ 
ตะเคียนทองซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า เป็นกลุ่มพรรณไม้ที่ชอบสภาพ
อากาศที่มีความชื้นสูง มีปริมาณน้ าฝนรายปีสูง พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม จากการวิเคราะห์
ศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกพรรณไม้กลุ่มน้ี พบว่าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก มีการ
กระจายส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของภาคใต้ และบางส่วนของภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันตก พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง มีการกระจายอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนบน และบางส่วนของภาคตะวันออก พ้ืนที่
ที่มีความเหมาะสมน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งภูมิภาค และพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสมได้แก่บริเวณที่
มีความสูงเกินกว่า 800 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง และพ้ืนที่ที่มีดินต้ืนมาก ซึ่ง
กระจายอยู่ในภาคเหนือของประเทศเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน 

การจ าแนกศักยภาพของพ้ืนที่ส าหรับปลูกพรรณไม้แต่ละชนิด/กลุ่มออกเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมมาก พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง และพ้ืนที่เหมาะสมน้อย ตลอดจนพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม ดังกล่าวข้างต้น เป็นการจ าแนกพ้ืนที่ในภาพรวมโดยอาศัยดัชนีความชื้นและ
ระดับความสมบูรณ์ของดินในแต่ละกลุ่มชุดดินเป็นเกณฑ์ ซึ่ งอาจ จะยังมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากสภาพของพ้ืนที่ที่แท้จริง ดังน้ัน ในการพิจารณาพ้ืนที่ปลูกส าหรับ
พรรณไม้แต่ละชนิด/กลุ่ม เพ่ือให้มีการเติบโตดีและมีผลผลิตสูง จึงควรน าข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ในระดับท้องถ่ิน เช่น ลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ และปัจจัยภูมิอากาศ มา
ประกอบในการพิจารณาด้วย 
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ศักยภาพ 
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ 

 

ป่าไม้มีบทบาทส าคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการ
สังเคราะห์แสงของใบ (photosynthesis) เพ่ือสร้างอินทรียสารซึ่งมีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ น ามาสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ หรือที่เรียกว่า มวลชีวภาพ 
(biomass) ทั้งมวลชีวภาพที่อยู่เหนือพ้ืนดิน ได้แก่ ล าต้น กิ่ง และใบ และมวลชีวภาพที่
อยู่ใต้ดิน คือ ราก ในขณะเดียวกัน ต้นไม้ก็มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศโดยกระบวนการหายใจของส่วนต่างๆ ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ และราก เรียกว่า 
autotrophic respiration ดังน้ัน ปริมาณคาร์บอนสุทธิจากกระบวนการแลกเปลี่ยน
ก๊าซของต้นไม้จึงเป็นปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพของต้นไม้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้ชนิดต่างๆ นอกจากน้ี เศษซากพืชที่ตายแล้ว 
(litter) ได้แก่ กิ่ง ใบ ดอก และผล ตลอดจนรากฝอย และอินทรียวัตถุในดิน (organic 
matter) จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ต่างๆ และปลดปล่อยคาร์บอนกลับสู่บรรยากาศ
ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรียกว่า heterotrophic respiration แต่คาร์บอน
ส่วนหน่ึงจะถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างซับซ้อนท าให้เอนไซม์ที่หลั่งจาก
จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น สารประกอบฮิวมัส (humus) ซึ่งจัดเป็น
สารประกอบที่เสถียรและมักพบเป็นรูปแบบสุดท้ายของคาร์บอนที่สะสมอยู่ในดิน  
(สาพิศ, 2550) 

ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้สามารถพิจารณาจากการ
กักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า ทั้งน้ี การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า
ธรรมชาติแต่ละชนิดข้ึนอยู่กับปริมาณคาร์บอน (carbon content) ที่สะสมในส่วน
ต่างๆ ของต้นไม้แต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบของป่าธรรมชาติ และผลผลิตมวลชีวภาพ
ของป่า ในท านองเดียวกันการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของสวนป่าหรือป่าปลูก
ข้ึนอยู่กับปริมาณคาร์บอนและผลผลิตมวลชีวภาพของพรรณไม้ที่ปลูก โดยทั่วไป
ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในมวลชีวภาพมีการแปรผันไม่มากนักโดย ท าให้การแปรผัน
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ของการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าธรรมชาติหรือสวนป่าส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับ
ความแตกต่างของมวลชีวภาพของป่าหรือสวนป่ามากกว่าปริมาณคาร์บอนที่สะสมใน
มวลชีวภาพ ดังน้ัน ป่าธรรมชาติหรือสวนป่าที่มีมวลชีวภาพหรือการเติบโตมากจะมีการ
กักเก็บคาร์บอนมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มวลชีวภาพของป่าธรรมชาติมีการแปร
ผันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดป่า ชนิดไม้ที่เป็นองค์ประกอบของป่า ความหนาแน่น
ของป่า สภาพภูมิประเทศ และปัจจัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในขณะที่มวลชีวภาพของสวน
ป่ามีการแปรผันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดไม้และลักษณะทางพันธุกรรม อายุ 
ระยะปลูกหรือความหนาแน่น และคุณภาพท้องที่ เป็นต้น 

แหล่งสะสมคาร์บอนของป่าไม้ 

แหล่งสะสมคาร์บอน (carbon pool) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบนิเวศ 
ป่าไม ้ซึ่ง Watson (2009) ได้จ าแนกเป็น 6 แหล่ง ดังน้ี  

1) มวลชีวภาพเหนือดิน (living above-ground biomass) ได้แก่ ทุกส่วนของ
ต้นไม้ที่อยู่เหนือดิน อันได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ ดอก และผล รวมทั้งพืชพรรณ
อื่นๆ 

2) มวลชีวภาพใต้ดิน (living below-ground biomass) ได้แก่ ส่วนของต้นไม้ที่
อยู่ใต้ดินคือ ราก 

3) ไม้ตาย (dead organic matter in wood) ได้แก่ ต้นไม้ที่ล้ม หรือยืนต้นตาย 
4) ซากพืช (dead organic matter in litter) ได้แก่ ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ร่วง

หล่นสู่ดิน ได้แก่ กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และผล 
5) อินทรียวัตถุในดิน (soil organic matter) 
6) ผลิตภัณฑ์ไม้ (harvested wood product) ได้แก่ ส่วนของเน้ือไม้ที่น าไปใช้

ประโยชน์ภายหลังการตัดฟัน 

ทั้งน้ี อาจมีการหมุนเวียน หรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนระหว่างแหล่งสะสมคาร์บอน
ต่างๆ ท าให้ป่าไม้ที่มีการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เรียกว่า แหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon sink) ในทางตรงข้าม  
ป่าไม้ที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการดูดซับก๊าซคาร์บอน 
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ไดออกไซด์ เรียกว่า แหล่งปลดปล่อยคาร์บอน (carbon source) โดยทั่วไปป่าทุติยภูมิ 
(secondary forest) หรือสวนป่าที่มีต้นไม้ที่ก าลังเติบโตเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มี
ศักยภาพสูง หรือสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก ในขณะที่ป่าไม้สมบูรณ์
ที่มีอายุมากๆ มีการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใกล้เคียงกับการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการหมุนเวียนคาร์บอนอยู่ในภาวะสมดุล 
(carbon neutral) หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอน 

IPCC (1996) ได้ก าหนดแหล่งสะสมคาร์บอนในการประเมินการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภาคป่าไม้ออกเป็น 5 แหล่ง ได้แก่ มวลชีวภาพเหนือดิน มวลชีวภาพใต้ดิน 
ไม้ตาย ซากพืช และอินทรียวัตถุในดิน โดยไม่ได้น าคาร์บอนที่มีอยู่ในไม้ซึ่งน าไปใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาคิดค านวณ แต่ในรายงานของ IPCC (2006) ได้ให้ข้อแนะน าในการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนจากเน้ือไม้ท่ีตัดฟันเพ่ือน าไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การประเมินเพ่ือจัดท าบัญชีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือ
ค านวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้ สามารถตัดแหล่ง
สะสมคาร์บอนที่จะน ามาคิดในโครงการ CDM ภาคป่าไม้บางแหล่งออกได้ หากสามารถ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแหล่งสะสมคาร์บอนที่ไม่ได้น ามาคิดค านวณเหล่าน้ันไม่มี
การเพ่ิมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์ และแหล่งคาร์บอนที่ไม่น ามาคิด
ค านวณจะน ามาออกใบรับรอง CERs ไม่ได้ ส าหรับโครงการ CDM ภาคป่าไม้ขนาดเล็ก
น้ันจะพิจารณาแหล่งสะสมคาร์บอนเพียง 2 แหล่งเท่าน้ัน คือมวลชีวภาพเหนือดินและ
มวลชีวภาพใต้ดิน 

ปริมาณคาร์บอน 

ปริมาณคาร์บอน (carbon content) ที่สะสมในมวลชีวภาพส่วนต่างๆ ของต้นไม้ 
ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ และราก มีการแปรผันระหว่างชนิดของพรรณไม้ไม่มากนักโดย 
IPCC (1996) ก าหนดให้ค่า default value ของปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพมีค่า
ร้อยละ 50 ของน้ าหนักแห้ง แต่ต่อมาเมื่อมีข้อมูลอ้างอิงเพ่ิมเติมมากข้ึน IPCC (2006) 
จึงได้ก าหนดให้ค่า default value ของปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพมีค่าร้อย
ละ 47 ของน้ าหนักแห้ง  
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ส าหรับการรวบรวมเอกสารเพ่ือจัดท าคู่มือในครั้งน้ี พบว่า ปริมาณคาร์บอนใน
พรรณไม้ชนิดต่างๆ มีการแปรผันระหว่างส่วนของต้นไม้ (ล าต้น กิ่ง ใบ และราก) แต่มี
ความใกล้เคียงกันระหว่างพรรณไม้แต่ละชนิด ท้ังน้ี ปริมาณคาร์บอนในล าต้นของพรรณ
ไม้ชนิดต่างๆ มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 48 ของ
น้ าหนักแห้ง ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนในกิ่ง ใบ และราก มีการแปรผันค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณคาร์บอนในใบมีการแปรผันระหว่างชนิดของพรรณไม้
มากกว่าส่วนอื่นๆ ในที่ น้ีจึงให้ความส าคัญกับปริมาณคาร์บอนในล าต้นเพราะ  
มวลชีวภาพของล าต้นมีสัดส่วนสูงกว่ามวลชีวภาพส่วนอื่นๆ ทั้งน้ี สามารถสรุปเป็น
ปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของชนิด/กลุ่มของพรรณไม้ได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณคาร์บอน (carbon content) ของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ 

ชนิด/กลุ่มพรรณไม้ 
ปริมาณคาร์บอน (ร้อยละของน้ าหนักแห้ง) 

ล าต้น ก่ิง ใบ ราก เฉลี่ย 
สัก 48.10 46.22 47.01 46.07 48.13 
ยูคาลิปตัส 48.24 49.46 52.30 49.19 49.88 
อะคาเซีย 48.09 46.13 49.45 46.51 47.66 
กระถินยักษ์ 48.19 47.24 50.37 49.19 48.75 
โกงกาง 47.57 47.49 46.41 na 47.15 
พืชเกษตร 

        ยางพารา 48.01 50.55 52.77 47.88 49.90 
   ปาล์มน้ ามัน 41.30 43.00 42.00 39.40 41.30 
พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า 
พรรณไม้อเนกประสงค์ และ
พรรณไม้ปลูกในเมือง 

48.72 47.28 47.39 45.92 47.33 
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สัก 

ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของสักในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ปริมาณคาร์บอนในล าต้นของสักชั้นอายุต่างๆ เช่น ทศพร และคณะ (2548) พบว่า
ปริมาณคาร์บอนในล าต้นสักในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการแปรผันตาม
อายุของต้นไม้ (ร้อยละ 44.35-50.07 ของน้ าหนักแห้ง) โดยต้นไม้อายุมากมีปริมาณ
คาร์บอนในเน้ือไม้มากกว่าไม้อายุน้อย ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนในล าต้นของสักชั้น
อายุต่างๆ ในสวนป่าศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และสวนป่านาด้วง -หนองปลาดุก 
จังหวัดเลย มีค่าใกล้เคียงกัน (ประมาณร้อยละ 49-50 ของน้ าหนักแห้ง) และจาก
การศึกษาของประดิษฐ์ และคณะ (2551) พบว่า ปริมาณคาร์บอนในส่วนของเน้ือไม้ 
(ล าต้น กิ่ง และ ราก) มีค่าใกล้เคียงกัน (ปริมาณร้อยละ 45-46 ของน้ าหนักแห้ง) แต่มี
ค่าน้อยกว่าในส่วนของใบ (ร้อยละ 49 ของน้ าหนักแห้ง) ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่า
ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยในล าต้นมีค่าเท่ากับร้อยละ 48.10 ของน้ าหนักแห้ง และปริมาณ
คาร์บอนเฉลี่ยจากทุกส่วนของสักที่รวบรวมได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 48.13 ของ
น้ าหนักแห้ง (ตารางที่ 1) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ default value ของพรรณไม้ในเขตร้อน
ตามข้อก าหนดของ IPCC (2006) 

ยูคาลิปตัส 

ปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของยูคาลิปตัสชนิดต่างๆ ที่นิยมปลูกมากในประเทศ
ไทย จากการรวบรวม พบว่า ปริมาณคาร์บอนในเน้ือไม้ ได้แก่ ล าต้น กิ่ง และรากของ
ไม้โตเร็วมีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 48.24-49.46 
ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนในใบมีค่าค่อนข้างสูงกว่าส่วนของเน้ือไม้ โดยมีค่าเฉลี่ยถึงร้อย
ละ 52.30 (ชลธิดา, 2550; ประดิษฐ์ และคณะ, 2551; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2552) นอกจากน้ีปริมาณคาร์บอนในรากยังมีการศึกษากันอยู่น้อย และจากข้อมูลที่มี
อยู่พบว่ามีการแปรผันระหว่างชนิดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆ ของต้นไม้ จาก
ข้อมูลข้างต้นท าให้สรุปได้ว่าปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยของล าต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของ 
ยูคาลิปตัสที่ปลูกในประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 48.24 และ 49.88 ของน้ าหนักแห้ง 
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ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งค่อนข้างสูงกว่า default value ของพรรณไม้ในเขตร้อน
ตามข้อก าหนดของ IPCC (2006) แต่ใกล้เคียงกับปริมาณคาร์บอนในล าต้นและในส่วน
ต่างๆ ของยูคาลิปตัสในธรรมชาติและสวนป่าในต่างประเทศ 

