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ค าน า 

 

ปัญหาทางดา้นทรัพยากรป่าไมเ้ป็นปัญหาส าคญัท่ีทุกรัฐบาลใหค้วามส าคญัมาโดยตลอดเพราะเป็น
ปัญหาท่ีกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ  โดยมี กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานภาคปฏิบติัของรัฐท่ีมีหนา้ท่ี
ในการดูแลรักษา จดัการ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้ห้เกิดความอยา่งย ัง่ยืน  ในขณะท่ีคณะ 
วนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภาควิชาการท่ีให้การสนบัสนุนขอ้มูลทางวิชาการป่า
ไมเ้พื่อเสนอแนะประกอบการตดัสินใจในการด าเนินนโยบายป่าไม ้ผา่นการประชุมวิชาการ การสัมมนา 
การเสวนา และการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นผา่นในเวทีต่าง ๆ  

 

 การประชุมการป่าไม ้มีการด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นตน้มา จนปัจจุบนัมี 
การจดัประชุมการป่าไมไ้ปแล้วจ านวน 19 คร้ัง  โดยในการประชุมแต่ละคร้ังจะมีการประชุม อภิปราย 
น าเสนอผลงานทางวิชาการ รับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ การจัด
นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่าไมข้องประเทศ  รวมทั้งการจดั
แสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกป่าเศรษฐกิจ  ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลกัของ
งานป่าไมท่ี้ส าคญัในอนาคต 
 

 ในปี พ.ศ. 2559 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานทางด้านวิชาการ 
ป่าไมท่ี้มีการเรียนการสอนดา้นและมีองคค์วามรู้ทางดา้นวชิาการป่าไมท่ี้ครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย 
ร่วมกบักรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง องคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้ก าหนดให้มีการจดัการประชุมการป่าไมป้ระจ าปี 2559 ข้ึน ระหวา่งวนัท่ี 1-4 พฤษภาคม  
2559 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ซ่ึงจะเป็นการประชุมการป่าไมค้ร้ังท่ี 20  เพื่อร่วมเฉลิม
ฉลองในโอกาสท่ีการป่าไมไ้ทยครบรอบ 120 ปี  นบัตั้งแต่มีการก่อตั้งกรมป่าไม ้ในปี พ.ศ. 2439 และเฉลิม
ฉลองครบรอบ 80 ปี การศึกษาทางดา้นวนศาสตร์  โดยมีการจดัประชุมวิชาการร่วมกบั “การสัมมนาทาง
วนวฒันวทิยา คร้ังท่ี 10”  โดยรูปแบบการประชุมประกอบดว้ย การประชุมเสวนา อภิปราย น าเสนอผลงาน 
การประกวดผลงาน และกิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่  เพื่อแลกเปล่ียนความรู้จากนักคิด นักวิชาการ 
ผูป้ฏิบติังาน ประชาชน เอกชน การรวบรวมองคค์วามรู้ และสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ เพื่อ
น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และความเป็นอยูข่องประชาชนในภาพรวม   
 

การประชุมการป่าไมค้ร้ังน้ี มีการบรรยายพิเศษและการอภิปรายท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ การบรรยายพิเศษ 
“กลไกประชารัฐกบัแนวนโยบายการป่าไมข้องประเทศไทย” และ “ศาสตร์พระราชา...แนวทางสู่กา้วยา่งปีท่ี 
121 ของการป่าไมท่ี้มัน่คง”  การอภิปราย “การศึกษาป่าไมไ้ทย จากอดีตสู่ปัจจุบนั ก้าวสู่อนาคต” การ



 

อภิปราย “ป่าปลูก…น าไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศไดจ้ริงหรือ ?”  การอภิปราย “จาก COP 21 สู่ PES ความทา้
ทายของการป่าไมไ้ทย”  และการอภิปราย “ปีท่ี 120...พลิกโฉมป่าเศรษฐกิจไทย กา้วไกลสู่สากล บนฐาน
ความย ัง่ยนื” 

 

ส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการคร้ังน้ีมีการประชุมทางวิชาการป่าไม้ภายใต้หัวข้อ 
“เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม”้  โดยมีกลุ่มหวัขอ้การน าเสนอผลงานทางวิชาการไดแ้ก่ 1) การจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้พื้นท่ีคุม้ครอง และลุ่มน ้ า  2) นิเวศวิทยาป่าไม ้สัตวป่์า และความหลากหลายทางชีวภาพ  
3) การป่าไมเ้พื่อสังคม  4) เทคโนโลยวีนผลิตภณัฑ ์ และ 5) การสัมมนาทางวนวฒันวทิยาคร้ังท่ี 10  

 

คณะผูจ้ดังานหวงัว่าเอกสารายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์น้ีคงจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ
ทางดา้นวชิาการป่าไมบ้า้ง ไม่มากก็นอ้ย  และคาดหวงัวา่ผูมี้หนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศจะได้ใช้ข้อมูลองค์ความรู้จากการประชุมป่าไม้ในคร้ังน้ีไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดนโยบายการป่าไมข้องประเทศต่อไป 

 
 

 คณะผูจ้ดังาน 
ธนัวาคม  2559 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณวอเตอร์ฟุตปร้ินหรือรอยเทา้น ้า (water footprint, WF) ของส้ม

