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โครงการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยการค านวณหาปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ / 

การกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533 ,2543 และ 

2552  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ กับ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคเหนือบน  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ และส านักส่งเสริมและ

พัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก พื้นที่สวนป่าฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

คร้ังนี้ เป็นส่วนหน่ึงในการจัดท าฐานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายภาคการผลิตของประเทศ

ไทย  โดยประกอบด้วยภาคพลังงาน ภาคกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม    ภาคการ

จัดการของเสีย และภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้  ท าให้ได้ข้อมูลปริมาณการดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน และปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน และภาพรวมปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก  ในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ที่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ส าหรับอ้างอิง (Baseline)  เพื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินกิจกรรมตามปกติ (Business as Usual) ที่ไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ หรือภายหลังการด าเนินโครงการแล้ว (Project Line) ในโครงการของ CDM หรือ REDD+ 

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และของประเทศไทย ในอนาคตข้างหน้า 

 ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทุกๆท่าน ของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือด้านข้อมูล  และ ขอขอบพระคุณท่าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร ที่กรุณาให้ข้อแนะน าและให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการ    
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                         นายชวลิต  เนื่องดี 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

[ Executive  Summary ]  

ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ได้จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยการค านวณปริมาณการดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์/ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน และปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน  ในพื้นที่สวนป่าของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533 ,2543 และ 2552 ซึ่งประกอบด้วย สวนป่าไม้สัก ,สวนป่าไม้ยูคา

ลิปตัส ,สวนป่าไม้ยางพารา ,สวนป่าไม้โตช้าและสวนป่าไม้โตเร็ว   การค านวณปริมาณการดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์/ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน จะใช้พื้นที่สวนป่า คูณด้วย อายุของไม้ที่ปลูก คูณด้วย 

ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์/ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เฉลี่ยต่อไร่ต่อปี  และการค านวณ

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน  จะใช้ปริมาตรไม้ที่ท าออก คูณด้วย ความหนาแน่นของไม้ คูณด้วย จ านวน

สัดส่วนของคาร์บอนต่อปริมาณมวลชีวภาพแห้งของไม้  ปรากฏผลดังนี้  ปริมาณการดูดซับคาร์บอน

ออกไซด์รวม ในปี 2533 , 2543 และ 2552  เท่ากับ 29,203,269 ตัน ,43,832,,569 ตัน และ 62,789,589 ตัน 

ตามล าดับ   ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม ในปี 2533,  2543 และ 2552  เท่ากับ 7,957,493 ตัน ,11,926,717 

ตัน และ 17,104,611 ตัน ตามล าดับ 

 ในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยการแยกค านวณเป็นรายส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจ ต่างๆ  พบว่า  ในปี 2552  พื้นที่สวนป่าของ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ      ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ และ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคกลาง   มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์รวมเท่ากับ 23,809,008.87  ตัน 12,724,816.36  

ตัน  9,670,707.62  ตัน  8,559,501.34  ตัน และ 8,025,555.14 ตัน ตามล าดับ และมีปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนรวม เท่ากับ 6,494,433.04  ตัน 3,475,614.97 ตัน 2,624,299.94  ตัน  2,326,019.96  ตัน และ 

2,184,243.31 ตัน ตามล าดับ ทั้งนี้ ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ จะได้จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก แยก

ออกเป็นรายสวนป่า ต่อไป 

ค าส าคัญ : ก๊าซเรือนกระจก การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ การกักเก็บคาร์บอน การปลดปล่อยคาร์บอน 
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2. การตรวจสอบวรรณกรรม 

 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ในบรรยากาศปัจจุบันมิได้เพิ่มขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ที่เผาผลาญ

เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ เช่น น้ ามัน  ถ่านหิน  และก๊าซธรรมชาติ เท่านั้น แต่ยังเกิดจากการที่พื้นที่ป่าไม้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในป่าดิบ ในเขตป่าร้อนชื้นของโลก ที่ส่วนมากอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาถูก

ท าลายไปเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการค้า  เพื่อการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ของประชาชน  การ