อะคาเซีย 

พรรณไม้สกุลอะคาเซียเป็นไม้โตเร็วต่างถ่ินที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย
รองลงมาจากยูคาลิปตัส เช่น กระถินเทพา และกระถินณรงค์ จากการรวบรวมข้อมูล 
พบว่า ปริมาณคาร์บอนในเน้ือไม้ (ล าต้น กิ่ง และราก) ของกระถินเทพา มีการแปรผัน
ค่อนข้างสูง ในภาพรวมปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยของล าต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของ
พรรณไม้สกุลอะคาเซียมีค่าเท่ากับร้อยละ 48.09 และ 47.66 ของน้ าหนักแห้ง 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของพรรณ
ไม้สกุลอะคาเซียยังมีการศึกษากันค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณคาร์บอนใน
ราก 

กระถินยักษ์ 

กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้โตเร็วต่างถ่ินอีกชนิดหน่ึงที่นิยมปลูกกันในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปลูกเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล จากการรวบรวมปริมาณคาร์บอน
ในส่วนต่างๆ ของกระถินยักษ์ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับพรรณไม้ชนิดอื่นๆ และมีการ  
แปรผันระหว่างส่วนของต้นไม้ค่อนข้างมาก โดยปริมาณคาร์บอนในใบมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าในส่วนของราก ล าต้น และกิ่ง ตามล าดับ และสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณ
คาร์บอนเฉลี่ยของล าต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของกระถินยักษ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 
48.19 และ 48.75 ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

พรรณไม้ป่าชายเลน 

ในปัจจุบันการปลูกป่าชายเลน ทั้งการปลูกเพ่ือเศรษฐกิจ และการปลูกเพ่ือฟ้ืนฟู
ป่าที่เสื่อมโทรมก าลังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จาก
การรวบรวมข้อมูลปริมาณคาร์บอนของพรรณไม้ในป่าชายเลน พบว่า มีการศึกษาไว้
ค่อนข้างมาก เช่น การศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมในพรรณไม้ชายเลนชนิดต่างๆ ใน
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จังหวัดตราด โดยดาวรุ่ง และทนุวงศ์ (ม.ป.ป.) พบว่า พรรณไม้ชายเลนแต่ละชนิดมี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในล าต้น กิ่ง และใบ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 46.61 ของน้ าหนักแห้ง จากการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของ
พรรณไม้ของป่าชายเลนจ านวน 11 ชนิด ในจังหวัดชุมพร และจ านวน 10 ชนิด ใน
จังหวัดระนอง โดยคณะวนศาสตร์ (2550) พบว่า ปริมาณคาร์บอนมีการแปรผันไปตาม
ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ โดยมีค่าเฉลี่ยของจากทุกส่วนของพรรณไม้ป่าชายเลน เท่ากับ 
ร้อยละ 46.33 ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ และจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณคาร์บอน
ในส่วนต่างๆ ของโกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ สามารถสรุปได้ว่าปริมาณคาร์บอน
เฉลี่ยของล าต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของโกงกาง มีค่าเท่ากับร้อยละ 47.57 และ 47.15 
ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

พืชเกษตร 

ยางพาราและปาล์มน้ ามันเป็นพืชเกษตรที่ได้รับความสนใจในการปลูกภายใต้
โครงการ CDM ภาคป่าไม้ แต่ข้อมูลปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันยังมีอยู่น้อยมาก แต่จากข้อมูลที่มีในขณะน้ีพบว่า ปริมาณคาร์บอนที่สะสม
ในส่วนต่างๆ ของยางพารามีการแปรผันระหว่างชุดของข้อมูล โดยยางพาราที่ปลูก ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร มีปริมาณ
คาร์บอนค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 49.90 ของน้ าหนักแห้ง (ประดิษฐ์ และ
คณะ, 2551) ในขณะที่ข้อมูลของยางพาราท่ีปลูก ณ ศูนย์วิจัยยาง ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศ มีปริมาณคาร์บอนค่อนข้างต่ าและมีการแปรผันค่อนข้างต่ าด้วยเช่นกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 45 ของน้ าหนักแห้ง (อารักษ์ และคณะ, ม.ป.ป.) แต่ข้อมูล
ดังกล่าวใกล้เคียงกับปริมาณคาร์บอนในยางพาราที่ศึกษาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีค่า
เท่ากับร้อยละ 45 ของน้ าหนักแห้งเช่นกัน (Wan, 1994) ส าหรับในคู่มือฉบับน้ี ได้
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถสรุปได้ว่ายางพารามีปริมาณคาร์บอนเฉลี่ย
ในล าต้นเท่ากับร้อยละ 48 ของน้ าหนักแห้ง ซึ่งใกล้เคียงกับไม้ป่าชนิดอื่นๆ ที่ศึกษา 
(ตารางที่ 1) ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของปาล์มน้ ามันที่ปลูกในประเทศ
ไทยยังไม่มีข้อมูล แต่ข้อมูลที่พบเป็นการปลูกในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ า 
เพียงร้อยละ 39.4-43.0 ของน้ าหนักแห้งเท่าน้ัน ดังน้ัน ข้อมูลที่น าเสนอน้ีเป็นเพียง
ข้อมูลเบื้องต้นเท่าน้ันและยังจ าเป็นต้องค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลปริมาณคาร์บอนของ



 

 
44 | คู่มือศักยภาพของพรรณไม ้
ส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ 

ทั้งยางพาราและปาล์มน้ ามันเพ่ิมเติมเพ่ือให้การประเมินการกักเก็บคาร์บอนมีความถูก
ต้องแม่นย าย่ิงข้ึนต่อไป 

พรรณไม้อื่นๆ 

พรรณไม้อื่นๆ ที่ได้รับความสนใจน ามาปลูกภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้และ
น ามารวบรวมไว้ในคู่มือน้ี จ าแนกตามอัตราการเติบโตและรูปแบบการใช้ประโยชน์ 
ได้แก ่พรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า ได้แก่ พะยูง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะค่าโมง และยางนา 
พรรณไม้อเนกประสงค์ ได้แก่ ข้ีเหล็กบ้าน สะเดา และมะขาม และพรรณไม้ปลูกใน
เมือง ได้แก่ ราชพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตบรรณ ประดู่บ้าน อินทนิลน้ า และปีบ แต่ข้อมูล
ปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของพรรณไม้เหล่าน้ียังมีอยู่น้อยมาก ส าหรับข้อมูล
เบื้องต้นที่สามารถรวบรวมได้ในขณะน้ีเป็นข้อมูลปริมาณคาร์บอนของพรรณไม้ป่า ที่
ข้ึนอยู่ในป่าชนิดต่างๆ ของประเทศ ทั้งป่าที่ไม่ผลัดใบ (evergreen forest) และป่า
ผลัดใบ (deciduous forest) โดยที่ปริมาณคาร์บอนของพรรณไม้ป่าดิบแล้งสะแกราช 
จังหวัดนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ได้แก่ ล าต้น กิ่ง และ 
ใบ ใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 48.07 ของน้ าหนัก
แห้ง ในขณะที่พรรณไม้ชนิดต่างๆ ในป่าผสมผลัดใบ หรือป่าเบญจพรรณ (mixed 
deciduous) ต้นน้ าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณคาร์บอนสะสมในส่วนของ 
ล าต้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 48.13-50.17 ของน้ าหนักแห้ง) และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 49.01 ของน้ าหนักแห้ง (ภาณุมาศ และสิริรัตน์, 2549) ส าหรับพรรณไม้
ที่มีความส าคัญทางนิเวศวิทยาของป่าเต็งรัง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา มีปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยในล าต้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอน
ในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณที่ได้รายงาน โดยมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 50.56 ของ
น้ าหนักแห้ง (ภาณุมาศ และคณะ, 2552) นอกจากน้ียังพบว่า ปริมาณคาร์บอนของ
พรรณไม้พ้ืนเมืองบางชนิด เช่น ประดู่ป่า พะยูง และแดง ที่ปลูกในรูปของสวนป่าก็มี
ปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ใกล้เคียงกับพรรณไม้ที่พบในป่าธรรมชาติ 
ดังน้ัน ในการรวบรวมข้อมูลปริมาณคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของพรรณไม้อื่นๆ จึงไม่ได้
จ าแนกเป็นกลุ่มเน่ืองจากมีการแปรผันน้อย โดยสามารถสรุปได้ว่าปริมาณคาร์บอน
เฉลี่ยของล าต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วน มีค่าเท่ากับร้อยละ 48.72 และ 47.33 ของ
น้ าหนักแห้ง ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
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การเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้ 

ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้แต่ละชนิดข้ึนอยู่กับอัตราการเติบโต 
พรรณไม้ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถสะสมคาร์บอนในส่วนต่างๆ ของ
ต้นไม้มากกว่าพรรณไม้ที่เติบโตช้ากว่า ในการประเมินเพ่ือตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ CDM ภาคป่าไม้ แหล่งสะสมคาร์บอนของป่าไม้ที่ส าคัญได้แก่ มวลชีวภาพ
เหนือดิน และมวลชีวภาพใต้ดิน แต่การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพใต้ดินมีการ 
แปรผันสูงและประเมินได้ค่อนข้างยาก ดังน้ัน การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของ 
สวนป่าหรือป่าปลูก จึงให้ความส าคัญกับมวลชีวภาพเหนือดินของพรรณไม้ที่ปลูก
มากกว่าแหล่งสะสมคาร์บอนอื่นๆ และใช้เป็นฐานในการประเมินการสะสมคาร์บอนใน
แหล่งอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน าอัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพเหนือดินและมวล
ชีวภาพใต้ดิน หรือที่เรียกว่าอัตราส่วนระหว่างรากและล าต้น (root/shoot ratio, R/S 
ratio) มาใช้ในการประเมินมวลชีวภาพใต้ดิน (Watson, 2009) อย่างไรก็ตาม พรรณไม้
แต่ละชนิดมีศักยภาพในการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือดิน หรืออัตราการ
เพ่ิมพูนของมวลชีวภาพเหนือดินที่แตกต่างกัน นอกจากน้ี ในการน าข้อมูลมวลชีวภาพ
เหนือดินและอัตราการเพ่ิมพูนมวลชีวภาพเหนือดินมาใช้เพ่ือก าหนดเป็นค่า default 
value ของพรรณไม้แต่ละชนิดมีข้อควรพิจารณาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

 พรรณไม้แต่ละชนิดมีอัตราการเติบโตในแต่ละช่วงอายุแตกต่างกันควรมีการ
จ าแนกชั้นอายุ (age class) ของข้อมูลมวลชีวภาพของพรรณไม้ที่น ามาใช้ 

 พรรณไม้แต่ละชนิดมีอัตราการเติบโตแตกต่างกันตามคุณภาพท้องที่ (site 
quality) ควรมีการจ าแนกข้อมูลมวลชีวภาพของพรรณไม้ที่น ามาใช้ตาม
คุณภาพท้องที่ 

 ควรน าข้อมูลอัตราการเติบโตของพรรณไม้ที่ปลูกในแต่ละท้องที่มาใช้ร่วมกับ
สมการเพ่ือประเมินมวลชีวภาพ และ/หรือ ตารางปริมาตรไม้ (volume 
table)  

ในคู่มือเล่มน้ีจึงรวบรวมข้อมูลการเติบโต มวลชีวภาพเหนือดิน อัตราส่วนระหว่าง
มวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดิน และความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปี (mean 
annual increment, MAI) ของอัตราการเติบโตและมวลชีวภาพของพรรณไม้ที่มี
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ศักยภาพส าหรับการส่งเสริมเพ่ือปลูกภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้ ในแต่ละชนิด/
กลุ่มของพรรณไม้จ าแนกตามศักยภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย โดยบางส่วนเชื่อมโยงกับศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่ง
เป็นการจ าแนกสมรรถนะของพ้ืนที่ในภาพรวม และบางส่วนใช้การจ าแนกศักยภาพของ
พ้ืนที่จากข้อมูลที่มีตามข้อมูลชุดดินและปริมาณน้ าฝนของงานวิจัย อย่างไรก็ตาม มวล
ชีวภาพของพรรณไม้ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับความหนาแน่น หรือระยะปลูก ดังน้ัน การ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาสรุปในคู่มือเล่มน้ีจึงใช้ความหนาแน่น หรือระยะปลูก ที่เป็นที่
นิยมโดยทั่วไปของพรรณไม้แต่ละชนิด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพใต้
ดินและมวลชีวภาพเหนือดินของพรรณไม้ยังมีการศึกษากันน้อยมาก ข้อมูลที่น ามาสรุป
จึงเป็นข้อมูลจากงานวิจัยจ านวนน้อยเท่าน้ัน 

สัก 

สักมีอัตราการเติบโตปานกลาง เน้ือไม้มมีูลค่าสูง และรอบตัดฟันยาว สักที่ปลูกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีระยะปลูกเริ่มต้น 4x4 เมตร มีรอบตัดฟันประมาณ 30-40 ปี 
และมีการตัดขยายระยะ (thinning) 2-3 ครั้ง ในระหว่างรอบตัดฟัน จากการศึกษาของ
คณะวนศาสตร์ (2552) พบว่าไม้เศรษฐกิจในกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง มูลค่า
ของเน้ือไม้สูง และรอบตัดฟันยาว โดยใช้สักเป็นกรณีศึกษามีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
เพ่ิมข้ึนตามอายุในรูปแบบความสัมพันธ์แบบฟังก์ชันยกก าลัง (power function) และ
ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, 
DBH) ประมาณ 1.0 เซนติเมตร/ปี ส าหรับการรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย
รายปีของความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกมีค่าระหว่าง 0.75-1.50 เมตร/ปี และ 
0.94-1.62 เซนติเมตร/ปี ตามล าดับ ข้ึนอยู่กับศักยภาพของพ้ืนที่ (ตารางที่ 2)  

