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Research Article

Assessing Above-Ground Carbon Storage Capacity in D. alatus 
and its Related Factors in Four Northeastern Provinces, Thailand

Penprapa Phetcharaburanin1, Komkid Moolpia1

Extended Abstract 
Dipterocarpaceae are Asian tropical forest trees, which are in a key-category 
of land ecosystems and are confronted with the world’s highest levels of  
habitat conversion and associated biodiversity loss. Dipterocarpus alatus is                 
the ninth most conserved plant within the Plant Genetic Conservation                      
Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha                     
Chakri Sirindhorn (RSPG). It is found all over Thailand, and various parts can      
be utilized for food, energy, cosmetics, medicine, and the creation of other 
pharmaceutical products. Space technology, satellite data and geographic 
information system (GIS) have been applied in various fields and are useful                   
for development planning to promote the cultivation of various crops.                                     
GIS technology can rapidly work to collect large quantities of display data.                 
This study aims to evaluate the key factors influencing D. alatus planning by 
using GIS to analyze suitable areas and study the carbon storage in biomass 
within 19,304,551 rai of Roi-et, Khon Kaen, Mahasarakham and Kalasin                    
provinces which are in the northeastern region of Thailand. It is intended to  
serve as a guideline for developing and promoting the cultivation of resin                       
trees as a source of carbon dioxide sequestration to reduce greenhouse                          
gas problems and global warming, as well as help promote the economy                       
and the environment effectively in the future. 

This study was divided into two stages. In stage 1, data preparation was                         
used to determine the criteria for the suitability of each factor based on                            
previously studied work. Then, data regarding the suitability of each factor                 
were used to analyze the overlay with GIS. Stage 1 used four factors: soil                  
physics properties, soil chemistry, climate in terms of rainfall and topography. 
Each factor was assigned a suitability-weight-value to study the growth                                
of resin trees in relation to the overall suitability data based on the previously 
studied work. Data overlays were analyzed with GIS. The area was divided                   
into four levels of suitable areas for growing resin trees, ranging from very                   
suitable to unsuitable. For stage 2, a random two-year-old resin tree field                 
survey was conducted to find the mean plant height, circumference at                             
chest level, and above-ground biomass, which are standard measurements.                 
In addition, the nine plots were rated from the most suitable to the least                          
suitable over an area of 4,500 m2. 

The results of the study were as follows: 1) according to the GIS overlay,                      
plot 1 was in the map that was very appropriate with a mean diameter at                 
chest level (DBH) of 2.43 cm, and the mean height of the resin trees was                          
2.92 m. Plots 2 to 7 were in the map that was moderately appropriate; the                   
mean DBH was 2.14 cm and the mean height of the resin trees was 2.59 m.  
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Plots 8 to 9 were on the map that was less appropriate, with a DBH of                                
1.94 cm. 2) In plot 1, the assessment of above ground biomass was very                      
appropriate due to the average carbon storage being 0.71 kg/tree, moderate 
soil quality, and a very suitable acid-base. Plots 2 to 7 were of moderate                       
suitability because the average carbon storage was 0.51 kg/tree, and there                 
was moderate soil quality and a moderately suitable acid-base. Plots 8                                  
to 9 were deemed to be low suitability due to having an average carbon                           
storage of 0.37 kg/tree, low soil quality, and low acid-base. The most                                  
suitable plot had 4,093,243 rai. Moreover, fieldwork of surface area surveys 
found that the biomass was 124.66 kg/rai and carbon storage was                                             
85.59 kg/rai. These results indicate that the four indicators corresponded                        
to the field survey appropriately, and were able to determine the suitability                      
of resin tree plantations associated with reducing carbon dioxide, thereby 
lowering greenhouse gases that cause global warming and are a danger to 
human health.

Keywords: Dipterocarpus alatus Roxb., Geographic Information System (GIS), 
  Biomass, Carbon Storage
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1 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นยางนาโดยประยุกต์                
ใช้ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมสำาหรับปลูกต้นยางนา และ                
ศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่ “กลุ่มจังหวัด                         
ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม                   
และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเนื้อที่รวมกัน 19,304,551 ไร่ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน                        
โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการนำาปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ คุณสมบัติฟิสิกส์ของดิน คุณสมบัติเคมี                 
ของดิน ภูมิอากาศด้านปริมาณน้ำาฝน และระดับความสูงภูมิประเทศ ซึ่งแต่ละปัจจัยจะมี                  
การกำาหนดค่าน้ำาหนักความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากงานท่ีมีผู้ทำาการศึกษาไว้ก่อนหน้า                  
นำาข้อมูลมาวิเคราะห์แบบซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งระดับช้ัน               
พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกยางนาเป็น 4 ระดับ ตั้งแต่เหมาะสมมากจนถึงไม่เหมาะสม  
ผลการศึกษาพบว่ามีพื้นที่อยู่ในชั้นความเหมาะสมมาก ปานกลาง น้อย และไม่เหมาะสม                   
คิดเป็นร้อยละ 21.2 21.9 50.5 และ 6.4 ของพื้นที่ที่ศึกษาทั้งหมดตามลำาดับ ขั้นตอนที่ 2 
ทำาการสุ่มสำารวจภาคสนามไม้ยางนาที่มีอายุ 2 ปี จำานวน 9 แปลงเฉพาะพื้นที่เหมาะสม                
มากจนถึงเหมาะสมน้อย ในพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร พบว่า มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ 
ยางนาแปลงที่ 1 อยู่ในแผนที่ที่มีความเหมาะสมมากมีค่าเฉลี่ยปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.71 กิโลกรัม/ต้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ใน                
ระดับปานกลาง และค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ในระดับเหมาะสมมาก แปลงที่ 2-7                 
อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินเท่ากับ 0.51 กิโลกรัม/ต้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลาง                     
และค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง แปลงที่ 8-9 อยู่ในแผนที่             
ที่มีความเหมาะสมน้อยมีค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
เทา่กบั 0.37 กโิลกรมั/ตน้ ความอดุมสมบรูณข์องดนิอยูใ่นระดบัต่ำา และค่าความเปน็กรด-ดา่ง 
ของดินอยู่ในระดับเหมาะน้อย จากการศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตทั้ง 4 ปัจจัย มีความ
สอดคล้องกับการสำารวจภาคสนามและสามารถนำามาใช้กำาหนดพ้ืนท่ีเหมาะสมสำาหรับ                    
การปลูกยางนาเพื่อสามารถเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เพื่อเป็นการสร้าง              
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง 