ท าลายป่าไม้ ท าให้ปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกมีความรุนแรงขึ้น เมื่อต้นไม้ถูกเผาท าลายไป  ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่เคยถูกกักเก็บไว้ในต้นไม้  จะถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลก 

 วิธีการที่ดีที่สุด  ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ คาร์บอน คือการกักเก็บไว้ในต้นไม้

และผลิตภัณฑ์ไม้  ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน  เช่น บ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์  ต้นไม้และป่าไม้เป็นแหล่ง

กักเก็บคาร์บอนที่ส าคัญ  ประมาณครึ่งหนึ่งของมวลชีวภาพของต้นไม้ (ในรูปของน้ าหนักแห้ง) จะเป็น

คาร์บอน ( นาฏสุดา  ภูมิจ านงค์ ,2547 ) โดยที่คาร์บอนจะถูกกักเก็บไว้ในส่วนล าต้น  ราก  กิ่งก้าน และใบ  

ของต้นไม้ ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จะถูกดึงจากอากาศเข้าไปไว้ในมวลชีวภาพของต้นไม้  โดยผ่าน

กระบวนการสังเคราะห์แสง  ท าให้คาร์บอนสามารถยึดอยู่กับเนื้อเยื่อและเนื้อไม้  ของต้นไม้อย่างถาวรและ

เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  แต่ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่าไม้ขึ้นอยู่กับชนิด

ของต้นไม้ 

 ป่าไม้มีบทบาททั้งในด้านการกักเก็บ (Sink) และปลดปล่อย (Source)  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์    

การกักเก็บหรือดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง  ซึ่งต้นไม้จะน าก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  มาใช้ในการสร้างอาหารและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพ  ในขณะที่การปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  กลับสู่ชั้นบรรยากาศของต้นไม้จะผ่านกระบวนการหายใจ  การตาย  การย่อยสลาย   

ต้นไม้จะกักเก็บคาร์บอนไว้ในส่วนของล าต้น  ราก กิ่ง และใบ   ในรูปของมวลชีวภาพ  ในพื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่ง   หากมีผลผลิตมวลชีวภาพเพิ่มขึ้น  พื้นที่นั้นก็จะมีจะมีการกักเก็บคาร์บอนตามผลผลิตมวลชีวภาพที่

เพิ่มขึ้น  ในทางกลับกันหากพื้นที่นั้นมีผลผลิตมวลชีวภาพลดลงเนื่องจากมีการตัดฟันไม้น าออกมาใช้

ประโยชน์  พื้นที่นั้นก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนตามผลผลิตมวลชีวภาพที่ลดลง  ปัญหาการเพิ่มขึ้นของ

ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้คือการลดลงของพื้นที่ป่า  ท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ซึ่งสะสมอยู่ในรูปมวลชีวภาพตลอดจนคาร์บอนที่สะสมอยู่ในดินมาเป็นเวลานาน  ในทางกลับกันหากมี 
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พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น  ป่าไม้ก็จะท าหน้าที่ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์                                                            

  การประมาณการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่  จะค านวณโดยใช้ขนาดของพื้นที่ที่มีการปลูกสร้างสวน

ป่าโดยแยกตามชนิดของพรรณไม้  อัตราความเพิ่มพูนมวลชีวภาพรายปี (ตันน้ าหนักแห้งต่อเฮคแตร์) และ

สัดส่วนคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ต่างๆ  ในขณะที่การประมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจะ

ค านวณจากปริมาตรไม้ที่น าออกไปใช้ประโยชน์  และความหนาแน่น (ตันน้ าหนักแห้งต่อลูกบาศก์เมตร) 

ของไม้แต่ละชนิด (ลดาวัลย์  พวงจิตร ,2547)  จากการศึกษาวิจัยของคณะวนศาสตร์ ,2553  ในโครงการ

ศึกษาลักษณะของพรรณไม้  ปริมาณการ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกและขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ส าหรับ

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ พบว่า  สวนป่าไม้สัก ,ไม้ยูคาลิปตัส ,ไม้ยางพารา ,ไม้อะคาเซีย 

,ไม้โตช้า และไม้โตเร็วอ่ืนๆ  สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน  เฉลี่ยเท่ากับ  