จากการรวบรวมข้อมูลมวลชีวภาพเหนือดินของสักพบว่า มีการแปรผันค่อนข้างสูง
ข้ึนอยู่กับอายุ และสภาพของท้องที่ (ชิงชัย และทศพร, 2544; ทศพร และคณะ, 2548) 
ในขณะที่มวลชีวภาพเหนือดินของสักในท้องที่เดียวกันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามอายุ 
นอกจากน้ี มวลชีวภาพยังข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของต้นไม้ (tree density) ดังน้ันใน
บางชั้นอายุที่มีอายุมากอาจมีมวลชีวภาพน้อยกว่าหากมีการตัดขยายระยะท าให้ความ
หนาแน่นหรือจ านวนต้นไม้ต่อพ้ืนที่ลดลงและอัตราการเติบโตในช่วงแรกยังเพ่ิมข้ึนไม่
มาก 
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ตารางที่ 2 ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของความสูง (H) และเส้นผ่านศูนย์กลาง 
เพียงอก (DBH) ของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ 

ชนิด/กลุ่มพรรณไม้ ศักยภาพของพ้ืนท่ี 
ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปี 

H (ม./ปี) DBH (ซม./ปี) 
สัก เหมาะสมมาก 1.50 1.62 
  เหมาะสมปานกลาง 1.08 1.12 
  เหมาะสมน้อย 0.75 0.94 
ยูคาลิปตัส เหมาะสมมาก 4.45 2.96 
  เหมาะสมปานกลาง 3.86 2.64 
  เหมาะสมน้อย 3.85 2.49 
กระถินเทพา เหมาะสมมาก 3.10 2.64 
  เหมาะสมปานกลาง 2.79 2.49 
  เหมาะสมน้อย 1.90 1.82 
กระถินณรงค์ เหมาะสมมาก 2.96 2.38 
  เหมาะสมปานกลาง 3.00 2.99 
  เหมาะสมน้อย 2.65 2.44 
กระถินยักษ์ เหมาะสมมาก 2.11 1.29 
  เหมาะสมปานกลาง 1.63 1.09 
  เหมาะสมน้อย 1.28 0.90 
โกงกาง ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 0.68 0.79 
ยางพารา ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 1.12 1.09 
ปาล์มน้ ามัน na na na 
พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 0.74 0.76 
พรรณไม้อเนกประสงค์ ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 1.90 2.16 
พรรณไม้ปลูกในเมือง ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 1.06 2.77* 

หมายเหตุ *  เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน 
  na ไม่มีข้อมูล 
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ในคู่มือเล่มน้ีจ าแนกอัตราความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพเหนือดินของสัก
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ สักที่ปลูกในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี (พ้ืนที่มีความเหมาะสม
มาก) มีความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีสูงกว่าสักที่ปลูกในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่และแพร่ 
(พ้ืนที่มีความเหมาะสมปานกลาง) และจังหวัดล าพูน (พ้ืนที่มีความเหมาะสมน้อย) โดย
มีความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 0.96, 0.77 และ 0.61 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ 
นอกจากน้ียังพบว่า สักมีอัตราส่วนของมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดินที่
แปรผันสูงมาก (0.06-0.43) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27 (ตารางที่ 3) ซึ่งเป็นค่าที่
ใกล้เคียงกับ default value ของพรรณไม้ป่าผลัดใบในเขตร้อน (เท่ากับ 0.28) ที่
ก าหนดโดย IPCC (2006) และจากการเปรียบเทียบศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนใน
มวลชีวภาพรวมของสักในพ้ืนที่มีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และ
เหมาะสมน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59, 0.47 และ 0.37 ตัน/ไร่/ปี หรือคิดเป็น
อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 2.16, 1.72 และ 1.36 ตัน/ไร่/ปี 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

ยูคาลิปตัส 

จากการรวบรวมข้อมูลมวลชีวภาพเหนือดินของยูคาลิปตัสชนิดต่างๆ เช่น ยูคา
ลิปตัส คามาลดูเลนซิส (E. camaldulensis) ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (E. urophylla) ที่
ปลูกในท้องที่ต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า มีการแปรผันไปตามชนิด ระยะปลูก 
ลักษณะพ้ืนที่ และการจัดการ ส่วนใหญ่แล้วระยะปลูกที่แตกต่างกันท าให้มีจ านวน
ต้นไม้ต่อพ้ืนที่แตกต่างกัน ท าให้สวนป่า (อายุเท่ากัน) ที่มีจ านวนต้นต่อพ้ืนที่มากกว่ามี
มวลชีวภาพเหนือดินและความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพเหนือดินต่อพ้ืนที่ได้
มากกว่า (กอบศักด์ิ, 2540) นอกจากน้ี มวลชีวภาพเหนือดินของยูคาลิปตัสยังมีความ
แตกต่างตามคุณภาพของท้องที่ซึ่งจ าแนกด้วยสภาพภูมิอากาศและลักษณะของชุดดิน 
(วรวิทย์, 2548; Diloksumpun, 2009) และจากการวิเคราะห์ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปี
ของมวลชีวภาพเหนือดินของยูคาลิปตัสตามศักยภาพของพ้ืนที่ พบว่า ยูคาลิปตัสที่ปลูก
ในพ้ืนที่เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีความเพ่ิมพูนเฉลี่ยราย
ปีเท่ากับ 2.49, 1.95 และ 1.29 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 อัตราส่วนของมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดิน (root/ 
shoot ratio) และความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพของ
ชนิด/กลุม่พรรณไม้ต่างๆ 

ชนิด/กลุ่ม 
พรรณไม้ 

พื้นที่ 
Root/shoot มวลชีวภาพเหนือดิน มวลชีวภาพรวม 

ratio (1) (2) (1) (2) 
สัก  H 

0.27 
0.96 6.01 1.22 7.64 

M 0.77 4.82 0.98 6.12 
L 0.61 3.80 0.77 4.83 

ยูคาลิปตัส  H 
0.39 

2.49 15.54 3.46 21.61 
M 1.95 12.19 2.71 16.94 
L 1.29 8.07 1.79 11.21 

กระถินเทพา  H 

0.13 

3.06 19.15 3.46 21.64 
M 2.22 13.90 2.51 15.71 
L 2.01 12.57 2.27 14.20 

กระถินณรงค์ H 2.21 15.93 2.50 18.00 
M 1.75 10.92 1.98 12.34 
L 1.15 7.20 1.30 8.14 

กระถินยกัษ ์ H 
0.39 

2.66 16.62 3.70 23.10 
M 1.97 12.34 2.74 17.15 
L 0.32 2.01 0.44 2.79 

โกงกาง N 0.48 1.06 6.62 1.57 9.80 
ยางพารา N 0.33 1.80 11.28 2.40 15.00 
ปาล์มน  ามัน N 0.41 1.19 7.41 1.67 10.45 
พรรณไม้พื นเมือง
โตช้า 

N 0.26 0.42 2.61 0.53 3.29 

พรรณไม้ 
เอนกประสงค์ 

N 0.33 0.61 3.84 0.82 5.11 

พรรณไม้ปลูก 
ในเมือง 

N 0.28 0.52 3.27 0.67 4.19 

หมายเหตุ: H หมายถึง พื นที่เหมาะสมมาก M หมายถึง พื นที่เหมาะสมปานกลาง 
  L หมายถึง พื นที่เหมาะสมนอ้ย  N หมายถึง ไม่ได้จ าแนกพื นที ่
 (1) หน่วยเป็น ตัน/ไร/่ป ี

 (2) หน่วยเป็น ตัน/เฮกแตร์/ป ี 
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ตารางที่ 4  การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ 
ชนิด/ 

กลุ่มพรรณไม้ 
ศักยภาพของพื้นท่ี 

การกกัเก็บคาร์บอน 
(1) (2) (3) (4) 

สัก เหมาะสมมาก 0.59 3.67 2.16 13.44 
  เหมาะสมปานกลาง 0.47 2.94 1.72 10.77 
  เหมาะสมน้อย 0.37 2.32 1.36 8.49 
ยูคาลิปตัส เหมาะสมมาก 1.66 10.37 6.09 38.03 
  เหมาะสมปานกลาง 1.30 8.13 4.77 29.82 
  เหมาะสมน้อย 0.86 5.38 3.15 19.73 
กระถินเทพา เหมาะสมมาก 1.66 10.39 6.09 38.09 
  เหมาะสมปานกลาง 1.20 7.54 4.40 27.64 
  เหมาะสมน้อย 1.09 6.82 4.00 25.00 
กระถินณรงค์ เหมาะสมมาก 1.20 8.64 4.40 31.68 
  เหมาะสมปานกลาง 0.95 5.92 3.48 21.71 
  เหมาะสมน้อย 0.62 3.91 2.27 14.32 
กระถินยักษ์ เหมาะสมมาก 1.77 11.32 6.49 41.51 
  เหมาะสมปานกลาง 1.31 8.40 4.80 30.82 
  เหมาะสมน้อย 0.21 1.37 0.77 5.02 
โกงกาง ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 0.75 4.71 2.75 17.25 
ยางพารา ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 1.15 7.20 4.22 26.39 
ปาล์มน้ ามัน ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 0.68 4.28 2.49 15.69 
พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 0.26 1.61 0.95 5.91 
พรรณไม้อเนกประสงค์ ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 0.40 2.50 1.47 9.17 
พรรณไม้ปลูกในเมือง ไม่ได้จ าแนกพื้นที่ 0.33 2.05 1.21 7.52 

หมายเหตุ: (1) หน่วยเป็น ตันคาร์บอน/ไร่/ปี 
 (2) หน่วยเป็น ตันคาร์บอน/เฮกแตร์/ปี 
 (3) หน่วยเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่/ปี 
 (4) หน่วยเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์/เฮกแตร์/ปี 
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เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของ  
ยูคาลิปตัส พบว่ามีการแปรผันค่อนข้างสูง (0.28-0.52) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.39 
(ตารางที่ 3) ซึ่งเป็นค่าท่ีใกล้เคียงกับ default value ของพรรณไม้ป่าไม่ผลัดใบในเขต
ร้อน (เท่ากับ 0.37) ที่ก าหนดโดย IPCC (2006) และจากการเปรียบเทียบศักยภาพใน
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของสักในพ้ืนที่มีความเหมาะสมมาก เหมาะสม
ปานกลาง และเหมาะสมน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.66, 1.30 และ 0.86 ตัน/ไร่/ปี 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 6.09, 4.77 
และ 3.15 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

อะคาเซีย 

อะคาเซียเป็นพรรณไม้ที่มีรูปแบบการเติบโตในกลุ่มเดียวกับยูคาลิปตัส คือมีอัตรา
การเติบโตเร็ว รอบตัดฟันสั้น มูลค่าของเน้ือไม้ต่ า (คณะวนศาสตร์, 2552) ส าหรับ 
อะคาเซียท่ีได้รวบรวมข้อมูลในคู่มือน้ีคือกระถินเทพาและกระถินณรงค์ พบว่า กระถิน
เทพามีความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีสูงแต่ต่ ากว่ายูคาลิปตัส โดยความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของ
ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกมีค่าระหว่าง 1.90-3.10 เมตร/ปี และ 1.82-
2.64 เซนติเมตร/ปี ตามล าดับ ข้ึนอยู่กับศักยภาพของพ้ืนที่ ในขณะที่กระถินณรงค์มี
ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีทั้งความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกต่ ากว่ากระถิน
เทพา แต่ข้อมูลการเติบโตของกระถินณรงค์มีค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่
เหมาะสมมาก และข้อมูลที่พบมีระยะปลูกแคบท าให้ต้นไม้มีขนาดเล็กกว่าระยะปลูก
ห่าง ดังน้ันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกตามศักยภาพของพ้ืนที่จึงมีแนวโน้มไม่
ชัดเจน (ตารางที่ 2) 

ผลผลิตของอะคาเซียทั้งสองชนิดซึ่งปลูกด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกันมีมวล
ชีวภาพต่อพ้ืนที่ตามจ านวนต้นในพ้ืนที่ โดยแปลงที่มีจ านวนต้นมากกว่ามีมวลชีวภาพต่อ
พ้ืนที่มากกว่า (บุญณรงค์, 2538) นอกจากอิทธิพลของระยะปลูกแล้ว อายุของต้นไม้มี
ผลต่อมวลชีวภาพด้วย โดยมวลชีวภาพมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่อต้นไม้อายุมากข้ึน และเมื่อ
เปรียบเทียบความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพเหนือดินของอะคาเซียทั้งสองชนิด 
พบว่า มีค่าแปรผันตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยกระถินเทพาท่ีปลูกในพ้ืนที่เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 3.06, 2.22 
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และ 2.01 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่ากระถินณรงค์ โดยความเพ่ิมพูนเฉลี่ยราย
ปีของมวลชีวภาพเหนือดินของกระถินณรงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21, 1.75 และ 1.15 
ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดินของ 
อะคาเซียซึ่ ง ข้อมูลที่พบเป็นกระถินเทพา และกระถินคราสสิคาร์ปา (Acacia 
crassicarpa) พบว่าค่าค่อนข้างต่ ากว่าพรรณไม้ชนิดอื่นๆ โดยมีค่าเท่ากับ 0.13 (ชิงชัย, 
2552) และ 0.07 (Meunpong et al., 2010) ตามล าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของ Miyakuni et al. (2004) ซึ่งท าการศึกษาอัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพ
เหนือดินและมวลชีวภาพใต้ดินของกระถินเทพาในประเทศอินโดนิเซีย พบว่ามีค่า
ระหว่าง 0.16-0.19 ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงเลือกใช้อัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพใต้
ดินและมวลชีวภาพเหนือดินของกระถินเทพาซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.13 (ชิงชัย, 2552) 

จากการเปรียบเทียบศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของ
กระถินเทพาในพ้ืนที่มีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.66, 1.20 และ 1.09 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตรา
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 6.09, 4.40 และ 4.00 ตัน/ไร่/ปี 
ตามล าดับ ในขณะที่การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของกระถินณรงค์มีค่าต่ า
กว่ากระถินเทพาเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20, 0.95 และ 0.62 ตัน/ไร่/ปี 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 4.40, 3.48 
และ 2.27 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