คำ�สำ�คัญ:  ยางนา, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, มวลชีวภาพ, ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริม�ณก�รกักเก็บค�ร์บอนในมวลชีวภ�พของก�ร
ปลูกต้นย�งน�ในส่ีจังหวัด ภ�คตะวันออกฉียงเหนือประเทศไทย

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน1 ,  คมคิด มูลเพีย1 
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บทนำ�
 ภาวะโลกร้อน (Global warming) เป็นการท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย
ของอากาศบนโลกสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและ
น้ำาในมหาสมุทร ซ่ึงเกิดจากก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ีถูกปล่อยมาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น กระบวนการอุตสาหกรรม การเกษตร               
และการตัดไม้ทำาลายป่าโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
มีสัดส่วนของการปลดปล่อยออกมามากท่ีสุด1 และผลจากการ              
ตัดฟันไม้และทำาลายป่า ทำาให้การเพ่ิมข้ึนของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศประมาณร้อยละ 20 เกิดจาก               
การสูญเสียคาร์บอนท่ีเก็บกักในรูปเน้ือไม้2 ซ่ึงเป็นท่ีทราบดีว่า                             
ป่าไม้น้ันสามารถช่วยดูดและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เป็น
ส่วนหน่ึงของเน้ือไม้และองค์ประกอบท่ีเป็นต้นไม้ ในรูปของมวล
ชีวภาพ (Biomass) เม่ือก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ีลอยข้ึนไปรวม                  
ตัวกันอยู่บนช้ันบรรยากาศของโลก ทำาให้รังสีของดวงอาทิตย์ท่ี              
ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณท่ีเหมาะสม กลับถูกก๊าซ                 
เรือนกระจกเหล่าน้ีกักเก็บไว้ทำาให้อุณหภูมิของโลกค่อย ๆ  สูงข้ึน                
ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศท่ีผิดแปลกไป ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง
มากข้ึน น้ำาท่วม แผ่นดินไหว พายุท่ีรุนแรง อากาศท่ีร้อนผิดปกติ 
รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ ๆ  หรือโรคระบาดท่ีเคยหายไปจาก              
โลกน้ีแล้ว และพาหะนำาโรคท่ีเพ่ิมจำานวนมากข้ึน
 ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ  เราสามารถช่วยกันลดภาวะ โลกร้อนได้หลายวิธี และ                  
การปลูกสร้างสวนป่า การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ียังเหลืออยู่              
เป็นอีกวิธีท่ีช่วยในการลดความรุนแรงสามารถเป็นแหล่งกักเก็บ 
CO2 เพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนได้ทางหน่ึง 
ถือเป็นการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ (Healthy environ-
ment) อย่างไรก็ตามศักยภาพในการกักเก็บ CO2 และปริมาณ
คาร์บอนสะสมของป่าชนิดต่าง ๆ  มีความแตกต่างกันตามลักษณะ
โครงสร้างและชนิดพันธ์ุไม้ท่ีข้ึนอยู่ซ่ึงผันแปรตามสภาพปัจจัย
 ยางนาเป็นพันธ์ุไม้ท่ีมีขนาดสูงใหญ่มีถ่ินกำาเนิดอยู่ในแถบ
ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีความสูงจากพ้ืนดินได้มากถึง                
50 เมตร และมีเส้นรอบวงในระดับอกได้ถึง 7 เมตร สำาหรับ
ประเทศไทยมักจะพบต้นยางนาอยู่ท่ัวไปในป่าดิบแล้งทุกภาคของ
ประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยางนาเป็นพันธ์ุไม้
ด้ังเดิม และเป็นไม้เอนกประสงค์ ท้ังน้ีพระบาทสมเด็จพระบรม               
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้มี            
พระราชปรารถเม่ือปี พ.ศ. 2504 ทรงห่วงใยสถานการณ์ของไม้             
ยางนาเม่ือกว่า 40 ปีท่ีแล้วว่า “ไม้ยางนาในประเทศไทยได้ถูกตัด                 
ไปใช้สอยและทำาเป็นสินค้ากันเป็นจำานวนมากข้ึนทุก ๆ  ปี เป็นท่ีน่า
วิตกว่าหากมิได้ทำาการบำารุงส่งเสริมและดำาเนินการปลูกไม้ยางนา
ข้ึนแล้ว ปริมาณยางนาก็จะลดน้อยลงไปทุกที จึงควรจะได้มีการ
ดำาเนินการวิจัยเก่ียวกับการปลูกไม้ยางนาเพ่ือจะได้นำาความรู้ไป                 
ใช้ในการปลูกยางนา” ด้วยความห่วงใยไม้ยางนาจะสูญพันธ์ุไป              
จากประเทศไทยทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าท่ีสำานักพระราชวังเก็บ
เมล็ดยางนาจากป่ายาง อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2504 นำาไปเพาะเล้ียง และได้ทรงเพาะเมล็ด ทรง              
ปลูกกล้ายางนาโดยพระองค์เองในแปลงโครงการป่าสาธิตใน               
สวนจิตรลดา อีกท้ังได้จัดต้ังแปลงทดลองศึกษาวิจัยการปลูกไม้           