2.16 ,5.61 ,4.06 ,6.51 ,0.97  และ 3.02 ตันต่อไร่ต่อปี  ตามล าดับ หรือกักเก็บคาร์บอน เหนือพื้นดิน/ใต้

พื้นดิน เฉลี่ย 0.59 ,1.53 ,1.11 ,1.78 ,0.26 และ 0.82  ตันต่อไร่ต่อปี  ตามล าดับ  และ พบว่ามสีัดส่วนของ

คาร์บอนในเนื้อไม้ ของ ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัสไม้ยางพารา และในไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เท่ากับ  48 %  และ ใน

ไม้เศรษฐกิจโตช้า เท่ากับ 49 %   นอกจากนี้ในการค านวณการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 

จากป่าไม้ ได้ก าหนดพื้นฐานของสมมุติฐานในการค านวณไว้ ดังนี้                           

1. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าสู่และออกจากบรรยากาศจะมีค่าเท่ากับ การเพิ่มขึ้นและ

การลดลงของผลผลิตมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่บนดินและส่วนที่ใต้ดิน 

2. ป่าไม้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์  ไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์  จะอยู่ในสภาพที่สมดุล จึงไม่ถือว่ามีการ

ปลดปล่อย  หรือในการคิดค านวณการกักเก็บ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นที่เหล่านี้  พื้นที่

ป่าเหล่านี้จึงไม่น ามาค านวณรวมด้วย 

3. ปริมาณ สุทธิของคาร์บอนที่เกิดจากไฟป่าจะอยู่ในสภาพสมดุลในที่สุด  อันเนื่องมาจากการ

เติบโตและการเกิดทดแทนภายหลังจากการเกิดไฟ 

4. พื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง  เนื่องจากการกระท าของมนุษย์ในอดีต  หากไม่มีการรบกวนจาก

มนุษย์  พื้นที่เหล่านั้น  จะมีการกลับคืนสภาพเป็นป่าโดยธรรมชาติเองในที่สุด  

5. การเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนในดินไม่ได้น ามารวมในการคิดค านวณ  เน่ืองจากยังขาดข้อมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับการสะสมและการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนในดินเมื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เปลี่ยนแปลงไป 
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3.วิธีด าเนินการ 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      ใช้ข้อมูลพื้นที่สวนป่า ที่มีการส ารวจและจัดท าใหม่ในระบบ GIS แล้วเป็นส่วนใหญ่ ของส านัก

ส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง  ส านัก

ส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 

และส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง   โดยแยกรายละเอียดตามชนิดไม้ดังนี้ 

(1) ไม้สัก 

(2) ไม้ยูคาลิปตัส 

(3) ไม้ยางพารา 

(4) ไม้เศรษฐกิจโตช้า 

(5) ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 

 

3.2.  วิธีการค านวณ 

   3.2.1 การค านวณปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ / การกักเก็บคาร์บอน   

 ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ของคณะวนศาสตร์ฯ  ( คณะวนศาสตร์ , 2553 ) ในการ

ค านวณ ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน  ในแต่ละชนิดไม้ ดังนี้ 

(1) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดูดซับในสวนป่าไม้สัก 

          =  พื้นที่ปลูก  X  ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของไม้ฯ ต่อไร่ ต่อปี  X  อายุไม้ฯ  

 

(2) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดูดซับในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส 

          =  พื้นที่ปลูก  X  ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของไม้ฯ ต่อไร่ ต่อปี  X  อายุไม้ฯ  

 

(3) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดูดซับในสวนป่าไม้ยางพารา 

          =  พื้นที่ปลูก  X  ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของไม้ฯ ต่อไร่ ต่อปี  X  อายุไม้ฯ  
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(4) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดูดซับในสวนป่าไม้เศรษฐกิจโตช้า 

          =  พื้นที่ปลูก  X  ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของไม้ฯ ต่อไร่ ต่อปี  X  อายุไม้ฯ  

 

(5) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดูดซับในสวนป่าไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 