สายน ้าผึ้งท่ีปลกูบริเวณอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยอาศยัหลกัการวอเตอร์ฟุตปร้ินของ Hoekstra et al. (2011)  
ค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินเป็นดชันีช้ีวดัการใชน้ ้ าท่ีพิจารณาทั้งทางตรงและทางออ้ม  รวมทั้งแสดงแหล่งท่ีมาของน ้ าใช้
และน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน  จึงสามารถประเมินปริมาณการใชน้ ้ าส าหรับการเพาะปลูกส้มสายน ้ าผึ้ง  การศึกษาวิจยัน้ีใช้
โปรแกรม CROPWAT Model 8.0 ในการค านวณความตอ้งการใชน้ ้ าของพืช  ผลจากการศึกษาพบว่า ผลผลิตส้ม
สายน ้าผึ้งในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ 1.94 ตนัต่อไร่ต่อปี  ค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินเฉล่ียของส้มสายน ้าผึ้งภายใตเ้ง่ือนไข 3 
เง่ือนไข คือ เง่ือนไขท่ีหน่ึง  (crop water requirement) ภายใตก้ารจดัการท่ีดี มีปริมาณเท่ากับ 416.66 ม.3 ต่อตัน  
เง่ือนไขท่ีสอง (rain-fed) พืชมีการใชน้ ้ าฝนเพียงอย่างเดียว มีปริมาณเท่ากบั 790.27 ม.3ต่อตนั  และเง่ือนไขท่ีสาม 
(irrigation at critical depletion) พืชมีการใชน้ ้ าฝนร่วมกบัน ้ าชลประทาน มีปริมาณเท่ากบั 857.28 ม.3 ต่อตนั  ผล
การศึกษาพบว่า ค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินท าให้ทราบปริมาณการใชน้ ้ าในการเพาะปลูกส้มสายน ้ าผึ้ง จึงสามารถน ามา
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการใชน้ ้า ท าใหท้ราบถึงปัญหาการขาดแคลนน ้า และมลภาวะทางน ้า จึงเป็นแนวทาง
หน่ึงในการพิจารณาการจดัการทางการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเ้กิดแนวทางในการผลิต และบริโภค
อยา่งย ัง่ยืน 
ค าส าคญั: รอยเทา้น ้า  ส้มสายน ้าผ้ึง  ทรัพยากรน ้า 

 

ABSTRACT 
 The aim of this study was to evaluate the water footprint (WF) of orange (Citrus reticulata Blanco) in Fang 
District, Chiang Mai province, Thailand.  The WF concept involved the appraisal of both direct and indirect plant-water 
consumption and the identification of the sources of water and polluted water.  CROPWAT Model 8.0 was used in the 
study to evaluate the water need of oranges under three crop management scenarios: the actual crop water requirement, 
rain-fed only and irrigated water at critical depletion.  The results showed that the average yield of oranges in 2015 was 
1.94 t/rai/yr.  The total WF for the actual crop water requirement, rain-fed only, and irrigated water at critical depletion 
was 416.66, 790.27, and 857.28 m3/t, respectively.  In addition, the results provided data on the WF of cultivated 
oranges, which can contribute to the assessment of the impact of water resources in terms of water deficit and 
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pollution.  Thus, agricultural practices and resources management should consider the WF to ensure a sustainable 
environment and thereby ensure the improvement of human well-being.  
Keywords: water footprint,  Citrus reticulate Balanco, water resource 

 
ค าน า 

 ปัจจุบันส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  มีการเปล่ียน 
แปลงไปอย่างรวดเร็ว การปล่อยของเสียต่าง ๆ เช่น 
การปล่อยก๊าซท่ีเป็นอนัตรายต่อชั้นบรรยากาศ การ
ปล่อยน ้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ท าให้
ประเทศต่าง ๆ ไดใ้ห้ความส าคญั และสนใจในดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติมาก
ข้ึน  โดยเฉพาะทรัพยากรน ้ าเพราะเป็นส่ิงส าคัญท่ี
มนุษยข์าดไม่ไดใ้นการด ารงชีวิตซ่ึงเม่ือประชากรโลก
มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน  สวนทางกบัทรัพยากรน ้ าท่ีลด
น้อยลงไป  ท าให้หลายพ้ืนท่ีทั่วโลกเกิดปัญหาขาด
แคลนน ้ า  ส าหรับประเทศไทยเน่ืองจากเป็นประเทศ
เกษตรกรรมท่ีตอ้งใช้น ้ าเป็นปัจจยัในการผลิตต่าง ๆ 
จึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ องค์กร
มาตรฐานสากล (International Standard Organization) 
จึงก าหนดวิธีการเพ่ือตรวจติดตามการใช้น ้ าอย่าง
เหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัระบบ ISO 14040 Life Cycle 
Assessment (LCA) คือวอเตอร์ฟุตปร้ินหรือระบบ ISO 
14046 Water Footprint – Principles, requirement and 
guidelines (International Organization for Standardization 
[ISO], 2014)  ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการช้ีวดัปริมาณการ
ใชน้ ้ าทั้งทางตรง และทางออ้มของสินคา้ และบริการ 
ซ่ึงเ ร่ิมตั้ งแต่กระบวนการผลิตหรือกระบวนการ
เพาะปลูกไปจนถึงมือผูบ้ริโภค  มาตรฐานดงักล่าวจึง
เป็นทางเลือกท่ีท าใหต้ระหนกัถึงการใชท้รัพยากรน ้าท่ี
มีอยูอ่ยา่งขาดแคลนใหเ้กิดประโยชน ์และคุม้ค่าสูงสุด 
อีกทั้งผูบ้ริโภคสามารถเลือกสินคา้ และบริการท่ีใชน้ ้ า
ในกระบวนการผลิตหรือเพาะปลูกท่ีนอ้ยกว่าเพ่ือช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนน ้าของโลก 

 ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม 
ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก
สามารถผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรได้เป็นอนัดับ
หน่ึงของโลกหลายประเภทโดยเฉพาะผลไม ้เช่น ส้ม 
เป็นผลไมท่ี้ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างมาก 
ทั้ งภายในประเทศ  และส่งออกไปยังต่างประเทศ 
อีกดว้ย (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร [สศก.], 2556)   
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้ งหมดข้างต้น  งานวิจัยน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินวอเตอร์ฟุตปร้ินของส้ม  โดยมี
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะในขั้นตอนของการเพาะปลูก
เท่านั้น  เร่ิมตั้งแต่การกระบวนการเตรียมดิน การปลูก 
การ เก็บเ ก่ียว  โดยค านวณปริมาณการใช้น ้ า ท่ี
ครอบคลุมวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเขียว วอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า 
และวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทา  เพ่ือท าใหก้ารใชป้ระโยชน์
จากน ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพ และยัง่ยืนมากท่ีสุด 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยคน้ควา้จาก
แหล่งต่าง ๆ การสืบค้นเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรจ านวน 70 คน ใน
ส่วนของการเพาะปลูกส้มสายน ้ าผึ้ง  เพ่ือน าไปใชใ้น
การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินโดยใช้โปรแกรม 
CROPWAT Model 8.0  และจากการค านวณตาม
สมการในคู่มือหลกัการวอเตอร์ฟุตปร้ินของ Hoekstra 
et al. (2011) ในการประเมินวอเตอร์ฟุตปร้ินทข์องส้ม
สายน ้ าผึ้ง  ซ่ึงเป็นการค านวณจากผลรวมปริมาณการ
ใชน้ ้าทั้ง 3 ประเภท ประกอบไปดว้ย  วอเตอร์ฟุตปร้ิน
สีเขียว เป็นปริมาณการใชน้ ้ าจากน ้าฝน และความช้ืน
ในดิน  วอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า เป็นปริมาณการใชน้ ้ าจาก
แหล่งน ้ าผิวดิน และแหล่งน ้ าใตดิ้น  และวอเตอร์ฟุต 
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ปร้ินสีเทา เป็นปริมาณน ้ าเสมือนท่ีใช้ส าหรับเจือจาง
มลพิษในน ้ าให้อยู่ในค่ามาตรฐานท่ีก าหนด  โดย
ด าเนินการดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการ
ประเมินค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินท์ คือ  การเพาะปลูกส้ม
สายน ้ าผึ้ งในพ้ืนท่ีอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  โดย
พิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษา 
การเกบ็เก่ียว เป็นตน้ 
 ขั้นตอนท่ี 2  การค านวณปริมาณการใช้น ้ า
ของพืช (crop water use; CWU)  สามารถค านวณจาก
ผลรวมของค่าการคายระเหยน ้าของพืชประจ าวนั (ET; 
mm/day) ตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช  แสดง
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ ดงัสมการท่ี (1) 
และ (2) 
 

 

CWUgreen = 10 x ∑ ETgeen
lgp
d=1  (1) 

 

CWUblue = 10 x ∑ ETblue
lgp
d=1  (2) 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 การค านวณวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเขียว 
และวอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า  โดยค านวณหาปริมาณน ้ าท่ี
พืชตอ้งการใชจ้ริง แสดงหน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตรต่อตนั 
(m3/ton)  สามารถค านวณหาไดจ้ากค่าความตอ้งการใช้
น ้ าของพืช (crop water use; CWU) ต่อปริมาณผลผลิต 
(crop yield; Y) ดงัสมการท่ี (3) และ (4) 
 
 

WF proc, green = 
CWUgreen

Y
  (3) 

 

WF proc, blue = 
CWUblue

Y
  (4) 

 

ขั้นตอนท่ี 4  ค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทาไดม้า
จากการค านวณปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนท่ีใช้ในการ
เพาะปลูกทั้ งในการเตรียมดิน การบ ารุงรักษา และ
สารเคมีท่ีใช้  ค านวณไดจ้ากผลคูณระหว่างปริมาณ
การใชปุ๋้ยไนโตรเจนต่อไร่ (chemical application rate 
per rai; AR) และสัดส่วนของปุ๋ยไนโตรเจนจากการ 

ชะลา้ง (leaching-run-off; α)  ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั
ร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด 
โดยปริมาณความเขม้ขน้สูงสุดท่ียอมรับได ้(Cmax) ของ
ไนโตร เจนท่ีสามารถปล่อยลง สู่แหล่งน ้ า  โดย
การศึกษาน้ีอา้งถึงตามพระราชบญัญติัส่งเสริม และ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2553  ในการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน  ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของ
อ าเภอฝางอยู่บนลุ่มน ้ ากก แม่น ้ ากก มีล าน ้ าสาขาท่ี
ส าคัญ คือแม่น ้ าฝาง  ตามการก าหนดประเภทของ
แหล่งน ้ าผิว ดินถือเ ป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 2 คือ 
ค่อนขา้งดีถึงดีมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)  ดงันั้น
ในก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน 
ปริมาณไนโตรเจนสูงสุดท่ียอมรับได้มีค่าเท่ากับ 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเขม้ขน้ตามธรรมชาติ 
(Cnat) ซ่ึงเท่ากบัศูนยแ์สดงหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อ
ตนั ดงัสมการท่ี (5) 

 

WF proc, gre y= 
(α × AR) / (Cmax – Cnat)

Y
         (5) 

 

 ขั้นตอนท่ี 5  การค านวณค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินท์
ของส้มสายน ้ าผึ้ ง  สามารถหาได้จากผลรวมของ 
วอเตอร์ฟุตปร้ินสีเขียว (WFgreen) วอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า 
(WFblue) วอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทา (WFgrey) แสดงหน่วย
เป็นลกูบาศกเ์มตรต่อตนั ดงัสมการท่ี (6) 

 

WFproc = WFproc, green + WFproc, blue + WFproc, grey           (6) 
 

 ขั้นตอนท่ี 6  รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ท่ีเก่ียวข้องส าหรับใช้ในโปรแกรม CROPWAT 8.0 
(สญัชยั, 2548) ดงัน้ี 
 

 1)  ข้อมูลด้านภูมิอากาศ  ได้แก่ อุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมิต ่าสุด ปริมาณแสงแดด ความเร็วลม 
ความช้ืนสัมพทัธ์ และขอ้มูลปริมาณน ้าฝนเฉล่ียในแต่
ละเ ดือนตลอดทั้ ง ปี   โดยใช้ข้อมูล เฉล่ียในช่วง
ระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2527 – 2557)  ท่ีอา้งอิงข้อมูล
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จริงจากกรมอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ีศึกษาจากสถานี
เชียงใหม่ดงั Table 1 
 2) ข้อมู ลด้ า น พืช  ได้แ ก่  ช่ ว งอ า ยุ ก า ร
เจริญเติบโต สัมประสิทธ์ิการใชน้ ้ าของพืช ความยาว 
 

ของรากพืช การตอบสนองต่อการขาดน ้าของพืช 
 3) ข้อมูลด้านดิน ได้แก่ ข้อมูลชุดดิน และ
ปริมาณความช้ืนในดิน 
 

Table 1  Climate data and reference crop evapotranspiration of Chiang Mai from 1984 – 2014 A.D. 
 