ยางนาในสวนจิตรลดานับว่าเป็นสวนป่ายางนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ปัจจุบัน
หน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทยได้ตระหนัก             
ถึงคุณค่าและความสำาคัญของไม้ยางนา จึงทำาให้เกิดโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกยางนาอย่างจริงจัง ในวาระศุภมงคล
สมัยท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง 
เจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันท่ี 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ                      
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กลุ่มงานศึกษา                 
วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์บูรณาการพืชยางนา เข้าร่วม                
สนองพระราชดำาริ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตประกาศ
ให้ยางนาเป็นพืชอนุรักษ์ลำาดับท่ีเก้า ของ อพ.สธ.3

 ยางนาสามารถใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน มีประโยชน์                
ทางด้านนิเวศคือ ควบคุมอุณหภูมิในอากาศ ให้ร่มเงา กำาบังลม                 
ให้ความชุ่มช้ืน ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน แล้วยังพบว่า                
เป็นตัวเอ้ือประโยชน์ของเช้ือเห็ดราไมคอร์ไรซ่าท้ังในป่าดิบแล้ง                  
ป่าดิบช้ืน ซ่ึงเรียกว่า เห็ดยาง รวมท้ังการนำาน้ำายางมาสกัดนำาไป                 
ใช้เป็นน้ำามันเช้ือเพลิงทางเลือกสำาหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลการเกษตร
ได้อีกทาง จากงานวิจัยพบว่าในต้นยางนามีองค์ประกอบทาง
ชีวภาพท่ีมีศักยภาพจะนำาไปใช้ประโยชน์ในทางด้านสุขภาพ เช่น        
สารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่ม Flavonoids ท่ีพบได้ในใบยางนาสด 
สารสกัดจากใบยางนาสามารถยับย้ังการเจริญและการทำาลายเช้ือ 
Streptococcus mutans สารในกลุ่ม Dammarane-type                    
triterpenoid (HIV) มีฤทธ์ิในด้านต้านการอักเสบ และอนุพันธ์                        
ของสารกลุ่มดังกล่าวสามารถยับย้ังเช้ือ Human immunodefi-
ciency virus และเอนไซม์โปรตีเอส ของเช้ือ Hepatitis C virus4             

สาร Dipterocarpol ในยางนามีฤทธ์ิในการยับย้ัง Epstein-Barr 
virus ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งบางชนิด สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
จากน้ำามันยางนา มีคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชัน ต้านมะเร็ง
บางชนิด และต้านแบคทีเรีย นอกจากน้ันยังมีการศึกษาส่วนอ่ืน      
ของต้นยางนา เช่น ราก เปลือก ดอก ใบ ในแง่ของการต้านอนุมูล
อิสระ การยับย้ังการเจริญของเช้ือ Propionibacterium acnes  
รวมถึงการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส  เพ่ือประยุกต์ใช้ในเคร่ืองสำาอาง5

 การปลูกยางนาเพ่ือการค้า มีท้ังการปลูกในระดับเพียง                
ไม่ก่ีต้นจนถึงการปลูกเป็นสวนป่าจำานวนหลายร้อยไร่เพ่ือตัด
จำาหน่าย ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยต้องนำาเข้าไม้ยางถึง 141,824 
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่า 1,045 ล้านบาท6 ในปัจจุบันการ                      
ตัดต้นไม้ในป่าธรรมชาติเป็นปัญหาท่ีสำาคัญ ปริมาณต้นไม้ใน
ธรรมชาติได้ลดลงอย่างมากเน่ืองจากต้นไม้ในธรรมชาติถูกบุกรุก
เพ่ือนำาพ้ืนท่ีไปเป็นท่ีทำาการเกษตร และการนำาทรัพยากรจากป่า 
มาสร้างเป็นบ้านเรือน สถิติจากกรมป่าไม้ปี 2551 พบว่า เน้ือท่ี                  
ของป่าไม้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 
107,241,031 ไร่ หรือร้อยละ 33 ของพ้ืนท่ีประเทศไทยท้ังหมด          
จากแต่เดิมเม่ือ ปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีของป่าไม้ประมาณ 
171,018,125 ไร่ หรือร้อยละ 53 ของพ้ืนท่ีประเทศไทยท้ังหมด6             

จากปัญหาเหล่าน้ีทำาให้เกิดการหวงแหนถึงความสำาคัญในการ                       
ท่ีมุ่งดำาเนินการในการอนุรักษ์ และหาสถานท่ีในการปลูกป่าเพ่ือ               
เป็นแหล่งสร้างป่าไม้เศรษฐกิจสำาหรับการนำามาใช้สอยเพ่ือให้ทัน           
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ต่อการใช้ทรัพยากรท้ังในประเทศและต่างประเทศ7

 โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการเจริญ
เติบโตของต้นยางนาโดยประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์               
เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมสำาหรับปลูกต้นยางนา และศึกษา
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในพ้ืนท่ี 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซ่ึงมียุทธศาสตร์              
ในการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน เรียกว่า “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่น                   
สารสินธ์ุ” ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซ่ึงมีการร่วมกันในการ                   
พัฒนาพ้ืนท่ี ดังน้ันการศึกษาน้ีจะเป็นฐานข้อมูลท่ีสำาคัญในการ
สร้างความตระหนักในด้านคุณค่าของทรัพยากรไม้กับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และใช้เป็นแนวทางจัดการระบบ
นิเวศป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ อีกท้ังจะช่วยให้ประชาชน
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นยางนา ส่งผลให้เกิดการส่งเสริม
ให้มีการปลูกอย่างแพร่หลายท้ังในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนา
เพ่ือช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนแล้วยังช่วย             
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 8

วิธีก�รศึกษ�
 การศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้น              
ยางนา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์               
มีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในพัฒนาและส่งเสริมการปลูก                
ยางนา เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ เพ่ือลดปัญหา  
ก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต                
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมข้อมูล
เพ่ือนำาไปกำาหนดเกณฑ์ค่าน้ำาหนักความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย
โดยอ้างอิงจากงานท่ีมีผู้ทำาการศึกษาไว้ก่อนหน้า แล้วจึงนำาข้อมูล
ความเหมาะสมแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์แบบซ้อนทับด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้ันตอนท่ี 2 ทำาการสุ่มสำารวจภาคสนาม         
แปลงปลูกยางนา เพ่ือนำามาหาค่าเฉล่ียความสูงของต้น เส้นรอบวง 
ค่าเฉล่ียมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน และการวิเคราะห์ดินทางเคมีใน 
ห้องปฏิบัติการเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโต                    
ของยางนากับข้อมูลความเหมาะสมในภาพรวม
ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมข้อมูลและการกำาหนดเกณฑ์ความ              
เหมาะสม
 1.1 การจัดเตรียมข้อมูล
 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย มี 4 ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติ              
ของดินในแต่ละชุดดิน ข้อมูลปริมาณน้ำาฝนเฉล่ียสะสมรายเดือน
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 จำานวน 27 สถานี ข้อมูล              

ความสูงภูมิประเทศ และข้อมูลพิกัดแปลงยางนา
 1.2 การกำาหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ            
ในการปลูกยางนา 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีต้นยางนาต้องการใช้เพ่ือการเจริญ
เติบโตท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร และผลงานวิจัย                    
ท่ีเก่ียวข้องจากกรมป่าไม้ของต้นยางนา โดยเก็บรวบรวมไว้ใน                    
รูปแบบปัจจัยส่ิงแวดล้อม จากน้ันนำาข้อมูลท่ีมีผลต่อการเจริญ      
เติบโตของยางนามาจัดช่วงความเหมาะสมโดยแบ่งตามเกณฑ์คำา
แนะนำาของผู้เช่ียวชาญ จำานวน 3 ท่าน ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ใน                 
การศึกษาคร้ังน้ี มี 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยคุณสมบัติฟิสิกส์                  
ของดิน ปัจจัยคุณสมบัติทางเคมีของดิน ปัจจัยภูมิอากาศด้าน
ปริมาณน้ำาฝน และปัจจัยระดับความสูงภูมิประเทศ9

 (1) ปัจจัยคุณสมบัติฟิสิกส์ของดิน ตัวแปรวินิจฉัยท่ีใช้
วิเคราะห์ของปัจจัยน้ีคือการระบายน้ำาของดินและความช้ืนของดิน
อยู่ในพ้ืนท่ีดินดอนในเขตดินช้ืน10 ตัวแปรท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการ
เจริญเติบโตในปัจจัยคุณสมบัติฟิสิกส์ของดินคือ การระบายน้ำา              
ของดินดีมาก และความช้ืนของดินอยู่ในพ้ืนท่ีดินดอนในเขตดินช้ืน 
 (2) ปัจจัยคุณสมบัติทางเคมีของดิน ตัวแปรวินิจฉัยท่ีใช้
วิเคราะห์ของปัจจัยน้ีคือความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน ตัวแปรท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตในปัจจัย
คุณสมบัติทางเคมีของดินคือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับ 
ปานกลางถึงสูง และความเป็นกรด-ด่างของดิน อยู่ในช่วง 6-711

 (3) ปัจจัยภูมิอากาศด้านปริมาณน้ำาฝน ตัวแปรวินิจฉัย   
ท่ีใช้วิเคราะห์ของปัจจัยน้ีได้แก่ปริมาณน้ำาฝนเฉล่ียรายปี ตัวแปรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตในปัจจัยภูมิอากาศด้านปริมาณ
น้ำาฝนคือ ปริมาณน้ำาฝนเฉล่ีย 1,200-1,800 มิลิเมตร/ปี11

 (4) ปัจจัยระดับความสูงภูมิประเทศ ตัวแปรวินิจฉัยท่ีใช้
วิเคราะห์ของปัจจัยน้ี ได้แก่ความสูงของภูมิประเทศ ตัวแปรท่ี                        
เหมาะสมท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตในปัจจัยระดับความสูงภูมิประเทศ
คือ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความสูงเหนือระดับน้ำาทะเลต้ังแต่ 100-500 เมตร11