          =  พื้นที่ปลูก  X  ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของไม้ฯ ต่อไร่ ต่อปี  X  อายุไม้ฯ  

 

 

              ทั้งนี้ในการค านวณฯ ได้ใช้อายุเฉลี่ย ของไม้สักที่อายุ 30 ปี  ไม้ยูคาลิปตัสที่อายุ 5 ปี  

ไม้ยางพาราที่อายุ 25 ปี  ไม้เศรษฐกิจโตช้าที่อายุ 40 ปี และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็วที่อายุ 5 ปี 

 

 

3.2.2 การค านวณปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน  

ใช้วิธีการค านวณการปลดปล่อยคาร์บอน ของ ผศ.ดร  ลดาวัลย์  พวงจิตร  อาจารย์คณะวน

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ลดาวัลย์  พวงจิตร, 2547 ) โดยใช้สูตร/ ค่าตัวเลขค านวณ ดังนี้ 

 

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน       

   =   ปริมาตรไม้ฯที่ท าออก  X ความหนาแน่นของไม้   X  สัดส่วนของคาร์บอนใน              

         เน้ือไม้ ต่อ ปริมาณมวลชีวภาพแห้ง 

 หมายเหตุ : 

1.  ความหนาแน่นของไม้ฯ  =  น้ าหนักแห้ง(ตัน) / ปริมาตร( ลบ.ม.)   =   0.65 , ลดาวัลย์ , 2547 )        

2.  สัดส่วนของคาร์บอนใน ไม้สัก,ยูคาลิปตัส,ยางพารา,ไม้โตเร็ว  =  48 % , ไม้โตช้า = 49 % ,             

คณะวนศาสตร์ , 2553 )    
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4.  ผลการด าเนินงาน 

 

 4.1 พื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

        

  จากการประสานงานและรวบรวมข้อมูลสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ขององค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม้ จากส านักส่งเสริมและพัฒนาฯ ต่างๆ  ในช่วงปี 2533 2543 และ 2552  ประกอบด้วย สวนป่าไม้สัก สวน

ป่าไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าไม้ยางพารา สวนป่าไม้เศรษฐกิจโตช้า และสวนป่าไม้เศรษฐกิจโตเร็ว  เน้ือที่ รวม

ทั้งสิ้น  762,610.00 ไร่ 788,922.00 ไร่ และ 1,151,730.77 ไร่  ตามล าดับ ตามตาราง 4-1 

 

 

ชนิดไม้ พื้นที่  (ไร)่ 

  ปี 2533 ปี 2543 ปี 2552 

สัก 386,044.00 411,362 620,248.59 

ยูคาลิปตัส 79,684.00 85,408 212,733.09 

ยางพารา 54,660.00 55,741 74,166.42 

ไม้โตช้า 240,131.00 234,308 228,237.45 

ไม้โตเร็ว 2,091.00 2,103 16,345.22 

รวม 762,610.00 788,922.00 1,151,730.77 
 
 
 

ตารางที่ 4-1  พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  แยกตามชนิดไม้ 
          ในช่วงปี 2533  2543 และ 2552 
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4.2 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ( เหนือพื้นดิน / ใต้พื้นดิน )  

 ในช่วงปี 2533 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของพื้นที่สวนป่าองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งหมดจ านวน 762,610.00 ไร ่รวมทั้งสิ้น  29,203,269.00  ตัน ประกอบด้วย

สวนป่าไม้สัก 19,178,666  ตัน สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส 4,470,272  ตัน  สวนป่ายางพารา1,997,276 ตัน  

สวนป่าไม้เศรษฐกิจโตช้า 3,493,906  ตัน และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 63,148 ตัน 

 ในช่วงปี 2543 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของพื้นที่สวนป่าองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งหมดจ านวน 788,922.00  ไร ่รวมทั้งสิ้น 43,832,569  ตัน ประกอบด้วยสวน

ป่าไม้สัก 26,656,258  ตัน สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส 2,395,694  ตัน  สวนป่ายางพารา 5,657,712  ตัน  

สวนป่าไม้เศรษฐกิจโตช้า  9,091,150  ตัน และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว  31,755 ตัน 

