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วธีิการศึกษามวลชีวภาพในป่าไม้ 
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นกัวจิยั 
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วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาใชว้ิธีการส ารวจป่าไมโ้ดยใชแ้ปลงตวัอยา่ง (Quadrant Method) โดยการสุ่มพื้นท่ี และ
ก าหนดขอบเขตแปลงส ารวจท่ีเหมาะสม เก็บขอ้มูลตามจุดเก็บตวัอย่างท่ีก าหนดไว ้ โดยใช้แปลงตวัอยา่ง
ขนาด 50 × 20 เมตร ซ่ึงแบ่งออกเป็นแปลงตวัอยา่งขนาด 10 × 10 เมตร จ านวน 10 แสดงในภาพท่ี 1โดยเก็บ
ตวัอยา่งไมข้นาดใหญ่ (Tree) โดยวดัไมท่ี้มีเส้นรอบวงท่ีความสูงระดบัอก (Girth at Breast Height : G.B.H.) 
มากกวา่หรือเท่ากบั 14.14 เซนติเมตร และความสูงของตน้ไม ้

วธีิการวดัไม้ในแปลงตัวอย่าง  
 วดัความโตของตน้ไม ้เพื่อประเมินคุณภาพไมข้องป่าแต่ละชนิดในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการวดัเส้น

รอบวงท่ีความสูงระดบัอก (Girth at Breast Height : G.B.H.) ซ่ึงเป็นการวดัเส้นรอบวงของตน้ไมท่ี้
ระดบัความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน  

 วดัความสูงของตน้ไม  ้ความสูงระดบัเรือนยอด (Total Height :TH) โดยจะเลือกวดัขนาดตน้ไมท่ี้มี 
G.B.H. มากกวา่ 14.14 เซนติเมตรทุกตน้ท่ีอยูใ่นแปลงส ารวจ 

 

     

     

ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะแปลงตวัอยา่ง 

50  m 

20 m 
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อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาชีวมวลป่าไม้  
1) เชือกยาว 50 เมตร จ านวน 1 เส้น และยาว 20 เมตร จ านวน 4 เส้น โดยท าเคร่ืองหมายไวทุ้กระยะ 1 เมตร  
2) สายวดัเส้นรอบวงของตน้ไม ้ 
3) เคร่ืองวดัความสูงตน้ไม ้(Clinometer)  
4) แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลการส ารวจป่าไม ้และปากกา  
5) กลอ้งถ่ายรูป  
6) มีดพร้า  
7) เคร่ืองคิดเลข  
8) กระดาษกราฟ 

วธีิวดัความสูงของต้นไม้ ด้วย Clinometer 

 การวดัความสูงของตน้ไมต้อ้งใช้เคร่ืองมือและอาศยัความช านาญ  จึงจะไดค้่าท่ีมีความถูกตอ้ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความสูงของตน้ไมม้กัจะใช้ไมว้ดัความสูง  (Measuring Pole) ท่ีท าจากพลาสติกหรือ
อลูมิเนียมสามารถชกัข้ึนท่ีละท่อนต่อๆ กนัไป วดัความสูงไดไ้ม่เกิน 15 เมตร ถา้สูงมากกวา่น้ีจ  าเป็นตอ้งใช ้
Haga hypsometer หรือ Suunto clinometer ใชห้ลกัการตรีโกณมิติ ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
ดังสมการ 

H=(S* θ)+ความสูงของผูท้  าการวดั........................................สมการที ่1 
เม่ือ  H = ความสูงของตน้ไม ้(m) 
 S = ระยะห่างระหวา่งตน้ไมก้บัผูท้  าการวดั (m) 
 θ= มุม Tangent (sin θ/cos θ) 

 

ภาพท่ี 2 แสดงวธีิการวดัความสูงของตน้ไม ้ดว้ยเคร่ือง Clinometer 
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การวดัความเจริญเติบโตของต้นไม้ 
ในการวดัความเจริญเติบโตของตน้ไม้ มิติท่ีใชว้ดัส่วนใหญ่จะวดัขนาด DBH และความสูงของ