 1.3  การบูรณาการปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นการประเมินความเหมาะสมท้ัง 4 ปัจจัย (Table 1) 
ข้ันตอนน้ีเป็นการนำาผลการจัดระดับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย 
ท้ัง 4 ปัจจัยท่ีได้จากการประเมินความเหมาะสมในข้างต้นมาวิเคราะห์
โดยการซ้อนทับข้อมูล (Overlay analysis) ด้วยปัจจัยท้ังหมด                       
4 ปัจจัย 6 ตัวแปรสำาหรับ 2  ปัจจัยแรก มีปัจจัยละ 2 ตัวแปร                            
จึงหาคะแนนเฉล่ียต่อตัวแปรและนำาคะแนนผลคูณมาคำานวณผลรวม
เชิงเส้นตรงแบบถ่วงน้ำาหนัก (Weighting linear total) เพ่ือ                      
แบ่งระดับพ้ืนท่ีเหมาะสมสำาหรับปลูกต้นยางนาจากการให้คะแนน 
ของผู้เช่ียวชาญจำานวน 3 คน ดังสมการต่อไปน้ี
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 1.4  จากการประเมินโดยใช้สมการดังกล่าวจะได้ค่าคะแนน
ออกมา ค่าคะแนนท่ีได้ถูกนำามาจัดกลุ่มในรูปแบบแผนท่ีความ                   
เหมาะสมปลูกยางนาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนท่ีท่ีมีความ                
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม
 ในการกำาหนดหลักเกณฑ์ค่าถ่วงน้ำาหนักและค่าคะแนนน้ัน 
ใช้หลักเกณฑ์จากความต้องการพ้ืนฐานด้านกายภาพของยางนา
เป็นหลักในการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีของยางนา              
ผ่านกระบวนการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการซ้อน               
ทับข้อมูลน้ัน ต้องมีการกำาหนดความสำาคัญของแต่ละช้ันข้อมูลท่ี            
จะนำามาวิเคราะห์ เน่ืองจากแต่ละช้ันข้อมูลมีความสำาคัญต่างกัน                   
จึงกำาหนดค่าตัวเลขเป็นจำานวนเต็มเลขฐาน 10 ตามจำานวนช้ัน  
ข้อมูล ได้แก่ 4 3 2 และ 1 โดยกำาหนดให้ 4 เป็นช้ันข้อมูลท่ีมีความ
สำาคัญมากท่ีสุด 3 เป็นช้ันข้อมูลท่ีมีความสำาคัญรองลงมา  2 และ               
1 เป็นช้ันข้อมูลท่ีมีความสำาคัญน้อยท่ีสุด

ข้ันตอนท่ี 2 การเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
 2.1 การเก็บข้อมูลต้นยางนาจากภาคสนามและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
 การคัดเลือกจุดเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการนำาข้อมูลพิกัด
แปลงปลูกยางนาจากการส่งเสริมการปลูกยางนาของสำานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 ขอนแก่น และแผนท่ีพ้ืนท่ีความเหมาะสมมา

กำาหนดจุดเก็บข้อมูลภาคสนามจำานวน 9 แปลง เฉพาะพ้ืนท่ี                 
เหมาะสมมากจนถึงเหมาะสมน้อย โดยแต่ละแปลงต้องมีอายุ                    
ระยะห่างการปลูก และความหนาแน่นในการปลูกท่ีคล้ายกัน ทำา            
การวางแปลงสำารวจแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย                 
แบ่งแปลงย่อยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร โดยเก็บข้อมูลและ                
วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี
 (1) บันทึกพิกัดแปลงท้ัง 9 แปลง ด้วยเคร่ืองวัดพิกัด
ภูมิศาสตร์ (Global Positioning System : GPS) และบันทึก  
ลักษณะการเจริญเติบโตของยางนา ได้แก่ เส้นรอบวงของต้น               
ความสูงของต้น
 (2) การวิเคราะห์หามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของต้นยางนา12             

ในแต่ละแปลงเพ่ือให้ทราบถึงการเจริญเติบโตของต้นโดยใช้                 
สมการคำานวณหามวลชีวภาพไม้หนุ่มท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง              
ท่ีเพียงอก (Diameter Breast Height : DBH) น้อยกว่า 4.5 
เซนติเมตร13(Table 2)
 (3) ในการประเมินการสะสมคาร์บอนจะใช้ข้อมูลมวลชีวภาพ 
ในรูปน้ำาหนักแห้ง (Oven dry weight) ตามหลักท่ีว่าปริมาณ  
คาร์บอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพส่วนต่าง  ๆ  ของต้นไม้ ได้แก่ ลำาต้น 
ก่ิง และใบ มีการแปรผันระหว่างชนิดของพรรณไม้ไม่มากนัก ซ่ึง                        
ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้กำาหนดให้ค่าปริมาณคาร์บอนสะสมในมวล
ชีวภาพมีค่าร้อยละ 47 ของน้ำาหนักแห้ง14 

Suitability index = (0.4 x Phy) + (0.3 x Chm) + (0.2 x R) + (0.1 x T)