Month Min 
Temp 

Max 
Temp 

Humidity Wind Sun Rad ET 

0C 0C % km/day hours MJ/m3/day mm/day 

January 15.1 30.0 69 32 8.6 17.7 2.94 

February 16.5 32.8 58 32 8.4 19.2 3.42 

March 19.7 35.1 54 35 8.7 21.5 4.20 

April 23.0 35.4 58 60 8.3 22.1 4.97 

May 23.9 34.2 72 51 6.8 20.1 4.52 

June 24.1 32.8 77 43 4.8 17.0 3.84 

July 24.0 31.9 79 47 3.8 15.5 3.51 

August 23.7 31.6 81 53 3.9 15.4 3.46 

September 23.4 31.8 82 41 5.0 16.4 3.53 

October 22.3 31.5 79 40 6.5 17.0 3.52 

November 19.5 30.4 75 45 7.3 16.4 3.17 

December 16.1 28.8 73 41 7.9 16.2 2.80 

Average 20.9 32.3 71 43 6.7 17.9 3.66 
 

Source: The Thai Meteorological Department, Chiang Mai station 327501/48327 (2015) 
 

ผลและวจิารณ์ 
ผลจากข้อมูลการส ารวจในพ้ืนท่ีศึกษาโดย

การสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า  พ้ืนท่ีเพาะปลูกส้มสาย
พนัธ์ุส้มสายน ้ าผึ้ งของกลุ่มตวัอย่างมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ทั้ ง หมด  17,938 ไ ร่   มี ป ริ ม าณผ ลผ ลิ ต เ ท่ า กับ 

34,891,960 กิโลกรัมต่อปี หรือ1.94 ตนัต่อไร่ต่อปี  มี
การให้น ้ าโดยการใช้ระบบสปริงเกอร์และระบบน ้ า
หยด  การใชปุ๋้ยมีปริมาณค่าธาตุอาหารพืชไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (N-P-K) เฉล่ียเท่ากบั 9.67, 
6.20 และ 11.18 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบัดงั Table 2 

 
 
 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 6 

Table 2  Amount of plantation area, yield and fertilizer on orange (Citrus reticulata Blanco) 
Information Citrus reticulata Blanco 

Plantation area (rai) 17,938 
Yield (kg. per year) 34,891,960 

Fertilizer N (kg. per rai) 9.67 
Fertilizer P (kg. per rai) 6.20 
Fertilizer K (kg. per rai) 11.18 

ผลจากการประเมินปริมาณการใช้น ้ าในการ
เพาะปลูกส้มสายน ้าผึ้งดว้ยโปรแกรม CROPWAT 8.0 
โดยก าหนดเง่ือนไข 3 เง่ือนไข (Hoekstra et al., 2011) 
ดงัน้ี  

เง่ือนไขท่ีหน่ึง คือ  พืชไม่มีโรค มีการบ ารุง
โดยการใหปุ๋้ยอยา่งสมบูรณ์ เจริญเติบโตในพ้ืนท่ีขนาด
ใหญ่  ซ่ึงอยู่ภายใต้สภาวะของดินท่ีดี (crop water 
requirement) พบว่า วอเตอร์ฟุตปร้ินของการเพาะปลูก
ส้มสายน ้ าผึ้ งมีค่าเท่ากบั 416.66 ม.3ต่อตนั  โดยค่าวอ
เตอร์ฟุตปร้ินสีเขียว วอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า และวอเตอร์
ฟุตปร้ินสีเทา เท่ากบั 188.15, 129.11 และ 99.40 ม.3 ต่อ
ตนั ตามล าดบั 

เง่ือนไขท่ีสอง คือ  พืชมีการใช้น ้ าฝนเพียง
อย่างเดียว ไม่มีการใชน้ ้ าชลประทาน (rain–fed) พบว่า
วอเตอร์ฟุตปร้ินของการเพาะปลูกส้มสายน ้ าผึ้ งมีค่า

เท่ากบั 790.27 ม.3ต่อตนั  โดยค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเขียว 
วอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า และวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทา เท่ากบั 
690.87, 0 และ 99.40 ม.3ต่อตนั ตามล าดบั 

เง่ือนไขท่ีสาม คือ  พืชมีการใชน้ ้ าฝนร่วมกบั
น ้าชลประทาน  โดยท่ีพืชมีการใชน้ ้ าไดอ้ย่างไม่จ ากดั 
คือ เวลาท่ีให้น ้ าพืชเม่ือความช้ืนในดินลดลงจนถึงจุด
วิกฤต (irrigation at critical depletion)  และรูปแบบการ
ให้น ้ าจะให้น ้ าจนความช้ืนในดินมีความช้ืนท่ีจุด
ชลประทาน (refill soil to field capacity) พบวา่ วอเตอร์
ฟุตปร้ินของการเพาะปลูกส้มสายน ้ าผึ้ งมีค่าเท่ากับ 
857.28 ม. 3ต่อตัน  โดยค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินสี เขียว  
วอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า และวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทา เท่ากบั 
547.28,  210.60 และ 99.40 ม.3ต่อตัน ตามล าดับดัง
แสดงใน Table 3 และ Figure 1  

 

Table 3  The water footprint of orange (Citrus reticulata Blanco) 
Schedule option Green water 

footprint 
(m3/ton) 

Blue water 
footprint 
(m3/ton) 

Grey water 
footprint 
(m3/ton) 

Total water 
footprint 
(m3/ton) 