ตน้ไม ้ซ่ึงการวดัขนาด DBH ในป่าธรรมชาติ ถา้เป็นพื้นท่ีค่อนขา้งเรียบหรือมีความลาดชนัไม่มาก ตน้ไมมี้
ลกัษณะเป็นล าตน้เด่ียว (single stem) และไม่มีพูพอน ก็จะท าการตรวจวดั DBH ไดง่้าย แต่ในทางปฏิบติั
ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น เน่ืองจากตน้ไมอ้าจมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกนัออกไปและลกัษณะพื้นท่ีก็มีความลาดชนั
เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นการก าหนดการวดั DBH หรือท่ีต าแหน่ง 1.30เมตร จึงอาจมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้
เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนัดงัแสดงในภาพท่ี 3 การวดัขนาด DBH ปกติจะใช้เทปวดัท่ีท าจาก
พลาสติกท่ีเรียกวา่ Diameter Tape ซ่ึงค่าท่ีอ่านไดจ้ะเป็นค่าเส้นผา่ศูนยก์ลาง ถา้ตน้ไมมี้ขนาดเล็กก็จะใช ้
Caliper ในการวดั แต่เน่ืองจาก Diameter Tape น้ี ไม่มีขายในเมืองไทย จึงอาจใชเ้ทปวดัเอวของช่างตดัเส้ือก็
ไดแ้ต่ค่าท่ีวดัน้ีจะเป็นขนาดของเส้นรอบวงท่ีระดบัอก (Girth at Breast Height, GBH) จึงจ าเป็นตอ้งแปลงค่า
เป็น DBH ก่อนท่ีจะน าไปค านวณขอ้มูลในดา้นอ่ืนๆ โดยน า GBH ท่ีไดม้าหารดว้ยค่า π หรือ 3.1416 
 
ตอ้งการหา DBH ไดจ้าสมการ  

DBH = GBH/ π………………………สมการที ่2 

เม่ือ  DBH = เส้นผา่ศูนยก์ลางระดบัอก (cm) 

 GBH = เส้นรอบวงระดบัอก (cm) 

 π = 3.1416 

 

ภาพท่ี 3 แสดงต าแหน่งการวดัเส้นรอบวงท่ีถูกตอ้ง 
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การศึกษามวลชีวภาพในป่าไม้ 

การศึกษามวลชีวภาพของตน้ไมใ้นป่าธรรมชาติเพื่อหาสมการแอลโลเมตริกท่ีเหมาะสมเพื่อใช้
ประมาณผลผลิตของป่าแต่ละชนิดนบัวา่เป็นงานท่ีค่อนขา้งหนกั มีความยุง่ยากและสลบัซบัซอ้นมากกวา่การ
หาสมการแอลโลเมตริกในสวนป่า เพราะตอ้งใช้ทั้งเวลา ก าลงัคน อุปกรณ์ และงบประมาณค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากในการคดัเลือกไมต้วัอยา่งจ าเป็นตอ้งใชต้น้ไมเ้ป็นจ านวนมากเพื่อให้ครอบคลุมขนาดชั้นความโต
และชนิดของตน้ไมใ้นป่าแต่ละชนิด ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ป่าไมข้องประเทศไทยมีหลายประเภท แต่ละ
ประเภทก็มีสังคมพืชหลกัแต่ละชนิดแตกต่างกนั เช่นสังคมพืชป่าดงดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง 
เป็นตน้ และในกลุ่มของสังคมพืชหลกัดงักล่าวยงัประกอบดว้ยกลุ่มสังคมยอ่ยท่ีมีชนิดพนัธ์ุไมเ้ด่นแตกต่าง
กนัออกไป เช่น สังคมพืชป่าดิบแลง้ในประเทศไทยสามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยออกเป็น 3 สังคม คือ สังคมเค่ียม
คะนอง สังคมตะเคียนหิน และสังคมยางแดง โดยพิจารณาจากชนิดพนัธ์ุไมเ้ด่นและองคป์ระกอบของหมู่ไม ้
เป็นตน้ การท่ีสังคมย่อยแต่ละสังคมมีความแตกต่างกนัมากทั้งในเร่ืองขององค์ประกอบของชนิดพนัธ์ุและ
องค์ประกอบของหมู่ไม ้ จึงไม่ควรใช้สมการแอลโลเมตริกแทนซ่ึงกนัและกนั แต่เน่ืองจากการศึกษามวล
ชีวภาพของป่าชนิดต่างๆ ในอดีตมีอยู่น้อย และในปัจจุบนัการศึกษาทางดา้นน้ีก็ด าเนินการต่อไปไม่ได้
เน่ืองจากการศึกษาจ าเป็นตอ้งตดัตน้ไมจ้  านวนมากและมีขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติ และเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์า จากขอ้จ ากดัต่างๆ ดงักล่าวจึงท าใหก้ารศึกษาดา้นมวลชีวภาพในป่าธรรมชาติของประเทศ
ไทยขาดความต่อเน่ือง จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จ  าเป็นตอ้งอาศยัสมการแอลโลเมตริกท่ีไดด้ าเนินการศึกษามาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 30-40 ปี เพื่อใช้ในการประมาณผลผลิตของป่าธรรมชาติในปัจจุบนัและการด าเนินการศึกษา
ผลผลิตของป่าธรรมชาติชนิดต่างๆ ในปัจจุบนัจึงเนน้หนกัไปทางดา้นการศึกษาความเจริญเติบโตของหมู่ไม ้
เช่น ขนาดความโต ความสูง พื้นท่ีหน้าตดั (basal area) และการวางกะบะเพื่อเก็บรวบรวมซากพืช เพื่อ
ค านวณหา NPP โดยท่ีน าเอาซากพืชท่ีเก็บไดท้ั้งปี ไปรวมกบัมวลชีวภาพของตน้ไมท่ี้ค านวณจากสมการแอล
โลเมตริกท่ีเคยศึกษามาก่อน โดยคดัเลือกสมการท่ีมีชนิดป่าท่ีใกลเ้คียงกนัเป็นตวัค านวณ ซ่ึงความถูกตอ้ง
แม่นย  ายงัไม่เป็นท่ีทราบแน่นอนว่ามีค่าคลาดเคล่ือนประมาณเท่าไรจากการศึกษาในคร้ังนั้นๆ เพราะ
ตรวจวดัโดยตดัตน้ไมเ้ปรียบเทียบไม่ได้ ส่วนการศึกษาทางด้านความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุในป่า
ธรรมชาติเพื่อจ าแนกสังคมพืชนั้น การศึกษาจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีแปลงตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่กวา่การศึกษา
ดา้นความเจริญเติบโตหลายเท่า แต่จ านวนแปลงตวัอยา่งจะนอ้ยกวา่ 
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สมการค านวณมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าธรรมชาติ 
สมการแอลโลเมตริกส าหรับใชใ้นการค านวณหามวลชีวภาพของตน้ไมใ้นป่าธรรมชาติประเภท