Table 1  Setting score range and suitability class

   Environmental Factors   Score
 Factor  Variable Unit 1 2 3 4
 Soil Physical   Drainage Level Poor or Rather Well or Great
 Property (Phy)   very poor well or average
     rather poor 
   Humidity Level Slope Low land Drought Moisture
 Soil Chemistry   Abundance Level Low Low to Fair High
 Property (Chm)     average
   Acid-base pH <5 or 5 - 5.5 or 5.5-6 or 6-7
    >8 7.5 - 8 7-7.5 
 Precipitation  5-year moving  mm 600-799 or 800-999  1000-1199 1200-1800
 (R)  average rainfall  2201-2400 or or
     2001-220  1801-2000 
 Mean sea-level   Topographic m <100 or - - 100-500
 (T)   height  >500 
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 2.2 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
 ทำาการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากการลงภาคสนามจำานวน           
9 แปลง ท่ีทำาการเก็บข้อมูลพิกัด เส้นรอบวงของต้น ความสูง                     
ของต้น นำามาวิเคราะห์ดินทางเคมีในห้องปฏิบัติการและประเมิน

ความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาพรวม (Table 3) ซ่ึงได้กำาหนด              
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น 3 ระดับ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความ               
อุดมสมบูรณ์มาก พ้ืนท่ีท่ีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และพ้ืนท่ี            
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา15 (Table 4)

Table 2  Allometric equation used to calculate tree biomass in dry evergreen forest

 Forest type Equation
Dry Evergreen Forest and Dry Dipterocarp Forest:  Ws = 0.0702 DBH2Ht 0.8737

Young tree has a diameter at chest level < 4.5 cm Wb = 0.0093 DBH2Ht 0.9403

 Wl = 0.0244 DBH2Ht 1.0517

Ws = Biomass of trunk (kg),  Wb = Biomass of branch (kg),  Wl = Biomass of leaves (kg),  
DBH = Diameter at chest level (cm),
Ht = Height of tree to top (m)

Table 3  Score assigned and criteria to assess soil fertility

 Unit                            Score

  1 2 3
 % <1.5 1.5-3.5 >3.5
 Mg/kg <10 10-25 >25
 Mg/kg <60 60-90 >90

Table 4  Criteria to assess level of soil fertility

  Level of soil fertility

 Low Moderate High

Score  1-3 4-6 7-9

Total scores are in range 1-3 (low fertility) such as low OM, low P, low K; total score = 3
Total scores in range 4-6 (moderate fertility) such as OM high, P low, K low; total score = 5
Total scores in range 7-9 (high fertility) such as OM high, P high, K low; total score = 7

ผลก�รศึกษ�
 การศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นยางนาโดย
ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสม 
ในการปลูกได้สร้างแบบจำาลองเชิงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการปลูกยางนา
ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
ร้อยเอ็ด ซ่ึงการประเมินความเหมาะสมจากการบูรณาการปัจจัยส่ิง
แวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภูมิอากาศ ปัจจัย
คุณสมบัติฟิสิกส์ของดิน ปัจจัยคุณสมบัติเคมีของดิน และปัจจัย

ภูมิประเทศ ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลูก
ยางนามาก มีพ้ืนท่ี 4,093,243 ไร่ หรือร้อยละ 21.2 ของพ้ืนท่ี              
ท่ีศึกษา พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง มีพ้ืนท่ี 4,239,856 ไร่ 
หรือร้อยละ 21.9 ของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อย                 
มีพ้ืนท่ี 9,741,167 ไร่ หรือร้อยละ 50.5 ของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา และพ้ืนท่ี
ท่ีไม่เหมาะสม มีพ้ืนท่ี 1,230,285 ไร่ หรือร้อยละ 6.4 ของพ้ืนท่ี                      
ท่ีศึกษา (Figure 1)
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 ผลการสำารวจภาคสนามจากแผนท่ีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกต้นยางนาพบว่า แปลงท่ีทำาการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม                
จำานวน 9 แปลงในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมในการปลูกต้น                 
ยางนาท่ีต่างกัน บนพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,500 ตารางเมตร โดยได้ดำาเนิน
การสำารวจจำานวนต้นยางนา พร้อมกับวัดขนาดเส้นรอบวงของ                
ต้นท่ีระดับเพียงอก (130 เซนติเมตร) ความสูงของต้น พบต้น                        
ยางนาท้ังหมด 328 ต้น โดยในแปลงท่ี 1-9 พบว่า มีต้นยางนา 
จำานวน 45, 32, 35, 50, 33, 33, 31, 32 และ 36 ต้น/500 ตาราง
เมตร ตามลำาดับ แปลงท่ี 1 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมาก                       
มีค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับเพียงอก (DBH) เท่ากับ 2.43 
เซนติเมตร ค่าเฉล่ียความสูงของต้นยางเท่ากับ 2.92 เมตร แปลงท่ี 
2-7 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีค่าเฉล่ียเส้นผ่า
ศูนย์กลางท่ีระดับเพียงอก (DBH) เท่ากับ 2.14 เซนติเมตร ค่าเฉล่ีย
ความสูงของต้นยางเท่ากับ 2.59 เมตร และแปลงท่ี 8-9 อยู่ใน                  
แผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อยมีค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ
เพียงอก (DBH) เท่ากับ 1.94 เซนติเมตร ค่าเฉล่ียความสูงของต้น
ยางเท่ากับ 2.48 เมตร 
 ผลการวิเคราะห์มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของยางนา 
จำานวน 9 แปลง ในพ้ืนท่ี 4,500 ตารางเมตรพบว่า มีค่ามวลชีวภาพ            
เหนือพ้ืนดิน เท่ากับ 350.3 กิโลกรัม/4,500 ตารางเมตร หรือ                
เท่ากับ 124.6 กิโลกรัม/ไร่ โดยส่วนของลำาต้นมีค่าสูงสุด เท่ากับ   
73.3 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเป็นใบ และก่ิง เท่ากับ 40.2 กิโลกรัม/ไร่ 
และ 11.0 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่า ปริมาณการกัก           