กระถินยักษ์ 

กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้ที่มีลักษณะการเติบโตคล้ายกับยูคาลิปตัส และอะคาเซีย 
คือมีอัตราการเติบโตเร็ว รอบตัดฟันสั้น มูลค่าของเน้ือไม้ต่ า แต่อัตราการเติบโตต่ ากว่า
พรรณไม้ข้างต้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อน าไปปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม จากการ
รวบรวมข้อมูลการเติบโต พบว่า กระถินยักษ์ที่ปลูกในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีค่าความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของความสูงและ
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยู่ระหว่าง 1.28-2.11 เมตร/ปี และ 0.90-1.29 เซนติเมตร/
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ปี ตามล าดับ ข้ึนอยู่กับศักยภาพของพ้ืนที่ (ตารางที่ 2) ในขณะที่มวลชีวภาพเหนือดิน
ของกระถินยักษ์ในพ้ืนที่เหมาะสมมาก (2.66 ตัน/ไร่/ปี) และเหมาะสมปานกลาง (1.97 
ตัน/ไร่/ปี) มีค่าสูงกว่ากระถินณรงค์ แต่ในพ้ืนที่เหมาะสมน้อยมีค่าต่ ามากเพียง 0.32 
ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 3) ดังน้ันการคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกให้เหมาะสมกับกระถินยักษ์จึงเป็น
สิ่งส าคัญ  

ส าหรับการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมใช้อัตราส่วนของมวล
ชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 0.39 ซึ่งท าการศึกษาโดยชิงชัย (2552) 
พบว่า ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของกระถินยักษ์ในพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.77, 1.31 และ 
0.21 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย
เท่ากับ 6.49, 4.80 และ 0.77 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

พรรณไม้ป่าชายเลน 

พรรณไม้ป่าชายเลน ได้แก่ โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ มีอัตราการเติบโต
ค่อนข้างต่ าในช่วงแรก และเพ่ิมสูงข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน จากการรวบรวมข้อมูลความ
เพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของโกงกางใบเล็ก ต้ังแต่
อายุ 1-15 ปี ในท้องที่ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี (Chanprapai, 2005) และจังหวัด
นครศรีธรรมราช (อรวรรณ, 2546) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68 เมตร/ปี และ 0.79 
เซนติเมตร/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 2) และจากการรวบรวมข้อมูลมวลชีวภาพเหนือดิน
ของโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ พบว่า โกงกางใบเล็กมีมวลชีวภาพเหนือดิน
เพ่ิมข้ึนตามอายุ (อรวรรณ, 2546) จากการวิเคราะห์รูปแบบการเติบโตของสังคมพืชป่า
ชายเลน ทั้งที่เป็นป่าปฐมภูมิ (primary forest) และป่าทุติยภูมิ (secondary forest) 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ (natural regeneration) และ/หรือ 
การจัดการโดยมนุษย์ เช่น การฟ้ืนฟูป่า การปลูกเสริมป่าธรรมชาติ ซึ่งใช้โกงกางเป็น
หลัก โดยคณะวนศาสตร์ (2550) ได้ศึกษาผลผลิตของสังคมพืชป่าชายเลนจังหวัด
ระนอง และพังงา และรวบรวมข้อมูลการเติบโตจากการ ข้อมูลงานวิจัยอื่นๆ 
(Chanprapai, 2005; Hassan, 2006) น ามาสร้างสมการความสัมพันธ์ ได้รูปแบบและ
ลักษณะความสัมพันธ์แบบสมการ logistics โดยที่ความเพ่ิมพูนรายปีของมวลชีวภาพ
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เหนือดินค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตามอายุ และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 19.87 ตัน/เฮกแตร์/ปี (3.18 
ตัน/ไร่/ปี) เมื่ออายุ 9 ปี และอัตราความเพ่ิมพูนเริ่มลดลงหลังจากน้ัน ในคู่มือเล่มน้ีจึง
ได้รวบรวมข้อมูลมวลชีวภาพเหนือดินของโกงกางใบเล็ก อายุ 1-15 ปี ในพ้ืนที่ต่างๆ 
และสามารถสรุปได้ว่าความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพเหนือดินของโกงกางใบ
เล็กมีค่าเท่ากับ 1.06 ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 3)  

อัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดินของป่าชายเลนมีการ
แปรผันตามสังคมพืช โดยอัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดิน
ของสังคมไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora zone) มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.38-0.58 สังคมไม้
สกุลถ่ัว (Brugueira zone) มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.22-0.33 และสังคมไม้สกุลล าแพน 
(Sonneratia zone) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 (Komiyama et al., 2000) ในการ
ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของพรรณไม้ป่าชายเลนจึงใช้อัตราส่วน
ระหว่างมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 0.48 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ
สังคมไม้สกุลโกงกาง ดังน้ัน การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของโกงกางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 ตัน/ไร่/ปี หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าพรรณไม้พ้ืนเมืองอื่นๆ (ตารางที่ 4) 

พืชเกษตร 

ข้อมูลการเติบโตของยางพารา และปาล์มน้ ามันยังมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่ที่พบเป็น
ข้อมูลของผลผลิตน้ ายางหรือน้ ามัน จึงไม่ได้จ าแนกข้อมูลตามศักยภาพของพ้ืนที่ จาก
การรวบรวมข้อมูลการเติบโตของยางพารา พบว่า มีการแปรผันไปตามอายุ และท้องที่ 
โดยมีความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก เท่ากับ 
1.12 เมตร/ปี และ 1.09 เซนติเมตร/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ในขณะที่การเติบโต
ของปาล์มน้ ามันไม่พบข้อมูล ส าหรับข้อมูลมวลชีวภาพเหนือดินของยางพารา พบว่า มี
ค่าเพ่ิมข้ึนตามอายุเช่นเดียวกับพรรณไม้ชนิดอื่นๆ (อารักษ์, ม.ป.ป.) โดยมีค่าความ
เพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ 1.80 ตัน/ไร่/ปี ในขณะที่ความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของ
มวลชีวภาพเหนือดินของปาล์มน้ ามัน มีค่าเท่ากับ 1.19 ตัน/ไร่/ปี ทั้งน้ียางพาราและ
ปาล์มน้ ามันมีอัตราส่วนระหว่างมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดินเฉลี่ยเท่ากับ 
0.33 และ 0.41 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
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จากการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมโดยใช้อัตราส่วนของมวล
ชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดินข้างต้น พบว่า ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนใน
มวลชีวภาพรวมของยางพารามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.15 ตัน/ไร่/ปี หรือคิดเป็นอัตราการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งใกล้เคียงกับกระถินณรงค์ 
ในขณะที่ปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
0.68 ตัน/ไร่/ปี หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 2.49 
ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 4) ซึ่งต่ ากว่ายางพารา 

พรรณไม้อื่นๆ 

ข้อมูลการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้อื่นๆ จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ พรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า พรรณไม้อเนกประสงค์ และพรรณไม้ที่ปลูกในเมือง 

พรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า บางชนิดเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีรอบตัดฟันยาว และเน้ือไม้มี
มูลค่าค่อนข้างสูง-สูงมาก จากการศึกษาของคณะวนศาสตร์ (2552) โดยใช้ประดู่ป่า 
และพะยูงเป็นกรณีศึกษา พบว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเพ่ิมข้ึนตามอายุในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบฟังก์ชันยกก าลัง เช่นเดียวกับสัก หรือกระถินเทพณรงค์  แต่มีความ
เพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ประมาณ 0.9 และ 0.6 เซนติเมตร/
ปี ตามล าดับ ข้อมูลของพรรณไม้ในกลุ่มน้ีจากการรวบรวมส่วนใหญ่เป็นประดู่ป่า แดง 
ยางนา พะยูง และตะเคียนทอง โดยมีค่าความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของความสูง เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก และมวลชีวภาพเหนือดิน เท่ากับ 0.74 เมตร/ปี 0.76 เซนติเมตร/ปี 
(ตารางที่ 2) และ 0.42 ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 3) ตามล าดับ จากการประเมินการกักเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพรวมใช้อัตราส่วนของมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดิน 
เท่ากับ 0.26  พบว่า ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเพียง 
0.26 ตัน/ไร่/ปี หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 0.95 
ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 4)  

พรรณไม้อเนกประสงค์ ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง บางชนิดปลูก
ร่วมกับพืชเกษตรในระบบวนเกษตร บางชนิดเป็นไม้โตเร็ว ข้อมูลที่มีของพรรณไม้ใน
กลุ่มน้ีเป็นสะเดา และข้ีเหล็กบ้าน โดยมีค่าความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของความสูง  
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เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และมวลชีวภาพเหนือดิน เท่ากับ 1.90 เมตร/ปี 2.16 
เซนติเมตร/ปี (ตารางที่ 2) และ 0.61 ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 3) ตามล าดับ จากการ
ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมใช้อัตราส่วนของมวลชีวภาพใต้ดินและ
มวลชีวภาพเหนือดิน เท่ากับ 0.33 ซึ่งเป็นข้อมูลของประดู่ป่า พะยอม และแดง พบว่า 
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 ตัน/ไร่/ปี 
หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 1.47 ตัน/ไร่/ปี 
(ตารางที่ 4) 

พรรณไม้ปลูกในเมือง ข้อมูลการเติบโตและมวลชีวภาพที่มีทั้งหมดเป็นข้อมูลของ
สัตบรรณ จึงน ามาใช้เป็นตัวแทนของพรรณไม้ในกลุ่มน้ี โดยมีค่าความเพ่ิมพูนเฉลี่ยราย
ปีของความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน เท่ากับ 1.06 เมตร/ปี และ 2.77 
เซนติเมตร/ปี ตามล าดับ (ตารางที่ 2) และความเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพ
เหนือดิน เท่ากับ 0.52 ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 3) จากการประเมินการกักเก็บคาร์บอนใน
มวลชีวภาพรวมใช้อัตราส่วนของมวลชีวภาพใต้ดินและมวลชีวภาพเหนือดิน เท่ากับ 
0.28 ซึ่งเป็น default value (IPCC, 2006) พบว่า ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนใน
มวลชีวภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 ตัน/ไร่/ปี หรือคิดเป็นอัตราการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเพียง 1.21 ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 4) 

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเห็นได้ว่าการเติบโต มวลชีวภาพ และการกักเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพ หรือ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้มีการแปร
ผันระหว่างชนิด/กลุ่มของพรรณไม้สูง และในพรรณไม้ชนิดเดียวกันยังมีการแปรผัน
ค่อนข้างสูงเมื่อน าไปปลูกในสภาพของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพรรณไม้ที่
ต้องการพ้ืนที่เฉพาะ (site selective species) ดังน้ัน การน าข้อมูลอัตราการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ชนิดใดๆ ไปใช้ จึงควรค านึงถึงสภาพของพ้ืนที่
ประกอบด้วย 
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ศักยภาพของพรรณไม้ 
 

ในการคัดเลือกชนิดของพรรณไม้เพ่ือการด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้น้ัน 
นอกจากการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมของศักยภาพของพ้ืนที่ที่ปลูก และ
ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์แล้ว ยังอาจต้องพิจารณาประเด็นอื่นๆ มา
เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจด้วย เช่น วัตถุประสงค์ของการปลูก หรือวัตถุประสงค์
ของการใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส าหรับคู่มือเล่มน้ีได้วิเคราะห์ข้อดี-ข้อด้อย ของพรรณไม้
แต่ละชนิดที่มีศักยภาพในการด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้ ในประเด็นปลีกย่อย
อื่นๆ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจคัดเลือกพรรณไม้แต่ละชนิด ดังน้ี 

สัก 

สักเป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองที่มีคุณค่าสูง เน่ืองจากเน้ือไม้มีความสวยงามจึงเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อดี 

1) สักเป็นพรรณไม้พ้ืนเมือง จึงมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ที่สักข้ึนกระจายพันธ์ุอยู่ตามธรรมชาติ 

2) สักมีเน้ือไม้ทีม่ีคุณค่าและราคาแพง เน่ืองจากมีลวดลายสวยงาม มีกระพ้ีน้อย 
แก่นสีเหลืองทองเข้ม และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อมีอายุมากข้ึน จึงเป็นที่มาของค าว่า 
“สักทอง” เน่ืองจากความสวยงามของเน้ือไม้ที่มีสีเหมือนทองและเป็นที่ยอมรับกันทั่ว
โลกว่ามีคุณภาพดีที่สุด แม้ว่าสักพบกระจายตามธรรมชาติอยู่ในหลายประเทศแต่สักที่
ได้ชื่อว่ามีความสวยงามหรือ “สักทอง” น้ันพบเฉพาะในประเทศไทยและพม่าเท่าน้ัน 
ท าให้เน้ือไมส้ักในประเทศไทยมีคุณค่าและมีราคาแพง 
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3) เน้ือไมส้ักเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากไม้
สักเป็นไม้ที่มีคุณภาพดี จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยมากเน้นการใช้
ประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของเน้ือไม้ เช่น ใช้เป็นไม้แปรรูป ใช้ใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน และใช้ในผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น 
ไม้สักจึงมีราคาแพง และเป็นสินค้าส่งออกท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

4) สักสามารถปลูกในรูปแบบวนเกษตร เน่ืองจากเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจที่มีรอบ
ตัดฟันยาว เพราะเน้ือไม้มีคุณค่ามากข้ึนเมื่ออายุเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก
ของการปลูกน้ัน สักมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็ว และมีทรงพุ่มกว้าง จึงนิยมใช้
ระยะปลูกที่ค่อนข้างกว้าง เช่น 4 x 4 เมตร หรือ 2 x 8 เมตร ดังน้ัน ในช่วงที่ต้นสักยัง
มีขนาดเล็ก จึงสามารถปลูกพืชเกษตรระหว่างแถว เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

5) สักเป็นพรรณไม้ผลัดใบ ในธรรมชาติพบอยู่ในระบบนิเวศที่มีไฟป่าเกิดข้ึนเป็น
ประจ า จึงเป็นพรรณไม้ที่มีความทนทานต่อไฟสูง ดังน้ัน ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าสูงน้ัน ควรพิจารณาคัดเลือกพรรณไม้ที่มีความทนไฟเพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายที่เกิดจากไฟ 

6) สักเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนสูง เน่ืองจากมีการเติบโต
ในระยะแรกที่รวดเร็ว ท าให้มีมวลชีวภาพต่อพ้ืนที่สูง 

7) มีการสั่งสมองค์ความรู้เก่ียวกับการปลูกและการจัดการสวนป่าสักมาเป็นเวลา
ยาวนาน เน่ืองจากสักเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยมาต้ังแต่โบราณ ตลอดจน
มีโครงการปรับปรุงพันธ์ุสัก (Teak Improvement Programme) ซึ่งมีการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน ท าให้มีองค์ความรู้มากมายเกี่ยวกับสัก
ทีช่่วยให้การปลูกสร้างสวนป่าสักประสบความส าเร็จ 

ข้อด้อย 

1) สักสามารถข้ึนได้ในพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด เน่ืองจากเป็นพรรณไม้ที่มีความ
ต้องการสภาพทางนิเวศวิทยาที่ค่อนข้างเฉพาะ เช่น ต้องการดินที่มีการระบายน้ าดี มี
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ความลึกมาก ข้ึนได้ดีโดยเฉพาะดินที่เกิดจากหินปูน สักไม่สามารถข้ึนได้ในสภาพดิน
เหนียวที่มีการระบายน้ าไม่ดี นอกจากน้ัน ในธรรมชาติสักยังไม่สามารถข้ึนได้ในที่มี
ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่า 800 เมตร  

2) มีอุปสรรคทางด้านกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ มาตรา 7 ก าหนดว่าไม้สัก
และไม้ยางซึ่งข้ึนอยู่ในราชอาณาจักรไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าไม้หรือในที่ดินของเอกชนน้ัน
จัดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ซึ่งหมายถึงไม้ซึ่งการท าไม้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือได้รับสัมปทานตามกฎหมาย จึงท าให้การตัดฟันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมี พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งช่วยให้การด าเนินการปลูกสร้าง
สวนป่าสักสะดวกมากข้ึน 

3) สักเป็นพรรณไม้ผลัดใบ โดยมีการผลัดใบหมดทั้งต้นในช่วงฤดูแล้งประมาณ
เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ท าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวสักไม่มีการดูดซับก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์และไม่มีการเติบโต 

4) สักมีรอบตัดฟันยาว ท าให้ผู้ปลูกได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาที่ยาวนาน 
เน่ืองจากมูลค่าของสักมีมากข้ึนเมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ โดยปกติในสภาพธรรมชาติต้นสัก
มีอายุเป็นร้อยๆ ปี แต่เมื่อน ามาปลูกสร้างสวนป่าในระยะแรกได้มีการก าหนดรอบตัด
ฟันที่ 60 ปี ต่อมาจึงได้มีการลดรอบตัดฟันลงมาเหลือเพียง 30 ปี 

ยูคาลิปตัส 

ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ต่างถ่ิน โดยมีการน าเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียมา
ทดลองปลูกในประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2507 (ประเสริฐ, 2527) ยูคาลิปตัสในสภาพ
ธรรมชาติมีอยู่ประมาณ 700 ชนิด แต่ที่ข้ึนได้ดีในพ้ืนที่เกือบทุกสภาพของประเทศไทย
คือ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส 

ข้อดี 

1) ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 
เน่ืองจากมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว 
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2) ยูคาลิปตัสเหมาะส าหรับปลูกในรูปแบบวนเกษตร เน่ืองจากมีเรือนยอดโปร่ง
และแคบ ท าให้สามารถปลูกพืชเกษตรระหว่างแถวของต้นไม้ได้ 

3) ยูคาลิปตัสจัดว่าเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ ซึ่งเย่ือยูคาลิปตัสมีความ
แข็งแรงเหมาะต่อการใช้ท ากระดาษประเภทต่างๆ นอกจากน้ัน ยัง เป็นที่ต้องการใน
อุตสาหกรรมชิ้นไม้สับเพ่ือน าไปผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด แผ่นปาร์ติเกิล และ
แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ส่งออกไปยังต่างประเทศจ านวนมาก รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการ
ท าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ไม้ก่อสร้าง ตลอดจนไม้เพ่ือพลังงานในรูปของฟืนและถ่าน 

4) ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ที่ปลูกง่ายและทนต่อสภาพแห้งแล้ง สามารถข้ึนได้ใน
พ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เน่ืองจากยูคาลิปตัสมีประสิทธิภาพในการ
ใช้น้ าสูง (เจษฎา และคณะ, 2552) นอกจากน้ัน ในปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาสายพันธ์ุ 
ยูคาลิปตัสให้มีความเหมาะสมเพ่ือน าไปปลูกในแต่ละสภาพพ้ืนที่ 

5) ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ที่มีการเติบโตเร็ว จัดเป็นพรรณไม้ที่มีรอบตัดฟันสั้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากมีการปลูกและการจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว สามารถตัดใช้
ประโยชน์ภายในเวลา 3-5 ปี มีการลงทุนค่อนข้างต่ าและให้ผลตอบแทนเร็ว และ
จัดเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนสูง 

6) ยูคาลิปตัสมีความสามารถในการแตกหน่อ (coppice) ได้ดี เมื่อตัดมาใช้
ประโยชน์แล้วสามารถแตกหน่อข้ึนมาได้ใหม่จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกใหม่อีก 

7) มีการศึกษาวิจัยและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปลูก การจัดการ 
และการใช้ประโยชน์ของยูคาลิปตัสค่อนข้างมากเน่ืองจากเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจที่สร้าง
รายได้แก่ประเทศ 

ข้อด้อย 

1) ยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ต่างถ่ินจึงไม่เหมาะสมในการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ 
และเน่ืองจากยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ที่มีการเติบโตดี แพร่กระจายได้รวดเร็ว และข้ึนได้
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ในทุกสภาพพ้ืนที่ จึงต้องระมัดระวังไม่น ายูคาลิปตัสไปปลูกในบริเวณแหล่งต้นน้ าล าธาร 
บริเวณอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่อนุรักษ์อื่นๆ 

2) ขาดความหลากหลายทางพันธุกรรม เน่ืองจากยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้
เศรษฐกิจที่มีการปลูกในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง โดยมีการปลูกเป็นพืชเชิงเด่ียวที่มี
การจัดการอย่างประณีต นอกจากน้ี ในปัจจุบันยังมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการ
ปรับปรุงสายพันธ์ุยูคาลิปตัสที่ให้ผลผลิตสูง และมีการขยายสายพันธ์ุที่ปรับปรุงด้วย
วิธีการไม่อาศัยเพศ ท าให้ฐานพันธุกรรมแคบ นอกจากน้ียังไม่ทนต่อการท าลายของโรค
และแมลง บางครั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพ้ืนที่กว้างดังที่มักปรากฏกับสวนป่า
ในต่างประเทศ 

3) ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม เน่ืองจากยูคาลิปตัสเป็นพรรณไม้ต่างถ่ินที่มีการ
เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง ท าให้มีการใช้น้ าและธาตุอาหารมาก ดังน้ัน ในระยะแรกที่มี
การปลูกยูคาลิปตัสในรูปสวนป่าจึงได้รับการต่อต้านจากสังคมที่มีความเชื่อว่าการปลูก 
ยูคาลิปตัสท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ น้ าใต้ดินเหือดแห้ง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นว่าความเชื่อต่างๆ 
ดังกล่าวไม่ถูกต้องแต่ประชาชนบางส่วนก็ยังคงมีแนวคิดต่อต้านการปลูกยูคาลิปตัส 

อะคาเซีย 

พรรณไม้ในสกุลอะคาเซียซึ่งมักหมายถึง กระถินเทพา และกระถินณรงค์ โดย
กระถินเทพาถูกน าเข้าปลูกเป็นสวนป่าในช่วงปี พ.ศ. 2523 เน่ืองจากเป็นพรรณไม้ที่มี
การเติบโตรวดเร็วและประสบความส าเร็จสูงในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ส่วน
กระถินณรงค์เป็นพรรณไม้ต่างถ่ินที่มีการน าเข้าปลูกในประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2478 
และนิยมปลูกเป็นไม้ริมถนนในเขตเมือง เน่ืองจากมีดอกสีเหลืองสวยงาม  

ข้อดี 

1) อะคาเซียเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 
เน่ืองจากมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว 
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2) อะคาเซียเป็นพรรณไม้วงศ์ถ่ัวจึงมีคุณสมบัติในการปรับปรุงดิน เน่ืองจากมี
แบคทีเรียจ าพวกไรโซเบียมอาศัยอยู่บริเวณราก ซึ่งแบคทีเรียดังกล่าวมีความสามารถใน
การตรึงก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมาอยู่ในดินและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ พ้ืนที่ที่ปลูกพรรณไม้อะคาเซียจึงมักมีความสมบูรณ์มากข้ึน ท าให้
เหมาะส าหรับปลูกในระบบวนเกษตร เพราะเป็นการให้ปุ๋ยไนโตรเจนแก่พืชเกษตร
ทางอ้อม 

3) อะคาเซียสามารถข้ึนได้ดีในดินที่เป็นกรด เน่ืองจากเป็นพรรณไม้ที่ชอบดินที่มี
ค่าปฏิกิริยาดินที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งมีพรรณไม้น้อยชนิดที่สามารถข้ึนได้ในพ้ืนที่ที่เป็นกรด 
นอกจากน้ัน อะคาเซียบางชนิดยังสามารถข้ึนได้ดีในที่แล้ง เช่น กระถินณรงค์ เป็นต้น 

4) อะคาเซียเป็นพรรณไม้ไม่ผลัดใบ ท าให้มีใบเขียวตลอดปี จึงมีศักยภาพในการ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งปี 

5) อะคาเซียเป็นพรรณไม้อเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย นอกจาก
ประโยชน์ที่ได้จากเน้ือไม้แล้ว ส่วนใบยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ นอกจากน้ัน ยัง
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเน่ืองจากดอกเป็นช่อสวยงาม 

6) มีการศึกษาวิจัยและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปลูก การจัดการ 
และการใช้ประโยชน์อะคาเซียค่อนข้างมาก เน่ืองจากอะคาเซียเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจที่
สร้างรายได้แก่ประเทศ 

ข้อด้อย 

1) อะคาเซียเป็นพรรณไม้ต่างถ่ิน จึงไม่เหมาะสมในการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ 

2) อะคาเซียมีปัญหาเรื่องการพัฒนาระบบราก มีระบบรากต้ืน และมีการ
แพร่กระจายไม่ดี จึงไม่ควรปลูกในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะพังทลายหรือพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูง 
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3) อะเซียบางชนิด เช่น กระถินเทพา มักมีปัญหาเรื่องโรคไส้เน่าหรือไส้ฟัก 
(heart rot) เมื่อปลูกในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เน่ืองจากการเข้าท าลายของโรค ท า
ให้เน้ือไม้เปื่อยยุ่ย ท าให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจ 

4) แม้ว่าอะคาเซียจะมีการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แต่ในเชิงอุตสาหกรรมน้ัน
ยังมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับยูคาลิปตัส เน่ืองจากยังมีความ
ไม่มั่นคงในเรื่องของวัตถุดิบ 

กระถินยักษ์  

กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองในทวีปอเมริกากลาง ปัจจุบันมีการปลูกอย่าง
กว้างขวางในประเทศไทยเพ่ือเป็นไม้พลังงาน เน่ืองจากให้ค่าความร้อนสูง ผลผลิตสูง 
และตัดแตกหน่อได้ง่าย 

ข้อดี 

1) กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 
เน่ืองจากมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว หากเลือกสายพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

2) กระถินยักษ์มีความสามารถในการแตกหน่อได้ดี มีรอบตัดฟันสั้น เมื่อตัดมาใช้
ประโยชน์แล้วสามารถแตกหน่อข้ึนมาได้ใหม่ภายในระยะเวลาสั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็น
ไม้เพ่ือพลังงาน 

3) กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้อเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย นอกจาก
การใช้ประโยชน์ไม้เพ่ือพลังงานแล้วส่วนใบยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ซึ่งการปลูก
กระถินยักษ์ในระยะแรกๆ เป็นการปลูกเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์เป็นหลักเน่ืองจากมี
โปรตีนสูง 

4) กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้วงศ์ถ่ัวเช่นเดียวกับอะคาเซียจึงมีคุณสมบัติในการ
ปรับปรุงดิน เน่ืองจากมีแบคทีเรียจ าพวกไรโซเบียมอาศัยอยู่บริเวณราก ซึ่งแบคทีเรีย
ดังกล่าวมีความสามารถในการตรึงก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมาอยู่ในดินและเปลี่ยน
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ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากน้ัน ใบกระถินยักษ์มีขนาดเล็กจึง
ย่อยสลายปล่อยธาตุอาหารกลับสู่ดินได้ง่าย 

ข้อด้อย 

1) กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้ต่างถ่ินจึงไม่เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ 
กอปรกับกระถินยักษ์มีการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะมีการผลิตเมล็ด
จ านวนมากตลอดปี และเมล็ดสามารถงอกได้ง่าย จึงมีคุณสมบัติเป็นผู้รุกรานซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

2) กระถินยักษ์ไม่ทนต่อแมลงจ าพวกเพลี้ยจึงมักได้รับอันตรายจากการระบาด
ของเพลี้ย และสร้างความเสียหายให้แก่สวนป่า 

พรรณไม้ป่าชายเลน 

พรรณไม้ในป่าชายเลนได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในการท าถ่าน เน่ืองจากถ่านจากไม้ป่าชายเลนได้ชื่อว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดีที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง โกงกางซึ่งได้มีการด าเนินการในเชิงอุตสาหกรรม ในการวิเคราะห์
ข้อดี-ข้อด้อยของพรรณไม้ป่าชายเลนในคู่มือเล่มน้ีจึงใช้โกงกางเป็นตัวแทนของพรรณไม้
ป่าชายเลน 

ข้อดี 

1) พรรณไม้ป่าชายเลนเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์สูง โดยปกติแล้วระบบนิเวศป่าชายเลนได้ชื่อว่าเป็นระบบนิเวศที่ให้ผลผลิต
สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระบบนิเวศป่าไม้อ่ืนๆ ในโลก 