 ในช่วงปี 2552 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของพื้นที่สวนป่าองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งหมดจ านวน 1,151,730.77  ไร่ รวมทั้งสิ้น 62,789,589  ตัน ประกอบด้วยสวน

ป่าไม้สัก  40,192,108 ตัน สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส  5,967,163 ตัน  สวนป่ายางพารา 7,527,891  ตัน  

สวนป่าไม้เศรษฐกิจโตช้า  8,855,613  ตัน และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 246,812  ตัน 

ชนิดไม้ ป ี

  2533  ( ตัน ) 2543 ( ตัน ) 2552  ( ตัน ) 

สัก 19,178,666 26,656,258 40,192,108 

ยูคาลิปตัส 4,470,272 2,395,694 5,967,163 

ยางพารา 1,997,276 5,657,712 7,527,891 

ไม้เศรษฐกิจโตช้า 3,493,906 9,091,150 8,855,613 

ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 63,148 31,755 246,812 

รวม  29,203,269 43,832,569 62,789,589 
 

         ตารางที่ 4-2   ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เหนือพื้นดิน / ใต้พื้นดิน พื้นที่สวนป่า 

                                องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533 2543 และ 2552 
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ภาพที่ 4-1 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เหนือพื้นดิน/ ใต้พื้นดิน พื้นที่สวนป่า 

                 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533 2543 และ 2552 
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4.3 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ( เหนือพื้นดิน / ใต้พื้นดิน ) 

ในช่วงปี 2533 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ของพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทั้งหมดจ านวน 762,610.00 ไร่ รวมทั้งสิ้น 7,957,493  ตัน ประกอบด้วย สวนป่าไม้สัก 5,238,617  

ตัน สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส 1,219,165  ตัน  สวนป่ายางพารา 546,053ตัน สวนป่าไม้เศรษฐกิจโตช้า   

936,511 ตัน และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว  17,146  ตัน 

 ในช่วงปี 2543 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ของพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทั้งหมดจ านวน 788,922.00  ไร ่รวมทั้งสิ้น 11,926,717   ตัน ประกอบด้วยสวนป่าไม้สัก 7,281,107  

ตัน สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส 653,371 ตัน  สวนป่ายางพารา 1,546,813  ตัน  สวนป่าไม้เศรษฐกิจโตช้า  

2,436,803  ตัน และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว  8,622  ตัน 

 ในช่วงปี 2552 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ของพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทั้งหมดจ านวน 1,151,730.77  ไร ่รวมทั้งสิ้น17,104,611   ตัน ประกอบด้วยสวนป่าไม้สัก 

10,978,400  ตัน สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส 1,627,408  ตัน  สวนป่ายางพารา 2,058,118   ตัน  สวนป่าไม้

เศรษฐกิจโตช้า 2,373,669   ตัน และ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 67,015  ตัน 

ชนิดไม้ ปี 

  2533  ( ตัน ) 2543 ( ตัน ) 2552 ( ตัน ) 

สัก 5,238,617 7,281,107 10,978,400 

ยูคาลิปตัส 1,219,165 653,371 1,627,408 

ยางพารา 546,053 1,546,813 2,058,118 

ไม้เศรษฐกิจโตช้า 936,511 2,436,803 2,373,669 

ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 17,146 8,622 67,015 

รวม  7,957,493 11,926,717 17,104,611 
 

ตารางที่ 4-3 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน พื้นที่สวนป่า 

                    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533 2543 และ 2552  
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ภาพที่ 4-2 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เหนือพื้นดิน / ใต้พื้นดิน พื้นที่สวนป่า 

                   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533 2543 และ 2552  
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4.4  ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน  

 ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน พื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533 2543 และ 

2552  มีค่ารวม   0  ตัน  19,397  ตัน และ 23,649 ตัน ตามล าดับ 

 ปี 2533 2543 2552 

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน ( ตัน ) 0* 19,397 23,649 
       ( * ในปี 2533 ไม่มีการผลิตไม้ออกแต่อย่างใด ) 

ตารางที่ 4-4 ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน พื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในช่วงปี 2533  