เก็บคาร์บอนจะผันตรงตามมวลชีวภาพของส่วนต่าง ๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่
จะสะสมอยู่ท่ีลำาต้นมากท่ีสุด เท่ากับ 34.4 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา
สะสมท่ีก่ิง และใบ เท่ากับ  18.9 และ 5.2 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำาดับ                    
ซ่ึงมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของยางนาแปลงท่ี 1 อยู่ในแผนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมมากมีค่าเฉล่ียมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 1.5 
กิโลกรัม/ต้น ค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.7 กิโลกรัม/ต้น แปลงท่ี 2-7 อยู่ในแผนท่ี               
ท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีค่าเฉล่ียมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน 
เท่ากับ 1.06 กิโลกรัม/ต้น ค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอน               
ในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม/ต้น และแปลงท่ี              
8-9 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อยมีค่าเฉล่ียมวลชีวภาพเหนือ
พ้ืนดินเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม/ต้น ค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 
ในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.3 กิโลกรัม/ต้น (Table 5)
 จากผลการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการความอุดม
สมบูรณ์ของดินจากตารางท่ี 4 มาตรวจสอบความถูกต้องร่วม                
กับแผนท่ีความเหมาะสมพบว่า มีความสอดคล้องกัน แปลงปลูก             
ยางนาแปลงท่ี 1 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากมีความอุดม
สมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลาง ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก แปลงท่ี 2-7 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสม              
ปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลาง                       
ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง และแปลงท่ี 
8-9 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ของ 
ดินอยู่ในระดับต่ำา ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับเหมาะน้อย

Figure 1 Classification of suitable area for tree growth
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อภิปร�ยผล
 การวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมสำาหรับปลูกยางนา ใน                
พ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ                                       
ผลการศึกษาพบว่า มีพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง                 
เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม มีเน้ือท่ี 4,093,243 4,239,856 
9,741,167 และ 1,230,285 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.2 21.9 50.5              
และ 6.4 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ตามลำาดับ จากการตรวจสอบความ
สอดคล้องการเจริญเติบโตของต้นยางนาของพ้ืนท่ีจริงกับพ้ืนท่ี        
ท่ีได้จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องกันท้ัง 9 จุด
สำารวจ แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ี                
เหมาะสมสำาหรับการปลูกยางนา สรุปได้ว่าการจัดทำาแผนท่ีความ
เหมาะสมสำาหรับปลูกยางนาในพ้ืนท่ีศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนำาแผนท่ี                  
ความเหมาะสมน้ีไปใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ                     
ปลูกยางนาเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเหมาะสมมากและเหมาะสม 
ปานกลาง พ้ืนท่ีรวมเป็นร้อยละ 43.2 ของพ้ืนท่ีใน 4 จังหวัดดังกล่าว    
ซ่ึงในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.54 กิโลกรัม/ต้น เม่ือเปรียบเทียบ                
กับพ้ืนท่ีเหมาะสมน้อยมีค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนใน 
มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเพียง 0.37 กิโลกรัม/ต้น
 ผลจากวิเคราะห์มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของยางนา
จำานวน 9 แปลงในพ้ืนท่ี 4,500 ตารางเมตร พบต้นยางนาจำานวน 
327 ต้น และเม่ือนำามาคำานวณหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีเพียงอก 
(DBH) ของต้นยางนา พบว่า มีค่าต้ังแต่ 1.33-3.11 เซนติเมตร             
คิดเป็นค่าเฉล่ียต่อต้นเท่ากับ 2.14 เซนติเมตร ในขณะท่ีความสูง             
ของต้นยางนา มีค่าต้ังแต่ 2.10-3.34 เมตร คิดเป็นค่าเฉล่ียของ 
ความสูงต่อต้น เท่ากับ 2.62 เมตร เม่ือนำามาคำานวณหาค่ามวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน ได้เท่ากับ 350.3 กิโลกรัม/4,500 ตารางเมตร       
หรือเท่ากับ 124.7 กิโลกรัม/ไร่ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน              
เท่ากับ 58.6 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ                                  
รุจน์ยศธสาร16 ท่ีทำาการศึกษาวิธีประมาณค่าการเก็บกักคาร์บอน
ในมวลชีวภาพของต้นยางนาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับสำารวจ                  
ต้นยางนาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำานวน 1,450 ต้น ขนาด
ความสูงของต้นยางนาต่ำาสุดเท่ากับ 3.0 เมตร ขนาดความสูง                
ของต้นยางนาสูงสุดเท่ากับ 33.9 เมตร ค่ามวลชีวภาพเหนือ                    
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 816.4 ตัน และค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 
รวม เท่ากับ 385.5 ตัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยน้ีใน               
ด้านค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นยางนาข้ึนอยู่กับมวล

ชีวภาพของต้นไม้ ซ่ึงมีการแปรผันตามขนาด และจำานวนของต้น              
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา เพชระบูรณิน17 ท่ีทำาการ
ประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินและ
ศึกษาอิทธิพลของเรือนยอดของต้นยางนาภายในพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า
ความสัมพันธ์ของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของต้นยางนากับ              
ความสูงมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนความสัมพันธ์ของปริมาณ
การกักเก็บคาร์บอนกับเส้นรอบวงมีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
แสดงให้เห็นว่าเส้นรอบวงและความสูงมีค่ามากจะทำาให้มวลชีวภาพ
เหนือพ้ืนดินและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนมีค่ามากตามไปด้วย
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ             
ต้นยางนาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์คร้ังน้ี พบว่า
สภาพพ้ืนท่ีท่ีทำาการศึกษามีลักษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันไป 
ทำาให้มีศักยภาพและความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้น              
ยางนาต่างกัน ดังน้ันการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรต่าง ๆ                