2) พรรณไม้ป่าชายเลนโดยเฉพาะโกงกางจัดเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจ เน่ืองจาก
ถ่านโกงกางได้ชื่อว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ถ่าน 
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3) พรรณไม้ป่าชายเลนมีบทบาทด้านนิเวศวิทยา เน่ืองจากมีการกระจายตาม
ธรรมชาติบริเวณชายฝั่งจึงมีระบบรากที่แข็งแรง สามารถป้องกันการพังทะลายของ
ชายฝั่ง นอกจากน้ัน ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าตามธรรมชาติ 

4) เน่ืองจากป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความส าคัญ จึงได้มีการศึกษาวิจัย
ต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ท าให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปลูก การจัดการ 
และการใช้ประโยชน์ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้มีการจัดการประชุม
ทางวิชาการป่าชายเลนแห่งชาติมาอย่างต่อเน่ือง 

ข้อด้อย 

1) ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศชายฝั่ง พรรณไม้ป่าชายเลนจึงสามารถข้ึนได้
เฉพาะบริเวณที่มีน้ าทะเลท่วมถึง ท าให้พ้ืนที่ที่สามารถปลูกพรรณไม้ชายเลนได้ มี
ค่อนข้างจ ากัด 

2) พรรณไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกาง มีการเติบโตในช่วงแรกที่ค่อนข้างช้า จึง
อาจได้รับอันตรายจากคลื่นที่มักชะดินที่ห่อหุ้มรากกล้าไม้ท าให้กล้าไม้ไม่สามารถต้ังตัว
ได้ 

พืชเกษตร: ยางพารา 

ยางพาราเป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองของทวีปอเมริกาใต้ โดยมีการปลูกเพ่ือผลผลิตน้ า
ยางเป็นหลัก เริ่มมีการน าเข้ามาปลูกในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2442-2444 โดย
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ เจ้าเมืองตรัง และได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ในปัจจุบันได้มีการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
โดยมีการใช้ประโยชน์ยางพาราในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน หลังจากที่ต้นยางพารา
ไม่สามารถผลิตน้ ายางได้แล้ว  
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ข้อดี 

1) ยางพาราเป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 
เน่ืองจากมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว โดยในช่วงแรกมีการเติบโตด้านความสูงก่อน  

2) ยางพาราเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ผู้ปลูกยางพารามีรายได้
อย่างต่อเน่ืองจากน้ ายาง และเมื่อไม่สามารถกรีดยางได้แล้วสามารถขายไม้ยางพาราให้
โรงงานอุตสาหกรรมได้ เน่ืองจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพาราเป็นที่นิยมทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

3) ยางพาราสามารถปลูกร่วมกับพืชเกษตรอื่นๆ ในระบบวนเกษตรได้ เน่ืองจาก
การปลูกยางพาราใช้ระยะปลูกที่กว้างเพ่ือให้ได้ผลผลิตน้ ายางจ านวนมาก ในระยะแรก
ที่ล าต้นมีขนาดเล็กไม่สามารถกรีดน้ ายางได้น้ัน เกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ด้วยการ
ปลูกพืชเกษตรแทรกระหว่างแถว เช่น หญ้าอาหารสัตว์ สับปะรด กล้วย และมะละกอ  
เป็นต้น 

4) เน่ืองจากยางพาราเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจึงได้มี
การศึกษาวิจัยต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ท าให้มีองค์ความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราด าเนินการ
โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหลัก 

ข้อด้อย 

1) ยางพาราเป็นพรรณไม้ต่างถ่ินที่มีระบบรากต้ืน จึงไม่เหมาะส าหรับปลูกเพ่ือ
การอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดินหรือ
บริเวณที่มีความลาดชันสูง 

2) เน่ืองจากการปลูกยางพารามีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตน้ ายาง จึงมีวิธีการ
จัดการในรูปแบบของพืชเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตน้ ายางมาก ดังน้ัน จึ งมักมีการใส่ปุ๋ย
และใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
และยังเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศอีกด้วย 
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พืชเกษตร: ปาล์มน้ ามัน 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชวงศ์ปาล์มและเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีถ่ินก าเนิดในทวีปแอฟริกา 
น าเข้าปลูกในประเทศไทยครั้งแรกเพ่ือเป็นไม้ประดับต่อมาจึงได้มีการส่งเสริมเพ่ือเป็น
พืชน้ ามัน จัดว่าเป็นพืชเกษตรเน่ืองจากผลผลิตหลักคือน้ ามันที่สกัดจากผล ไม่จัดว่าเป็น
ไม้ป่าเน่ืองจากไม่มีส่วนของเน้ือไม้ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ แต่เน่ืองจากปาล์มน้ ามันเป็นพืช
ที่มีอายุยืนนานอาจอยู่ได้เป็นร้อยปี จึงมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนเช่นเดียวกับไม้
ป่า และเน่ืองจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงมีการขยายพ้ืนที่ปลูก
มากข้ึนในปัจจุบัน ในหลายๆ ประเทศจึงได้ก าหนดให้ปาล์มน้ ามันเป็นพรรณไม้ที่
สามารถด าเนินการภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้  

ข้อดี 

1) มีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นพืชน้ ามัน สามารถใช้ท าไบโอ-ดีเซล
ได้ จึงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 

2) เน่ืองจากปาล์มน้ ามันเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จึง
ได้มีการศึกษาวิจัยต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ท าให้มีองค์ความรู้มากมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการปลูก การดูแลรักษา และการจัดการ  

ข้อด้อย 

1) ปาล์มน้ ามันเป็นพรรณไม้ต่างถ่ินวงศ์ปาล์มจึงมีระบบรากต้ืน ไม่เหมาะส าหรับ
การปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการพังทะลาย
ของดินหรือบริเวณที่มีความลาดชันสูง 

2) เน่ืองจากการปลูกปาล์มน้ ามันมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตน้ ามัน จึงมีวิธีการ
จัดการในรูปแบบของพืชเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ดังน้ัน จึงมีการใส่ปุ๋ยและใช้สารเคมี
ในการก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศอีกด้วย 
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3) ขาดองค์ความรู้เก่ียวกับศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน เน่ืองจากการศึกษา
วิจัยที่ผ่านมามักเน้นในเรื่องของผลผลิตในรูปของผลเพ่ือน้ ามัน ไม่ได้ให้ความสนใจใน
เรื่องของผลผลิตในรูปมวลชีวภาพส่วนล าต้น 

พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า 

พรรณไม้พ้ืนเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า พรรณไม้
หลายชนิดเป็นพรรณไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด 
เน่ืองจากมีเน้ือไม้สวยงาม ตัวอย่างพรรณไม้ในกลุ่มน้ี ได้แก่ ประดู่ป่า พะยูง มะค่าโมง 
ตะเคียนทอง และยางนา 

ข้อดี 

1) พรรณไม้ในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้พ้ืนเมือง พบในป่าธรรมชาติ จึงมี
ความเหมาะสมในการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ การปลูกพรรณไม้เหล่าน้ีเป็นการเพ่ิมคุณค่า
ทางด้านนิเวศวิทยา เน่ืองจากในสภาพธรรมชาติถูกลักลอบตัดจนเหลือน้อย 

2) พรรณไม้ในกลุ่มน้ีเป็นพรรณไม้โตช้าจึงมักมีอายุยืนนาน แต่ละชนิดอยู่ได้นาน
เกินชั่วอายุคน และคุณค่าของเน้ือไม้เพ่ิมสูงมากข้ึนเมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ข้ึน 

3) พรรณไม้ในกลุ่มน้ีส่วนมากเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง หายาก เป็นที่
ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากจึงท าให้เกิดการลักลอบตัดจากป่าธรรมชาติอยู่เป็น
ประจ า 

ข้อด้อย 

1) เน่ืองจากมีการเติบโตที่ช้ามาก การดูแลรักษาต้องใช้เวลานานจึงจะเกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจท าให้ต้องมีการลงทุนสูง โดยปกติแล้วการปลูกพรรณไม้ในกลุ่มน้ีมัก
ด าเนินการโดยภาครัฐ เน่ืองจากไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
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2) ไม่เหมาะในการปลูกเชิงเด่ียว เน่ืองจากมีการเติบโตช้าท าให้ต้องมีการก าจัด
วัชพืชบ่อยครั้ง นอกจากน้ี ในสภาพธรรมชาติเมื่ออยู่ในระยะกล้าไม้น้ันพรรณไม้เหล่าน้ี
มักอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ดังน้ัน การปลูกพรรณไม้เหล่าน้ีในพ้ืนที่ เปิดโล่งในลักษณะการ
ปลูกเชิงเด่ียวจึงมักไม่ประสบความส าเร็จ 

3) เน่ืองจากพรรณไม้เหล่าน้ีมีการเติบโตช้า ท าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในด้านการปลูก การดูแลรักษา และการจัดการ มีการพัฒนาค่อนข้างน้อย จ าเป็นต้องมี
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

พรรณไม้อเนกประสงค์ 

พรรณไม้อเนกประสงค์เป็นพรรณไม้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 
ส่วนใหญ่มีการเติบโตรวดเร็ว ตัวอย่างพรรณไม้ในกลุ่มน้ี ได้แก่ ข้ีเหล็กบ้าน สะเดา และ
มะขาม 

ข้อดี 

1) พรรณไม้ในกลุ่มน้ีจัดเป็นพรรณไม้อเนกประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย ส่วนเน้ือไม้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ท าเครื่องเรือน ของใช้  ส่วนของใบ 
ดอก และผล ใช้เป็นอาหาร นอกจากน้ันยังอาจมีสรรพคุณทางสมุนไพรสามารถใช้เป็น
ยารักษาโรคได้ 

2) มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง เน่ืองจากมีอัตราการเติบโต
รวดเร็ว  

3) สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา และการจัดการท า
ได้ง่าย สามารถทนต่อมลพิษทางอากาศ จึงสามารถปลูกได้ในเขตเมือง 

4) สามารถปลูกในระบบวนเกษตร เน่ืองจากมีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย 
การปลูกแบบผสมให้คุณค่ามากกว่าการปลูกเชิงเด่ียว 
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ข้อด้อย 

ไม่เหมาะส าหรับการปลูกเชงิเด่ียว เน่ืองจากยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดใน
ปริมาณมาก นอกจากน้ัน การปลูกเชิงเด่ียวยังมักมีปัญหาการระบาดของโรคและแมลง 

พรรณไมป้ลูกในเมือง 

พรรณไม้กลุ่มน้ีมีทั้งพรรณไม้พ้ืนเมืองและพรรณไม้ต่างถ่ิน มีทรงพุ่ม และลักษณะ
อื่นๆ สวยงาม ตัวอย่างพรรณไม้ในกลุ่มน้ี ได้แก่ ราชพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตบรรณ ปีบ 
และประดู่บ้าน  

ข้อดี 

1) เป็นพรรณไม้ที่มีรูปทรงและดอกท่ีมีสีสันสวยงาม มักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ในเขตเมือง 

2) มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพมลพิษในเขตเมือง จึงสามารถปลูกได้ดี
ในเขตเมือง 

3) พรรณไม้บางชนิดมีการเติบโตเร็ว เช่น ประดู่บ้าน สัตบรรณ และมะฮอกกานี 
เป็นต้น จึงมีศักยภาพในดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 

ข้อด้อย 

1) ไม่เหมาะส าหรับการปลูกเชิงเด่ียว เน่ืองจากยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดใน
ปริมาณมาก นอกจากน้ัน การปลูกเชิงเด่ียวยังมักมีปัญหาการระบาดของโรคและแมลง 

2) องค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีในด้านการปลูก การดูแลรักษา และการจัดการ 
ค่อนข้างจ ากัด เน่ืองจากพรรณไม้ในกลุ่มน้ีไม่ใช่พรรณไม้เศรษฐกิจ 
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รูปแบบการปลูกป่า 
และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกป่า 

 

ในการด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้น้ัน ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการได้เฉพาะ
การปลูกป่า (afforestation/reforestation) โดยไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบที่
เฉพาะเจาะจง ผู้ด าเนินโครงการสามารถเลือกรูปแบบการปลูกตามนิยามของป่าไม้ที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด ในคู่มือเล่มน้ีจึงได้วิเคราะห์
รูปแบบการปลูกป่าตามศักยภาพของพรรณไม้แต่ละชนิด/กลุ่ม และขนาดพ้ืนที่ที่
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการได้พิจารณาคัดเลือกรูปแบบการปลูกที่เหมาะสม 
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้ 

การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการ CDM ภาคป่าไม้ 
ประเมินด้วยต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนโครงการและการรับการตรวจสอบ
ในล าดับข้ันตอนต่างๆ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากการขายคาร์บอน
เครดิตที่เกิดข้ึนจากโครงการในแต่ละรูปแบบของการปลูก ในการประเมินขนาดพ้ืนที่ที่
เหมาะสมน้ีจ าแนกการประเมินออกเป็นรูปแบบของการปลูกป่า และยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาชนิด/กลุ่มของพรรณไม้ที่เหมาะสมในแต่ละรูปแบบของการปลูกป่าจ าแนก
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (ถ้ามี) ตลอดจนการจัดการป่าปลูกในแต่ละรูปแบบ เช่น รอบ
ตัดฟัน (rotation) การตัดขยายระยะ (thinning) เป็นต้น 

การปลูกป่าเศรษฐกิจ 

รูปแบบการปลูก 

การปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นการปลูกป่าที่ผู้ปลูกหวังผลตอบแทนจากเน้ือไม้หรือ
ผลผลิตอื่นๆ จากต้นไม้ การปลูกป่าในรูปแบบน้ีจึงต้องมีการจัดการอย่างประณีตเพ่ือให้
ได้ผลผลิตสูงสุดและคุ้มค่าการลงทุน และต้องมีการตัดฟันต้นไม้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
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การปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถด าเนินการได้ทั้งในพ้ืนที่ขนาดเล็กหรือพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
หากเป็นการปลูกสวนป่าในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการปลูกสวนป่าเชิงพาณิชย์ต้องมี
การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน ในการปลูกป่าเศรษฐกิจนิยมปลูกเป็นสวนป่าเชิงเด่ียว เน่ืองจากสามารถจัดการ
ได้ง่ายกว่าการปลูกสวนป่าผสม 