                    2543 และ 2552 

4.5  ปริมาณสุทธิก๊าซเรือนกระจก 

ในช่วงปี 2533 ปริมาณสุทธิก๊าซเรือนกระจก เป็นการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่สวนป่า 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  รวม   -29,203,269  ตัน 

ในช่วงปี 2543 ปริมาณสุทธิก๊าซเรือนกระจก เป็นการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่สวนป่า 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  รวม   -43,813,172  ตัน 

ในช่วงปี 2552 ปริมาณสุทธิก๊าซเรือนกระจก เป็นการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่สวนป่า 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  รวม -62,765,940  ตัน 

 ปี 2533 2543 2552 

ปริมาณการกักเก็บ ( ตัน CO2 ) -29,203,269 -43,832,569 -62,789,589 

ปริมาณการปลดปล่อย ( ตัน CO2 ) 0 19,397 23,649 

รวม ( ตัน CO2 ) -29,203,269 -43,813,172 -62,765,940 
 

ตารางที่ 4-5 ปริมาณสุทธิก๊าซเรือนกระจก พื้นที่สวนป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

       ในช่วงปี 2533 2543 และ 2552 
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(  Removal = การกักเก็บ     Emission = การปลดปล่อย  ) 

 

ภาพที่ 4-3 ปริมาณสุทธิก๊าซเรือนกระจก พื้นที่สวนป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

       ในช่วงปี 2533 2543 และ 2552 
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4.6 พื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ 

        

  พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ ของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ ต่างๆ  ในช่วงปี 2552   

ประกอบด้วย พื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน  390,487.81 ไร่ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง  200,481.93  ไร่ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 263,314.62 ไร่  ส านักส่งเสริมและพัฒนา 

ไม้เศรษฐกิจภาคใต้ 146,412.73  ไร่ และ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง 151,033.68   

ไร่ ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 1,151,730.77  ไร ่ตามตารางที่  4-6  

หน่วยงาน  ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา 
ไม้เศรษฐกิจ

โตช้า 
ไม้เศรษฐกิจ 

โตเร็ว รวม ( ไร่ ) 

ส.ศน. 335,248.11 9,792.43 748.00 44,699.27   390,487.81 

ส.ศล. 193,136.21 6,981.32 10.00 312.13 42.27 200,481.93 

ส.ศอ. 19,792.88 137,290.66 12,413.04 78,504.22 15,313.82 263,314.62 

ส.ศต. 17.14 29,367.65 51,163.87 65,272.06 592.01 146,412.73 

ส.ศก. 72,054.25 29,301.03 9,831.51 39,449.77 397.12 151,033.68 

รวม ( ไร่ ) 620,248.59 212,733.09 74,166.42 228,237.45 16,345.22 1,151,730.77 
 
 
ตารางที่ 4-6  พื้นที่สวนป่า ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ   แยกตามชนิดไม้ 



          ในช่วงปี  2552 
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4.7 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ  

 

  ในปี 2552 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและ

พัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบนรวม 23,809,008.87 ตัน ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง 

รวม 12,724,816.36 ตัน  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม  9,670,707.62 

ตัน  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ รวม 8,559,501.34   ตัน และ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคกลาง รวม 8,025,555.14 ตัน  

 

 

 หน่วยงาน ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา 
ไม้เศรษฐกิจ

โตช้า 
ไม้เศรษฐกิจ 

โตเร็ว รวม ( ตัน ) 

ส.ศน. 21,724,078 274,678 75,922 1,734,332 0 23,809,008.87 

ส.ศล. 12,515,226 195,826 1,015 12,111 638 12,724,816.36 

ส.ศอ. 1,282,579 3,851,003 1,259,924 3,045,964 231,239 9,670,707.62 

ส.ศต. 1,111 823,763 5,193,133 2,532,556 8,939 8,559,501.34 

ส.ศก. 4,669,115 821,894 997,898 1,530,651 5,997 8,025,555.14 

รวม ( ตัน )  40,192,108.63 5,967,163.17 7,527,891.63 8,855,613.06 246,812.82 62,789,589.32 
 