ต่างๆ แสดงในตาราง โดยใชค้  านวณจากขอ้มูลตน้ไมท่ี้มีขนาด DBH มากกวา่ 4.5 เซนติเมตร ข้ึนไป และ
จ าเป็นตอ้งทราบความสูงของตน้ไมด้ว้ย 
 

ตารางแสดง สมการแอลโลเมตริกท่ีใชใ้นการค านวณหามวลชีวภาพของตน้ไมใ้นชนิดต่างๆ ท่ีมีขนาด DBH 
มากกวา่ 4.5 เซนติเมตร 

 

ตารางแสดงสมการแอลโลเมตริกท่ีใชค้  านวณมวลชีวภาพในป่าไม ้

สมการแอลโลเมตริกส าหรับใชใ้นการค านวณหามวลชีวภาพของตน้ไม้ในแปลงป่าฟาร์มโชคชยั ใชส้มการ
การหามวลชีวภาพของป่าเบญจพรรณ ดงัสมการ 

 

 

เม่ือ  Ws  = มวลชีวภาพของล าตน้ (kg) 

 D  = เส้นผา่ศูนยก์ลางระดบัอก (cm) หาไดจ้าก สมการที ่2 

 H = ความสูงของตน้ไม ้(m) หาไดจ้าก สมการที ่1 

Ws = 0.0396*D
2
*H

0.9326
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เม่ือไดป้ริมาณมวลชีวภาพของตน้ไมท่ี้อยู่เหนือพื้นดินแลว้ จะน ามาคิดประเมินปริมาณคาร์บอนท่ี
สะสมอยูใ่นมวลชีวภาพนั้น โดยทัว่ไปแลว้มวลชีวภาพจะมีค่าประมาณ 50% ของค่ามวลชีวภาพ ฉะนั้นจึง
น าเอาปริมาณชีวภาพคูณดว้ย 0.5 ก็จะมีค่าเท่ากบัน ้าหนกัของคาร์บอนท่ีอยูใ่นมวลชีวภาพนัน่เอง 

 

ค านวณการกกัเกบ็คาร์บอน 

คาร์บอนกกัเก็บ = มวลชีวภาพ (Ws) ×0.5 

ค านวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทีต้่นไม้ดูดซับ 

คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ดูดซบั = ปริมาณคาร์บอนกกัเก็บ × (44/12) 
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แบบเกบ็ข้อมูล 

Number of Tree Angle (θ) Distance(m) Trial Hight (m) GBH (cm) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
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