ส าหรับข้ันตอนในการปลูกป่าเศรษฐกิจน้ัน เริ่มจากการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะแก่การปลูกป่าเพ่ือให้ผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งนอกจากการคัดเลือก
ชนิดของพรรณไมแ้ล้วยังมีการคัดเลือกสายพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพในแต่ละพ้ืนที่และ
ให้ผลผลิตสูง พรรณไม้บางชนิด เช่น ยูคาลิปตัสใช้สายพันธ์ุที่ได้จากการขยายพันธ์ุแบบ
ไม่อาศัยเพศ ท าให้สวนป่าที่ได้มีขนาดสม่ าเสมอ ง่ายต่อการจัดการมากกว่าสวนป่าที่
ปลูกด้วยเมล็ด ในการเตรียมพ้ืนที่ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจจ าเป็นต้องมีการเตรียมพ้ืนที่
อย่างประณีตด้วยการไถพรวนเพ่ือให้รากต้นไม้สามารถชอนไชได้สะดวก รูปแบบการ
ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเป็นการปลูกแบบเป็นแถวสม่ าเสมอ เพ่ือให้การจัดการสวนป่าท า
ได้โดยสะดวก ส าหรับระยะปลูกระหว่างแถวแตกต่างกันตามชนิดไม้ และวัตถุประสงค์
ของการปลูก การก าหนดระยะปลูกข้ึนอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม การใช้ประโยชน์เน้ือไม้ 
และรอบตัดฟันของต้นไม้ ตัวอย่างเช่น ยูคาลิปตัสซึ่งมีรอบตัดฟันสั้นนิยมใช้ระยะปลูกที่
แคบ 2 x 3 เมตร ส่วนสักซึ่งมีรอบตัดฟันยาวนิยมใช้ระยะปลูกที่ห่าง 4 x 4 เมตร เป็น
ต้น ส าหรับพรรณไม้ที่มีรอบตัดฟันยาวหากพบว่าเรือนยอดเบียดชิดกันต้องท าการตัด
ขยายระยะต้นไม้บางส่วนออก เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่สามารถเติบโตต่อไปได้ 

ข้อดี 

การปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ ท าให้ไม่
ต้องไปตัดไม้จากป่าธรรมชาติ และไม่ต้องน าไม้เข้าจากต่างประเทศ ผู้ด าเนินโครงการได้
ผลตอบแทนจากเน้ือไม้เป็นหลัก และได้ส่วนเพ่ิมจากการขายคาร์บอนเครดิต  
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ข้อด้อย 

การปลูกป่าเศรษฐกิจผู้ด าเนินโครงการต้องลงทุน หากเป็นการปลูกพรรณไม้ที่มี
รอบตัดฟันยาว ท าให้ผู้ปลูกต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับคืน และอาจมี
ความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดข้ึน เช่น ไฟป่า หรือการระบาดของโรคและแมลง 
นอกจากน้ัน ยังอาจมีปัญหาในการหาพ้ืนที่ปลูกป่า เน่ืองจากการปลูกป่าเศรษฐกิจ หาก
ด าเนินการในพ้ืนที่เสื่อมโทรม อาจให้ผลตอบแทนได้ไม่คุ้มค่าการลงทุน 

พรรณไม้ที่มีศักยภาพส้าหรับการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

ความเหมาะสม พรรณไม ้
เหมาะสมมาก สัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ 

โกงกางใบเล็ก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
เหมาะสมปานกลาง สะเดา มะฮอกกานี ข้ีเหล็กบ้าน มะขาม ยางนา สัตบรรณ 

โกงกางใบใหญ่  
เหมาะสมน้อย พะยูง ตะเคียนทอง มะค่าโมง ประดู่ป่า อินทนิลน้ า ปีบ 

ประดู่บ้าน 

ขนาดพื นที่ที่เหมาะสม 

สัก เป็นพรรณไม้ที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงและนิยมปลูกในเชิงธุรกิจอยู่ใน
ปัจจุบัน และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสวนป่าเชิงพาณิชย์ที่เสนอข้ึนทะเบียนเป็น
โครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
น้ันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกสัก คือ พ้ืนที่มีศักยภาพเหมาะสม
มาก ปานกลาง และน้อย โดยมีวนวัฒนวิธีที่ประกอบด้วย รอบตัดฟัน 30 ปี ในพ้ืนที่มี
ศักยภาพเหมาะสมมากและปานกลาง และรอบตัดฟัน 40 ปี ในพ้ืนที่มีศักยภาพ
เหมาะสมน้อย ปลูกด้วยระยะปลูก 4 x 4 เมตร มีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูก
จนถึงอายุ 10 ปี จึงท าการตัดขยายระยะเพ่ือน าต้นไม้ออกจ านวนร้อยละ 50 ของต้นไม้
ที่ปลูก และตัดขยายระยะครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 15 ปี เพ่ือให้เหลือต้นไม้ร้อยละ 33 ของ
ต้นไม้ที่ปลูก และตัดขยายระยะอีกครั้งเมื่ออายุ 20 ปี เพ่ือให้เหลือไม้ร้อยละ 25 ของ
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ต้นไม้ที่ปลูก ทั้งน้ีหากปลูกในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมน้อยก าหนดการตัดขยายระยะ
จะเลื่อนออกไปที่อายุ 15, 22 และ 30 ปี ตามล าดับ 

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกสัก (ไร่) 
ศักยภาพของพื้นที่ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 
เหมาะสมมาก 1,330 2,661 
เหมาะสมปานกลาง 1,671 3,341 
เหมาะสมน้อย 1,961 3,922 

 

ยูคาลิปตัส เป็นพรรณไม้ที่มีการปลูกและใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ และมีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นสวนป่าเชิงพาณิชย์ที่เสนอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ 
การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินโครงการน้ันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกเช่นเดียวกับสัก คือ พ้ืนที่มีศักยภาพเหมาะสมมาก ปานกลาง 
และน้อย โดยมีวนวัฒนวิธีที่ประกอบด้วย รอบตัดฟัน 5 ปี ระยะปลูก 2 x 3 เมตร แบ่ง
แปลงปลูกออกเป็น 5 แปลง และปลูกต่อเน่ืองกันไปในแต่ละปี มีการดูแลต้นไม้ในช่วง
หลังการปลูกจนถึงอายุ 5 ปี จึงด าเนินการตัดฟันไม้น าไปใช้ประโยชน์ และให้แตกหน่อ
ข้ึนมาใหม่ (coppicing) และดูแลต่ออีก 5 ปี จึงด าเนินการตัดฟันไปใช้ประโยชน์อีกในปี
ที่ 10 จากน้ันด าเนินการปลูกใหม่โดยใช้ระยะปลูก 2 x 3 เมตร เท่าเดิม ดูแลต้นไม้
ในช่วงหลังการปลูกจนถึงอายุ 5 ปี จึงด าเนินการตัดฟันไม้น าไปใช้ประโยชน์ และให้
แตกหน่อข้ึนมาใหม่และดูแลต่ออีก 5 ปี จึงด าเนินการตัดฟันไปใช้ประโยชน์จนครบ
ก าหนดอายุโครงการ 20 ปี 

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกยูคาลิปตัส (ไร่) 
ศักยภาพของพ้ืนท่ี โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

เหมาะสมมาก 1,824 3,649 
เหมาะสมปานกลาง 2,329 4,659 
เหมาะสมน้อย 3,527 7,055 
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กระถินเทพา เป็นพรรณไม้ต่างถ่ินสกุลอะคาเซียที่มีการเติบโตที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้สูง และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสวนป่าเชิง
พาณิชย์ที่เสนอเป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม
เพ่ือด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกเช่นกัน คือ พ้ืนที่
มีศักยภาพเหมาะสมมาก ปานกลาง และน้อย โดยมีวนวัฒนวิธีที่ประกอบด้วย รอบตัด
ฟันมากกว่า 20 ปี ระยะปลูก 3 x 3 เมตร มีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูกจนถึง
อายุ 6 ปี จึงตัดขยายระยะครั้งที่ 1 ตัดต้นไม้ออกร้อยละ 50 ของจ านวนต้นที่ปลูก และ
ในปีที่ 12 ด าเนินการตัดขยายระยะครั้งที่ 2 ตัดต้นไม้ออกร้อยละ 50 ของจ านวนต้นไม้
ที่เหลือจากการตัดขยายระยะครั้งที่ 1 จากน้ันจึงดูแลต้นไม้ต่อไปจนครบก าหนดอายุ
โครงการ 20 ปี 

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกกระถินเทพา (ไร่) 
ศักยภาพของพื้นที ่ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

เหมาะสมมาก 438 876 
เหมาะสมปานกลาง 606 1,212 
เหมาะสมน้อย 667 1,333 

กระถินณรงค์ เป็นไม้ต่างถ่ินสกุลอะคาเซียเช่นเดียวกับกระถินเทพา มีการเติบโต
เร็ว และกักเก็บคาร์บอนได้สูง และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสวนป่าเชิงพาณิชย์ที่
เสนอเป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือด าเนิน
โครงการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกกระถินณรงค์ คือ พ้ืนที่มี
ศักยภาพเหมาะสมมาก ปานกลาง และน้อย โดยมีวนวัฒนวิธีเช่นเดียวกับการปลูก
กระถินเทพา คือ รอบตัดฟันมากกว่า 20 ปี ระยะปลูก 3 x 3 เมตร มีการดูแลต้นไม้
ในช่วงหลังการปลูกจนถึงอายุ 6 ปี จึงตัดขยายระยะครั้งที่ 1 ตัดต้นไม้ออกร้อยละ 50 
ของจ านวนต้นที่ปลูก และในปีที่ 12 ด าเนินการตัดขยายระยะครั้งที่ 2 ตัดต้นไม้ออก
ร้อยละ 50 ของจ านวนต้นไม้ที่เหลือจากการตัดขยายระยะครั้งที่ 1 จากน้ันจึงดูแล
ต้นไม้ต่อไปจนครบก าหนดอายุโครงการ 20 ปี 
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ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกกระถินณรงค์ (ไร่) 
ศักยภาพของพื้นที ่ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

เหมาะสมมาก 667 1,333 
เหมาะสมปานกลาง 766 1,533 
เหมาะสมน้อย 1,175 2,349 

กระถินยักษ์ เป็นพรรณไม้ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ของประเทศอย่าง
กว้างขวาง มีการใช้ประโยชน์ไม้ชนิดน้ีกันมากข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะการน ามาใช้เป็น
ไม้เพ่ือให้พลังงานซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสวนป่าเชิงพาณิ ชย์ที่เสนอเป็น
โครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกกระถินยักษ์ คือ พ้ืนที่มีศักยภาพ
เหมาะสมมาก ปานกลาง และน้อย โดยมีวนวัฒนวิธีประกอบด้วย รอบตัดฟัน 4 ปี 
ระยะปลูก 2 x 3 เมตร แบ่งแปลงปลูกออกเป็น 4 แปลง และปลูกต่อเน่ืองกันไปในแต่
ละปี มีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูกจนถึงอายุ 4 ปี จึงด าเนินการตัดฟันไม้น าไปใช้
ประโยชน์ และให้แตกหน่อข้ึนมาใหม่และดูแลต่ออีก 4 ปี จึงด าเนินการตัดฟันไปใช้
ประโยชน์อีกครั้ง ถ้าสภาพต้นตอยังคงสภาพดีอยู่ก็สามารถปล่อยให้แตกหน่อต่อไปได้
อีก และตัดฟันน าไปใช้ประโยชน์ในทุกๆ 4 ปี จนครบก าหนดอายุโครงการ 20 ปี 

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกกระถินยักษ์ (ไร่) 
ศักยภาพของพื้นที ่ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

เหมาะสมมาก  2,054  4,109 
เหมาะสมปานกลาง  2,778  5,556 
เหมาะสมน้อย 17,316 34,632 

พรรณไม้ป่าชายเลน โกงกางเป็นพรรณไม้ที่มีการปลูกและใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ชายเลน เพ่ือใช้ไม้ผลิตถ่านคุณภาพดี และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสวนป่าเชิง
พาณิชย์ที่เสนอเป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ โดยในการปลูกโกงกางในพ้ืนที่ป่า 
ชายเลนน้ันมีวนวัฒนวิธีที่ประกอบด้วย รอบตัดฟัน 15 ปี ระยะปลูก 1.5 x 1.5 เมตร 
แบ่งแปลงปลูกออกเป็น 15 แปลง และปลูกต่อเน่ืองกันไปในแต่ละปี มีการดูแลต้นไม้
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ในช่วงหลังการปลูกจนถึงอายุ 15 ปี จึงด าเนินการตัดฟันไม้น าไปใช้ประโยชน์ แล้วท า
การปลูกใหม่ในแปลงเดิม ด าเนินการเช่นน้ีจนครบก าหนดอายุโครงการ 20 ปี  

ยางพารา เป็นพืชเกษตรยืนต้นที่สามารถน ามาปลูกเพ่ือสร้างรายได้ทั้งจากน้ ายาง 
และเน้ือไม้ ซึ่งสามารถด าเนินการเสนอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ 
การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินโครงการน้ัน ก าหนดวนวัฒนวิธีที่มีการ
กรีดน้ ายางร่วมด้วย โดยมีรอบตัดฟันมากกว่า 20 ปี ระยะปลูก 3 x 6 เมตร มีการดูแล
ต้นไม้ในช่วงหลังการปลูกควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์โดยการกรีด น้ ายางจนครบ
ก าหนดอายุโครงการ 20 ปี  

ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชเกษตรยืนต้นที่สามารถน ามาปลูกเพ่ือสร้างรายได้ทั้งจากการ
เก็บผลของปาล์มเพ่ือท าน้ ามัน และการน าส่วนของปาล์มน้ ามันมาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
อื่นๆ การปลูกปาล์มน้ ามันในที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรมสามารถด าเนินการเสนอข้ึนทะเบียน
เป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ร่วมด้วยได้ การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือ
ด าเนินโครงการน้ัน ก าหนดระบบการปลูก โดยมีรอบตัดฟันมากกว่า 20 ปี ระยะปลูก 
3 x 6 เมตร มีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูกควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยวผลของปาล์ม
น้ ามันจนครบก าหนดอายุโครงการ 20 ปี  