Crop Water requirement 188.15 129.11 99.40 416.66 
Irrigation schedule option 

(Rain-fed) 
690.87 0 99.40 790.27 

Irrigation schedule option 
(Irrigation at critical depletion) 

547.28 210.60 99.40 857.28 
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Figure 1  The water footprint of orange (Citrus reticulata Blanco) 
 

เม่ือน าผลการประเมินวอเตอร์ฟุตปร้ินของ
งานวิจยัน้ีมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ Mekonnen 
and Hoekstra (2011) ซ่ึงเป็นปริมาณวอเตอร์ฟุตปร้ิน 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 – 2005  โดยเฉล่ีย
ทัว่โลกของพืชประเภทไมผ้ล คือ ส้ม ภายใตเ้ง่ือนไข
พืชมีการใช้น ้ าฝนร่วมกับน ้ าชลประทาน  โดยท่ีพืช 
มีการใช้น ้ า ได้อย่ า งไ ม่จ ากัด ( irrigation at critical 
depletion) มีปริมาณเท่ากบั 560 ม.3ม.ต่อตนั  โดยเป็น
วอเตอร์ฟุตปร้ินสีเขียว วอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้าและ 

วอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทา เท่ากบั 401, 110, และ 49 ม.3ต่อ
ตัน  ตามล าดับ  โดยจะเห็นได้ว่าปริมาณวอเตอร์ 
ฟุตปร้ิน ของงานวิจัยน้ี ภายใต้เง่ือนไขเดียวกัน มี
ปริมาณวอเตอร์ฟุตปร้ินมากกว่า คือมีปริมาณเท่ากบั 
857.2 8 ม.3ต่อตนั โดยวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเขียว วอเตอร์
ฟุตปร้ินสีฟ้า และวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทา เท่ากบั 547.28, 
210.60 และ 99.40 ม.3ต่อตัน ตามล าดับ ดังแสดงใน 
Table 4 และ Figure 2 

 
 

Table 4  The water footprint of orange (Citrus reticulata Blanco) in Chiang Mai and Global 
 

 
Schedule option 

 
Data 

Green water 
footprint 
(m3/ton) 

Blue water 
footprint 
(m3/ton) 

Grey water 
footprint 
(m3/ton) 

Total water 
footprint 
(m3/ton) 

Irrigation schedule option 
(Irrigation at critical 

depletion) 

Chiang Mai 547.28 210.60 99.40 857.28 

Global 401 110 49 560 
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Figure 2  The water footprint of orange (Citrus reticulata Blanco) in Chiang Mai and Global 
 

สรุป 
 จากการค านวณปริมาณวอเตอร์ฟุตปร้ินของ
ส้มสายน ้ าผึ้ งในพ้ืนท่ีอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ า  ป ริมาณวอ เตอ ร์ฟุ ตป ร้ินสี เ ขี ยว สู ง ท่ี สุ ด  
รองลงมาคือวอเตอร์ฟุตปร้ินสีฟ้า และวอเตอร์ฟุตปร้ิน
สีเทามีค่านอ้ยท่ีสุด  แสดงให้ทราบถึงแหล่งท่ีมา และ
ปริมาณของน ้ าท่ีใชใ้นการเพาะปลูกส่วนใหญ่มาจาก
น ้ าฝน  โดยเกษตรกรมีการใช้ปริมาณน ้ าท่ีมากกว่า
ค่าเฉล่ียวอเตอร์ฟุตปร้ินเฉล่ียของโลก  ดังนั้นการ
วิเคราะห์วอเตอร์ฟุตปร้ินของสม้สายน ้าผึ้งของงานวิจยั
น้ีท าให้เห็นถึง แหล่งท่ีมา ปริมาณ รูปแบบการใช้น ้ า
เพ่ือการเพาะปลูกส้มสายน ้ าผึ้ง  ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
เชิงพ้ืนท่ี   ทั้ ง น้ีปริมาณวอเตอร์ฟุตปร้ินท่ีมีความ
แตกต่างกัน  อาจเกิดข้ึนได้เ น่ืองจากสาเหตุหลาย
ประการจากการจดัการด้านการเกษตรของประเทศ 
นั้น ๆ เช่น ปริมาณผลผลิตของพืชท่ีไดต่้อพ้ืนท่ีหรือ
ภูมิภาค (ลกัขณา และคณะ, 2555)  ซ่ึงเหตุผลของความ
แตกต่างของปริมาณผลผลิตก็ข้ึนอยู่กับโรคพืช การ
ควบคุมแมลงศตัรูพืช การขาดการบ ารุงรักษาตน้พืช 

สภาพของดินท่ีปลูก สายพันธ์ุ ช่วงระยะเวลาการ
เจริญเติบโตในแต่ละฤดูกาล ปริมาณความตอ้งการน ้ า
ในการเจริญเติบโตเน่ืองจากสภาพแสงแดด ลม และ
การคายระเหยน ้ าของพืชอีกด้วย (The Coca Cola 
Company and the Nature Conservancy,  2010)  
อยา่งไรกต็าม การส่งเสริมใหเ้กษตรกรเลง็เห็นถึงความ
จ าเป็นในการบริหารทรัพยากรน ้าท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้
เกิดประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณน ้ าใช้ท่ี
เกิดข้ึนได ้ลดปริมาณการใชปุ๋้ย และสารเคมีจะสามารถ
ช่วยลดค่าวอเตอร์ฟุตปร้ินสีเทาไดอี้กทางหน่ึง  ซ่ึงจะ
น าไปสู่การพฒันาการบริหารจดัการน ้าอย่างย ัง่ยืน และ
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
เอกสารอ้างองิ 

ลักขณา เจริญสุข,  รัตชยุดา กองบุญ และ เศรษฐ์ 
สัมภตัตะกุล.  2555.  การวิเคราะห์วอร์เตอร์ฟุตป
ร้ินท์ของปาลม์น ้ ามนัส าหรับผลิตไบโอดีเซลใน
ประเทศไทย, น. 1-11 .ใน การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานทางวศิวกรรม นวัตกรรมกละการ
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติประเภท

น ้าตกท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมทัว่ประเทศ
จ านวน 84 แห่ง  จากการวิเคราะห์แนวโนม้ความผนัแปรของลกัษณะอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง 2557  โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอย  และใชว้ิธี t-test ก าหนดระดบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในน ้าตกแต่ละแห่ง พบว่า  
รังสีดวงอาทิตยร์ายปีของน ้ าตกจ านวน 29 แห่งท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนระดบัมากในช่วง 0.0235 ถึง 0.0597 เมกะจูล/
ตารางเมตร/ปี  โดยแหล่งน ้ าตก 26 แห่ง ความช้ืนสัมพทัธ์รายปีมีแนวโนม้ลดลงในระดบัมาก (0.096 ถึง 0.227 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี)  และยงัพบว่าปริมาณน ้ าฝนรายปีของแหล่งน ้าตกจ านวน 46 แห่งมีแนวโนม้ลดลงในระดบัมาก 
(14.14 ถึง 62.34 มิลลิเมตรต่อปี)  ส่วนอุณหภูมิสูงสุดรายปี และอุณหภูมิต ่าสุดรายปีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั เม่ือคาดการณ์ลกัษณะของสภาพภูมิอากาศในอนาคต (ปี พ.ศ. 2589-2607) พบวา่ พ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ
ประเภทน ้าตกส่วนใหญ่มีแนวโนม้ปริมาณน ้าฝนท่ีเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย แต่อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต ่าสุดมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
ค าส าคญั: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ฝน  อุณหภูมิต ่าสุด อุณหภูมิสูงสุด น ้าตก 

 

ABSTRACT 
This research aimed to evaluate the climate change for 84 natural waterfall sites officially registered by 

the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.  The trends of climate viability from 
1875 to 2013 and the level of change at each waterfall site were analyzed using regression analysis and t-test 
methods.  It was found that the solar radiation at 29 sites had greatly increased (0.0235-0.0597 MJ/m2-year)  and 
-the relative humidity at 26 sites had greatly decreased (0.096-0.227 %peryear). Rainfall at 46 sites had greatly 
reduced with the highest change being from 14.14 to 62.34 mm per year. It was found that the air humidity level 
had the highest decrease (0.096 to 0.227% per year).  The maximum temperature and the minimum temperature 
had greatly increased.  Almost all of the waterfalls in the future (from 2046 to 2064) would be expected have a 
slightly increase in annual rainfall and a clear increase in the maximum and minimum temperatures.  
Keywords: climate change, rainfall, minimum temperature, maximum temperature, waterfall 
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ค าน า 
 แหล่งธรรมชาติประเภทน ้ าตก มีความ
แตกต่างกนัตามลกัษณะทางธรณีสัญฐานและสภาพ
ภูมิประเทศ  นอกจากนั้นปริมาณและคุณภาพน ้ าใน
แหล่งน ้ าตก ยงัมีผลต่อความสวยงามและคุณค่าของ
น ้ าตก  ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ  
โดยเฉพาะสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง 
อาจท าใหเ้กิดอุทกภยั ความแหง้แลง้ เป็นสาเหตุท าให้
น ้ า ในน ้ าตกมีน้อยลงหรือมีปริมาณมากเ กินไป 
นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยงัมีผล
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศบริเวณ
น ้ าตก  ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองกับระบบ
ธรรมชาติจากพ้ืนท่ีตน้น ้ าถึงพ้ืนท่ีปลายน ้ า  การศึกษา
เ ก่ียวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อบริเวณน ้าตก จึงเป็นการศึกษาผลกระทบ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีลุ่มน ้า  ระบบนิเวศป่าไม ้และความ
หลากหลายทางชีวภาพซ่ึงหากเราทราบแนวโนม้ และ
ระดบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากในอดีตถึง
ปัจจุบัน และแนวโน้มท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตก็จะ
สามารถวางแผนการตั้งรับปรับตวัต่อสถานการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึนไดโ้ดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติประเภทน ้าตกซ่ึง
จะกระทบต่อการท่องเท่ียว และชีวิตความเป็นอยู่
โดยตรงของชุมชนบริเวณโดยรอบแหล่งธรรมชาติ
ประเภทน ้าตกท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ทิศทางใดทิศทางหน่ึง และมีผลกระทบไม่มากก็นอ้ย  
ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม และระดบั
ความผันแปรของปริมาณน ้ าฝน อุณหภู มิ สูงสุด 
อุณหภูมิต ่าสุด ความช้ืนสัมพทัธ์ และรังสีดวงอาทิตย ์
จากอดีตถึงปัจจุบนั และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงใน
อนาคต   ร วมทั้ ง จัดท าแผน ท่ีแสดงระดับการ
เปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
ต ่าสุด ความช้ืนสมัพทัธ์ และรังสีดวงอาทิตยข์องแหล่ง
ธรรมชาติประเภทน ้าตกจ านวน 84 แห่ง 

อุปกรณ์ และวธีิการ 
 

การรวบรวมข้อมูลลกัษณะอากาศให้ครอบคลุมใน
พืน้ที่ศึกษา 

รวบรวมขอ้มูลลกัษณะอากาศยอ้นหลงั 30 ปี 
ได้แก่ ปริมาณน ้ าฝนรายวนั (มิลลิเมตร) ความช้ืน
สัมพทัธ์รายวนั (เปอร์เซ็นต์) รังสีดวงอาทิตยร์ายวนั 
(เมกะจูล/ตารางเมตร) อุณหภูมิสูงสุด (มิลลิเมตร) และ
อุณหภูมิต ่าสุด (มิลลิเมตร)  ซ่ึงใชข้อ้มูลสภาพอากาศ
ของ National Center for Atmospheric Research Staff 
(2014)  ภายใต้โครงการศึกษา Climate Forecast System 
Reanalysis (CFSR) ตั้ ง แ ต่ ปี  ค . ศ . 1975 ถึ ง  2014  
ซ่ึงดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ http://globalweather. 
tamu.edu/ มีความละเอียดของขอ้มูลประมาณ 0.5 x  
0.5 เป็นข้อมูลหลักเน่ืองจากมีความต่อเน่ืองและ
ยาวนานเพียงพอใหเ้ห็นแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง  
ซ่ึงจะเลือกต าแหน่งขอ้มูลใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีน ้าตก 84 
แห่งทัว่ประเทศตามบญัชีรายช่ือแหล่งอนัควรอนุรักษ์
ประเภทน ้ าตกของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 