จึงมีความสำาคัญต่อการปลูกยางนา ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่
เกษตรกรคงไม่สามารถปรับปรุงเองได้ท้ังหมด จำาเป็นต้องอาศัย
หน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวข้องให้การ             
ส่งเสริมและสนับสนุนแนะนำาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับปัจจัยหลักของพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่
 ควรมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ท่ีได้จากการศึกษาออกสู่
สาธารณะชนให้รับรู้ถึงประโยชน์ในการกักเก็บคาร์บอนของพันธ์ุพืช
ยางนา ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปลูกหรืออนุรักษ์พันธ์ุยางนา                   
ต่อหน่วยงานและชุมชนภายนอก
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมควรเพ่ิมความละเอียดของข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยการเจริญเติบโต                            
และเป็นการพัฒนาฐานข้อมูล แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับงบประมาณและ               
ระยะเวลาของการศึกษาด้วย และควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือ
ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีแม่นยำามากข้ึน

 การศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง
นาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ หรือพืชชนิดอ่ืน ๆ 
จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะของพ้ืนท่ี
น้ัน ๆ  ซ่ึงมีความแตกต่างกันไป ปัจจุบันในการรวบรวมฐานข้อมูล                  
ดังกล่าวมีข้อจัดอยู่มาก ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรดำาเนิน
การจัดรวบรวมฐานข้อมูลต่าง ๆ  ให้พร้อมและทันสมัยตลอดเวลา 
เพ่ือสามารถเรียกค้นได้ในการพิจารณาด้านต่างๆ

Table 5  Average above-ground biomass and carbon sequestration in suitable area for tree g rowth

Suitable area Survey plot Above ground biomass (Kg/Tree) Carbon sequestration (Kg/Tree)

Highly suitable 1 1.52 ±0.57 0.71 ±0.28
Moderately suitable 2  to 7 1.06 ±0.33 0.51 ±0.14
Marginally suitable 8  to 9 0.84 ±0.23 0.37 ±0.10
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สรุปผลก�รศึกษ�
 การศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง
นาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ได้สร้างแบบจำาลอง
เชิงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการปลูกยางนาในจังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงการประเมิน
ความเหมาะสมจากการบูรณาการปัจจัยส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี 4 
ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ ปัจจัยภูมิอากาศ ปัจจัยคุณสมบัติฟิสิกส์                       
ของดิน ปัจจัยคุณสมบัติเคมีของดิน และปัจจัยภูมิประเทศ ผลการ
ศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลูกยางนามาก มีพ้ืนท่ี 
4,093,243 ไร่ เหมาะสมปานกลาง มีพ้ืนท่ี 4,239,856 ไร่ เหมาะสม
น้อย มีพ้ืนท่ี 9,741,167 ไร่  และไม่เหมาะสม มีพ้ืนท่ี 1,230,285 ไร่ 
หรือร้อยละ 21.2 21.9 50.5 และ 6.4 ของเน้ือท่ีท้ังหมด ตามลำาดับ 
 มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของยางนาจากการลงภาคสนาม
จำานวน 9 แปลง ในพ้ืนท่ี 4,500 ตารางเมตร พบว่ามีค่ามวล                
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน เท่ากับ 124.66 กิโลกรัม/ไร่ จะเห็นได้ว่า    
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจะผันตรงตามมวลชีวภาพของส่วน
ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ท่ีลำาต้นมากท่ีสุด เท่ากับ 34.4 
กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาสะสมท่ีก่ิง และใบ เท่ากับ 18.9 และ 5.2 
กิโลกรัม/ไร่ ตามลำาดับ ซ่ึงมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของยางนา                
แปลงท่ี 1 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากมีค่าเฉล่ียมวลชีวภาพ
เหนือพ้ืนดินเท่ากับ 1.52 กิโลกรัม/ต้น ค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.71 กิโลกรัม/ต้น               
แปลงท่ี 2-7 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีค่าเฉล่ียมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน เท่ากับ 1.06 กิโลกรัม/ต้น ค่าเฉล่ียปริมาณ            
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.51 
กิโลกรัม/ต้น และแปลงท่ี 8-9 อยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อย                
มีค่าเฉล่ียมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเท่ากับ 0.84 กิโลกรัม/ต้น                     
ค่าเฉล่ียปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
เท่ากับ 0.37 กิโลกรัม/ต้น
 ผลจากการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการพบว่า ความอุดม
สมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกยางนาแปลงท่ีอยู่ในแผนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมมากมีความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลาง               
ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับเหมาะสมมาก แปลงท่ีอยู่ในแผนท่ี
ท่ีมีความเหมาะสมปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ใน 
ระดับปานกลาง ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับเหมาะสมปาน
กลาง และแปลงท่ีอยู่ในแผนท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อยมีความอุดม
สมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต่ำา ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับ
เหมาะน้อย
  
ก�รมีส่วนร่วมของผู้นิพนธ์

 เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และคมคิด มูลเพีย ร่วมกัน
ออกแบบกระบวนการวิจัย ตรวจสอบสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ผล เขียนร่างบทความ และตรวจสอบบทความก่อนส่งตี
พิมพ์
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