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกพรรณไม้เศรษฐกิจอื่น (ไร่) 
พรรณไม ้ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

โกงกาง 1,515 3,030 
ยางพารา   395   790 
ปาล์มน้ ามัน   669 1,339 
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การปลูกป่าอนุรักษ์ 

รูปแบบการปลูก 

การปลูกป่าอนุรักษ์เป็นการปลูกป่าที่ผู้ปลูกไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
แต่ต้องการประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกในพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ เช่น พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ และพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เป็นต้น การปลูกป่าอนุรักษ์จึงเน้นการใช้
พรรณไม้พ้ืนเมืองและหลีกเลี่ยงการใช้พรรณไม้ต่างถ่ิน เน่ืองจากพรรณไม้ต่างถ่ินบาง
ชนิดอาจมีคุณสมบัติเป็นผู้รุกราน (invasive species) ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับ
ระบบนิเวศด้ังเดิมได้ การปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ไม่เน้นการตัดไม้มาใช้ประโยชน์แต่อาจ
มีการตัดมาใช้ประโยชน์บ้างเพ่ือการด ารงชีวิตตามความต้องการของชุมชน เน่ืองจาก
การปลูกป่าอนุรักษ์ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผู้ลงทุนจึงเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่มีความประสงค์ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility, 
CSR) 

เน่ืองจากการปลูกป่าอนุรักษ์ไม่ได้มุ่งหวังผลผลิตจากเน้ือไม้ เป็นหลัก จึงไม่
จ าเป็นต้องมีการจัดการที่ประณีต แต่เน้นการจัดการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การปลูก
แบบผสมผสานประกอบด้วยพรรณไม้หลายชนิดและหลายระดับชั้นเรือนยอดแทนการ
ปลูกเชิงเด่ียว การปลูกกระจายทั่วพ้ืนที่แทนการปลูกเป็นแถว ไม่มีการเตรียมพ้ืนที่แต่ใช้
วิธีขุดหลุมเฉพาะบริเวณที่ต้องการปลูกเท่าน้ัน หลังจากปลูกแล้วไม่ต้องมีการตัดขยาย
ระยะแต่ปล่อยต้นไม้ให้ข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ จึงควรมุ่งเน้นพรรณไม้ที่มีอายุยืนนาน  

ข้อดี 

การปลูกป่าอนุรักษ์เป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าเสื่อมโทรม 
ท าให้ระบบนิเวศสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมดีข้ึน ช่วยให้ชุมชนท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน การขายคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าอนุรักษ์ อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่
ชมุชนท้องถ่ินในการปลูกและดูแลรักษาป่าธรรมชาติ  
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ข้อด้อย 

การปลูกป่าอนุรักษ์เป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จึงอาจไม่ได้
รับความสนใจจากนักธุรกิจ ในขณะที่ภาครัฐมีงบประมาณค่อนข้างจ ากัดในการ
ด าเนินการปลูกป่าอนุรักษ์ 

พรรณไม้ที่มีศักยภาพส้าหรับการปลูกป่าอนุรักษ์ 

ความเหมาะสม พรรณไม ้
เหมาะสมมาก โกงกาง พะยูง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะค่าโมง ยางนา 

สัก อินทนิลน้ า ราชพฤกษ์ สัตบรรณ ปีบ 
เหมาะสมปานกลาง กระถินเทพา กระถินณรงค์ ข้ีเหล็กบ้าน สะเดา 
เหมาะสมน้อย ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะขาม 

มะฮอกกานี ประดู่บ้าน 

ขนาดพื นที่ที่เหมาะสม 

พรรณไม้ป่าชายเลน โกงกางเป็นไม้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับบริเวณ
ป่าชายเลน นอกจากใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแล้ว การปลูกโกงกางเพ่ือเป็นป่า
อนุรักษ์สามารถด าเนินการเสนอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ  CDM ภาคป่าไม้ได้ โดยใน
การปลูกโกงกางในพ้ืนที่ป่าชายเลนน้ันมีวนวัฒนวิธีที่ประกอบด้วย การปลูกโดยใช้ระยะ
ปลูกขนาด 1.5 x 1.5 เมตร และมีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูกจนครบก าหนด
อายุโครงการ 20 ปี โดยไม่มีการตัดขยายระยะหรือตัดฟันไม้ออกมาใช้ประโยชน์ 

พรรณไม้พื นเมืองโตช้า เป็นพรรณไม้ที่มีการปลูกอยู่ทั่วไป แต่เน่ืองจากต้องใช้
เวลายาวนานกว่าท่ีจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางเน้ือไม้ได้ จึงจัดเป็นกลุ่มพรรณ
ไม้ที่เหมาะสมในการน าไปปลูกเพ่ือเป็นป่าอนุรักษ์ ซึ่งพรรณไม้ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย  
พะยูง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะค่าโมง และยางนา การปลูกป่าอนุรักษ์โดยใช้พรรณไม้
ในกลุ่มน้ีสามารถด าเนินการเสนอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ  CDM ภาคป่าไม้ได้ การ
วิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินโครงการน้ัน ก าหนดวนวัฒนวิธีง่ายๆ โดยให้
มีจ านวนต้นไม้ไม่น้อยกว่า 100 ต้นต่อไร่ มีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูกควบคู่ไป
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กับการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่กระทบต่อต้นไม้จนครบก าหนดอายุโครงการ 
20 ปี  

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกป่าอนุรักษ์ (ไร่) 
พรรณไม ้ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

พรรณไม้ป่าชายเลน 606 1,212 
พรรณไม้พ้ืนเมืองโตช้า 1,754 3,509 

 

การปลูกป่าระบบวนเกษตร 

รูปแบบการปลูก 

การปลูกป่าระบบวนเกษตรเป็นการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดสูงสุด โดยการปลูกพืชเกษตรควบคู่กับการปลูกไม้ป่า การปลูกป่า
ระบบวนเกษตรอาจปลูกในรูปแบบป่าเศรษฐกิจ หรือป่าอนุรักษ์ก็ได้ แต่ส่วนมากเน้น
การปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งการปลูกป่าระบบวนเกษตรท าให้ผู้ปลูกมีรายได้ระหว่างที่รอ
ผลตอบแทนจากเน้ือไม้ การปลูกพืชเกษตรต้องด าเนินการในช่วงที่ต้นไม้ยังมีขนาดเล็ก 
และชนิดของพืชเกษตรอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ข้ึน ระยะเวลาที่
สามารถปลูกพืชเกษตรควบได้ข้ึนอยู่กับชนิดของพรรณไม้และชนิดพืชเกษตรที่ปลูกควบ 
รูปแบบการปลูกในระบบวนเกษตร อาจเป็นการปลูกตามแนวขอบรอบนอกของแปลง
ปลูกพืชเกษตร การปลูกตามคันนา การปลูกสลับระหว่างแถวของต้นไม้ การปลูกสลับ
เป็นแถบ หรือ การปลูกผสมแบบสุ่มอย่างไม่เป็นระเบียบ 

นอกจากการปลูกพืชเกษตรแล้ว การปลูกป่าในระบบวนเกษตรอาจเป็นการปลูก
ต้นไม้ร่วมหลายชนิดและหลายชั้นเรือนยอด (multistory planting) ในรูปแบบของ
สวนสมรมทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ได้ นอกจากน้ัน ยังอาจเป็นการเลี้ยงสัตว์ในสวน
ป่า การท าฟาร์มกุ้ง และฟาร์มหอยในป่าชายเลน ก็ได้เช่นเดียวกัน 
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ข้อดี 

การปลูกป่าระบบวนเกษตรเป็นการเพ่ิมผลผลิตของที่ดิน ท าให้มีผลผลิตสูงข้ึน ผู้
ปลูกมีรายได้จากพืชเกษตรในระหว่างที่รอผลผลิตจากไม้ป่าซึ่งต้องใช้เวลานาน การ
ปลูกพืชเกษตรระหว่างแถวของต้นไม้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการถางวัชพืช และการ
ที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยให้กับพืชเกษตรบางครั้งส่งผลให้ต้นไม้มีการเติบโตดีข้ึนด้วย  

ข้อด้อย 

การปลูกป่าระบบวนเกษตรท าให้จ านวนต้นไม้ลดน้อยลง เน่ืองจากต้องเพ่ิม
ช่องว่างระหว่างแถวให้กว้างข้ึน ในกรณีที่เลือกชนิดของไม้ป่าและชนิดของพืชเกษตรที่
ไม่เหมาะสม อาจท าให้เกิดการแก่งแย่งระหว่างพืชเกษตรและไม้ป่า ท าให้ผลผลิตลด
น้อยลง นอกจากน้ัน การเลี้ยงสัตว์ในสวนป่า อาจท าให้เกิดการเหยียบย่ าของสัตว์ ท า
ให้ดินอัดแน่น และรากต้นไมไ้ม่สามารถพัฒนาได้ 

พรรณไม้ที่มีศักยภาพส้าหรับการปลูกป่าระบบวนเกษตร 

ความเหมาะสม พรรณไม ้
เหมาะสมมาก ข้ีเหล็กบ้าน สะเดา มะขาม สัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา 

กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ ยางพารา 
เหมาะสมปานกลาง พะยูง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะค่าโมง ยางนา ราชพฤกษ์ 

สัตบรรณ มะฮอกกานี ปาล์มน้ ามัน 
เหมาะสมน้อย ประดู่บ้าน อินทนิลน้ า ปีบ โกงกาง 

 

ขนาดพื นที่ที่เหมาะสม 

พรรณไม้อเนกประสงค์ การปลูกป่าในระบบวนเกษตรมีพรรณไม้ที่เหมาะสมใน
การปลูกเพียงกลุ่มเดียวคือพรรณไม้อเนกประสงค์ซึ่งประกอบด้วย สะเดา ข้ีเหล็กบ้าน 
มะขาม และไม้อื่นๆ เป็นไม้ที่มีการปลูกทั่วไปและมีปริมาณการใช้ประโยชน์ในทาง  
เน้ือไม้ไม่มากนัก และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสวนป่าอเนกประสงค์ในรูปแบบของ 
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วนเกษตรที่เสนอเป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ได้ การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม
เพ่ือด าเนินโครงการน้ัน ก าหนดวนวัฒนวิธีง่ายๆ โดยใช้ระยะปลูก 4 x 4 เมตร หรือ
ระยะปลูกอื่นๆ ที่มีต้นไม้ไม่น้อยกว่า 100 ต้นต่อไร่ มีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูก
ควบคู่ไปกับการปลูกพืชเกษตรในแปลงจนครบก าหนดอายุโครงการ 20 ปี 

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกป่าระบบวนเกษตร (ไร่) 

พรรณไม ้ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

พรรณไม้อเนกประสงค ์   1, 134 2,268 
 

การปลูกป่าในเมือง 

รูปแบบการปลูก 

การปลูกป่าในเมืองเป็นการปลูกป่าที่มีรูปแบบค่อนข้างเฉพาะ แตกต่างจากการ
ปลูกป่าไม้ทั่วไป การปลูกป่าในเมืองส าหรับโครงการ  CDM ภาคป่าไม้ค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากพ้ืนที่ในเมืองค่อนข้างจ ากัด การปลูกป่าในเมืองที่อาจเข้าเกณฑ์ของโครงการ 
CDM ภาคป่าไม ้คือการปลูกป่าในรูปของสวนสาธารณะ อย่างไรก็ตาม การปลูกป่าใน
เมืองน้ันไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แต่เน้นในการให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และช่วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พรรณไม้ที่ปลูกในเมืองเน้นในเรื่องของลักษณะรูปทรงต้นและความสวยงามของ
ดอกเป็นหลัก นอกจากน้ัน ยังควรเป็นพรรณไม้ที่มีความทนทานต่อมลพิษในเขตเมือง 
ส าหรับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ น้ัน ต้นไม้ในเมืองมักได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เช่น มีการให้
น้ า ให้ปุ๋ย และตัดแต่งทรงพุ่ม เป็นต้น 

ข้อดี 

การปลูกป่าในเมืองเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชากรในเขตเมือง ช่วย
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองให้ดีข้ึน สร้างความสวยงามร่มรื่นให้กับเมือง  
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ข้อด้อย 

เมื่อต้นไม้ขาดการดูแลเอาใจใส่ ท าให้ต้นไม้แคระแกร็นไม่สวยงาม กิ่งไม้ และต้นไม้
อาจโค่นล้มท าความเสียหายได้ นอกจากน้ัน การร่วงหล่นของใบ กิ่ง ดอก และผล สร้าง
ความสกปรกให้แก่พ้ืนที่ในเมือง 

พรรณไม้ที่มีศักยภาพส้าหรับการปลูกป่าในเมือง 

ความเหมาะสม พรรณไม ้
เหมาะสมมาก ราชพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตตบรรณ ประดู่บ้าน 

อินทนิลน้ า ปีบ มะขาม กระถินณรงค์ 
เหมาะสมปานกลาง พะยูง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะค่าโมง ยางนา  

ข้ีเหล็กบ้าน สะเดา  
เหมาะสมน้อย สัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินยักษ์ โกงกาง 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 

ขนาดพื นที่ที่เหมาะสม 

พรรณไม้ปลูกในเมือง พรรณไม้ที่สามารถน ามาปลูกเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพใน
พ้ืนที่เขตเมืองประกอบด้วย ราชพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตบรรณ ประดู่บ้าน อินทนิลน้ า 
และปีบ เป็นไม้ที่มีการปลูกเพ่ือความสวยงาม พัฒนาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเมือง 
ซึ่งสามารถด าเนินการเสนอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ CDM ภาคป่าไม้ร่วมด้วยได้ การ
วิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินโครงการน้ัน ก าหนดวนวัฒนวิธีง่ายๆ โดยใช้
ความหนาแน่นของต้นไม้ไม่น้อยกว่า 50 ต้นต่อไร่ มีการดูแลต้นไม้ในช่วงหลังการปลูก
ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ไม่กระทบต่อ
ต้นไม้จนครบก าหนดอายุโครงการ 20 ปี  

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกไม้ในเมือง (ไร่) 

พรรณไม ้ โครงการ CDM ขนาดเล็ก โครงการ CDM ทั่วไป 

พรรณไม้ปลูกในเมือง   1,377 2,755 
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