การลดขนาดข้อมูลลกัษณะอากาศลงในต าแหน่งของ
น า้ตก 84 แห่ง 

ค านวณลดระดับขนาดข้อมูลอากาศ ท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้ง ๆ (0.5 x  0.5) ลงมาใหมี้ความ
ละเอียดสูงในพ้ืนท่ีขนาดจ ากัด (Downscaling data) 
โดยใชวิ้ธีการแทรกค่า (Interpolation) ขอ้มูลลกัษณะ
อากาศรายวนัดว้ยเทคนิคถ่วงน ้ าหนักตามระยะห่าง
จากข้อมูล ท่ีทราบค่า  (Inverse Distance Weighted; 
IDW) (Girvetz et al., 2013) จะได้ข้อมูลลักษณะ
อากาศในต าแหน่งแหล่งธรรมชาติประเภทน ้ าตกทั้ง 
84 แห่ง 
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การวเิคราะห์ความผนัแปรของสภาพภูมอิากาศใน
พืน้ที่แหล่งธรรมชาตปิระเภทน า้ตก 

วิเคราะห์ความผนัแปรสภาพอากาศได้แก่ 
ปริมาณน ้ าฝนรายปี ปริมาณน ้ าฝนรายเดือน รังสีดวง
อาทิตย ์ความช้ืนสัมพทัธ์ อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิ
ต ่าสุด โดยสร้างกราฟการกระจาย (scatter plot)  แลว้
สร้างเส้นแนวโน้ม (trend line) เพ่ือพิจารณาลกัษณะ
แนวโน้มของขอ้มูลในอดีตถึงปัจจุบนั  โดยพิจารณา
ทิศทางของแนวโน้มจากสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
(regression coefficient) หรือเป็นค่าของ b ท่ีเป็นความ
ชนัของกราฟเส้นตรงท่ีเกิดจากสมการเชิงเส้น ถา้ b >0 
แสดงว่า ลกัษณะอากาศมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน แต่ถา้ b <0 
แสดงว่า ลกัษณะอากาศมีแนวโน้มลดข้ึน  แลว้ใช้วิธี
ทดสอบที (t-test) ส าหรับวิ เคราะห์ ค่า b ว่ามีความ
แตกต่างไปจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดย
ก าหนดค่ าระดับนัยส าคัญ ท่ี  0.1, 0.05 และ  0.01  
(บุญธรรม , 2549) แล้วเปรียบเทียบค่า p-value ของ
ค่าสถิติท่ีค านวณได้กับค่า α ท่ีก าหนด โดยก าหนด
ระดบัการเปล่ียนแปลงไวด้งัน้ี 

เม่ือ ค่า p-value < ค่า α=0.01 เป็นระดบัการ
เปล่ียนแปลงมาก 

 ค่า p-value < ค่า α=0.05 เป็นระดบัการ
เปล่ียนแปลงปานกลาง 

ค่า p-value < ค่า α=0.1 เป็นระดับการ
เปล่ียนแปลงนอ้ย 

ค่า p-value > ค่า α=0.1 เป็นระดับไม่มี
เปล่ียนแปลง 

 

การจัดท าแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

พิจารณาระดบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน
น ้ าตกแต่ละแห่ง  และจัดท าแผนท่ีแสดงระดับการ
เปล่ียนแปลงของแต่ละลกัษณะอากาศในบริเวณน ้าตก 

84 แห่ง  และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเชิงพ้ืนท่ีของน ้าตกทุกแห่ง 

 
ผลและวจิารณ์ 

 

การวเิคราะห์ความผนัแปรของสภาพภูมอิากาศใน
พืน้ที่แหล่งธรรมชาตปิระเภทน า้ตก 

ผลการวิ เคราะห์ความผันแปรของสภาพ
ภูมิอากาศพบวา่ ปริมาณน ้าฝนรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 
ถึง 2557 ของน ้าตกส่วนใหญ่มีแนวโนม้ลดลงในระดบั
มาก (จ านวน 46 แห่ง)   เ น่ืองจากความชันของ
เสน้กราฟการกระจาย หรือค่า b มีค่าติดลบ (ช่วงตั้งแต่ 
-14.14 ถึง-62.34) และค่า p-value < ค่า α=0.01  ซ่ึง
เป็นระดบัการเปล่ียนแปลงมาก พบว่า ปริมาณน ้ าฝน
รายปีท่ีน ้ าตกตาดโตน จังหวดัมุกดาหาร และน ้ าตก 
ค าหอม จงัหวดัสกลนคร มีแนวโน้มลดลงมากท่ีสุด
ประมาณ 62.34 มิลลิเมตรต่อปีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และพบว่า  น ้ าตกส่วนใหญ่ท่ีมี
แนวโน้มปริมาณน ้ าฝนรายปีลดลงมากเป็นจงัหวดัท่ี
ประสบภัยแล้งหรือมีปริมาณน ้ าไม่เพียงพออยู่ใน
ปัจจุบนั และมีน ้ าตกจ านวน 9 แห่งท่ีมีแนวโน้มของ
ปริมาณน ้ าฝนรายปีลดลงในระดับปานกลางอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  นอกจากน้ีปรากฎว่าน ้ าตก 
24 แห่งมีแนวโนม้ปริมาณน ้าฝนรายปีทั้งเพ่ิมข้ึน  และ
ลดลงแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1  ซ่ึงสังเกตไดว้่า
มีน ้ าตกบางพ้ืนท่ีในกลุ่มน้ีท่ีมีแนวโนม้ปริมาณน ้ าฝน
เพ่ิมข้ึนประมาณ 6 มิลลิเมตรต่อปี แต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.1 ไดแ้ก่ น ้ าตกพาเจริญ จงัหวดัตาก น ้าตก
กะเปาะ จังหวดัชุมพร และน ้ าตกปุญญบาล จังหวดั
ระนอง 