ตารางที่ 4-7 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่สวนป่าส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ              

                    ในช่วงปี  2552 
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ภาพที่ 4-4 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่สวนป่าส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ              

                    ในช่วงปี  2552 
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4.8 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ  

  ในปี 2552 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคเหนือบนรวม 6,494,433.04  ตัน ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง รวม  

3,475,614.97 ตัน  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 2,624,299.94  ตัน  

ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ รวม  2,326,019.96  ตัน และ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคกลาง รวม 2,184,243.31  ตัน  

 

หน่วยงาน  ไม้สัก 
ไม้ยูคา
ลิปตัส ไม้ยางพารา 

ไม้เศรษฐกิจ
โตช้า 

ไม้เศรษฐกิจ 
โตเร็ว     รวม ( ตัน ) 

ส.ศน. 5,933,892 74,912 20,757 464,872 0     6,494,433.04 

ส.ศล. 3,418,511 53,407 278 3,246 173    3,475,614.97 

ส.ศอ. 350,334 1,050,274 344,462 816,444 62,787    2,624,299.94 

ส.ศต. 303 224,663 1,419,797 678,829 2,427    2,326,019.96 

ส.ศก. 1,275,360 224,153 272,824 410,278 1,628   2,184,243.31 

รวม ( ตัน ) 10,978,400.04 1,627,408.14 2,058,118.16 2,373,669.48 67,015.40 17,104,611.22 
 

ตารางที่ 4-8 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่สวนป่าส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจในช่วงปี  2552 
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ภาพที่ 4-5 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่สวนป่าส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ ในช่วงปี  2552 
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5.สรุปผล 

 

1. ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์  ในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปี 2533 

2543 และ 2552 เท่ากับ  29,203,269 ตัน 43,832,569 ตัน และ 62,789,589 ตัน ตามล าดับ 

2. ปรมิาณการกักเก็บคาร์บอน  ในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปี 2533 2543 และ 

2552 เท่ากับ  7,957,493 ตัน 11,926,717 ตัน และ 17,104,611 ตัน ตามล าดับ 

3. ในปี 2552 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์  ในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

แยกตามชนิดไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจโตช้า และไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เท่ากับ  

40,192,108 ตัน  7,527,891 ตัน  5,967,163 ตัน  8,855,613 ตัน และ 246,812  ตัน ตามล าดับ 

4. ในปี 2552 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน  ในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  แยกตามชนิด

ไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้เศรษฐกิจโตช้า และไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เท่ากับ  10,978.400 ตัน  

2,058,118 ตัน   1,627,408 ตัน  2,373,669 ตัน และ 67,015  ตัน ตามล าดับ 

5. ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปี 2533 2543 และ 

2552  รวม  0  ตัน  19,397  ตัน และ 23,649 ตัน ตามล าดับ 

6. ในปี 2552 ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคเหนือบน  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง  ส านักส่งเสริมและ

พัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ และ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง เท่ากับ 23,809,008.87 ตัน  12,724,816.36 ตัน  

9,670,707.62 ตัน  8,559,501.34 ตัน และ 8,025,555.14 ตัน ตามล าดับ 

7. ในปี 2552 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน  ในพื้นที่สวนป่าของส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ

ภาคเหนือบน  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ และ ส านัก

ส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง เท่ากับ 6,494,433.04 ตัน 3,475,614.97 ตัน  2,624,299.94 

ตัน 2,326,019.96 ตัน และ 2,184,243.31 ตัน ตามล าดับ 
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6. เอกสารอ้างอิง 

 

 

ลดาวัลย์   พวงจิตร. 2547  การค านวณปริมาณการปลดปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจก  จากการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้.  เอกสารประกอบการประชุม การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ : ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ,กรุงเทพฯ 

 

นาฏสุดา  ภูมิจ านงค์. 2547  แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้พิธีสารโตเกียว. เอกสารประกอบการประชุมการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ : ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภุมิอากาศ. กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ. 

 

คณะวนศาสตร์. 2553  โครงการศึกษาลักษณะของพรรณไม้  ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และ

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ส าหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้  กรุงเทพฯ. 
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