รังสีดวงอาทิตย์รายปีของน ้ าตกจ านวน 29 
แห่งท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนระดบัมากในช่วง 0.0235 ถึง 
0.0597 เมกะจูล/ตารางเมตร/ปี (ระดบันัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.01) โดยพบท่ีน ้ าตกศิลาเพชร จงัหวดัน่านมี
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แนวโนม้การเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดประมาณ 0.0597 เมกะ
จูล/ตารางเมตร/ปี  ซ่ึงบริเวณน ้าตกท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณรังสีดวงอาทิตยมี์โอกาสท่ีพ้ืนผิวโลกจะสะสม
ความร้อนไว้มากข้ึนเ ร่ือย ๆ ในแต่ละปีส่งผลให้
อุณหภูมิสูงข้ึน และการสูญเสียน ้ าจากการระเหยน ้ า
ของน ้ าตกหรือจากพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเหนือน ้ าตกมีมากข้ึน
ดว้ย  นอกจากน้ีมีน ้ าตกจ านวน 25 แห่งท่ีมีแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงรังสีดวงอาทิตยเ์พ่ิมข้ึนในระดบัปาน
กลาง และน ้ าตกจ านวน 8 แห่งท่ีมีการเปล่ียนแปลง
รังสีดวงอาทิตยเ์พ่ิมข้ึนในระดบันอ้ย  ทั้งน้ีพบวา่น ้าตก
จ านวน 21 แห่งมีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของรังสีดวง
อาทิตยแ์ต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าแต่พบว่ามีน ้ าตกเพียงแห่งเดียวท่ีมีปริมาณ
รังสีดวงอาทิตย์ลดลงแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติคือ 
น ้าตกกะเปาะ จงัหวดัชุมพร 

ความช้ืนสัมพทัธ์รายปีของน ้ าตกจ านวน 26 
แห่ง ท่ีมีแนวโนม้ลดลงมากในช่วง -0.096 ถึง -0.227 
เปอร์เซ็นตต่์อปี (ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01) โดย
พบท่ีน ้ าตกเจ็ดสีภูว ัว จังหวัดบึงกาฬ  มีแนวโน้ม
ความช้ืนสัมพทัธ์รายปีลดลงมากท่ีสุดประมาณ 0.227 
เปอร์ เ ซ็นต์ต่อปีและมีน ้ าตกจ านวน 19 แห่ง  ท่ี มี
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงความช้ืนสัมพัทธ์รายปี
ระดบัปานกลาง  รวมทั้งน ้ าตกจ านวน 4 แห่งท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงความช้ืนสัมพัทธ์รายปีในระดับน้อย  
ทั้งน้ีพบว่าน ้ าตกจ านวน 38 แห่งมีจะการเปล่ียนแปลง
ความช้ืนสัมพทัธ์รายปีทั้งเพ่ิมข้ึน และลดลงแต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1  โดยการท่ีความช้ืน
สัมพทัธ์รายปีลดลงนั้นจะส่งผลกระทบต่อโอกาสการ
ตกของฝนรายปี ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงปริมาณน ้าฝนรายปีในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

อุณหภุมิสูงสุดรายปีของน ้ าตกจ านวน 70 
แห่ง มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนมากอยู่ในช่วง 0.017 ถึง 0.078 
องศาเซลเซียสต่อปี (ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01) 
ซ่ึงเป็นระดบัการเปล่ียนมาก  ซ่ึงเป็นระดบัการเปล่ียน

มากพบว่า  อุณหภู มิสูงสุดเ พ่ิม ข้ึนสูงสุดท่ีน ้ าตก
มวกเหล็ก  และพบว่าน ้ าตกจ านวน 7 แห่งอุณหภูมิ
สูงสุดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  และ
น ้ าตกจ านวน 3 แห่ง มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในระดบันอ้ย 
ทั้งน้ีน ้ าตกอีกจ านวน 4 แห่ง มีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ   การวิเคราะห์น้ี ช้ีให้เ ห็นว่า
อุณหภู มิต ่ า สุดรายปีของน ้ าตกจ านวน 48 แห่ง  มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนมากอยู่ในช่วง 0.014 ถึง 0.040 องศา
เซลเซียสต่อปี (ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01)  และ
พบว่าน ้ าตกจ านวน 2 แห่ง อุณหภูมิต ่าสุดมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนในระดบัปานกลาง  และน ้าตกจ านวน 12 แห่ง
มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในระดบันอ้ย  ทั้งน้ีน ้ าตกอีกจ านวน 
22 แห่ง มีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การจัดท าแผนที่แสดงระดับความรุนแรงของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

เม่ือพิจารณาระดับความรุนแรงเฉล่ียของ
ดัชนีช้ีวดัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้ งแต่ปี 
พ.ศ. 2518 ถึง 2557 ตามต าแหน่งท่ีตั้ งของน ้ าตกท่ี
กระจายอยู่ทัว่ประเทศ พบว่า ปริมาณน ้าฝนรายปี และ
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียในฤดูฝนของน ้ าตกส่วนใหญ่ทั่ว
ประเทศมีแนวโนม้ลดลงมาก  แต่สังเกตไดว้่าน ้ าตกท่ี
ตั้งอยูบ่ริเวณช่วงละติจูดท่ี 9 ถึง 12 องศาเหนือไม่มีการ
เปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าฝนรายปี และปริมาณน ้ าฝน
ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. ถึง ต.ค.) (Figure 1 (a) ถึง (b) และ 
Figure 2 (a)) หรือมีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.1  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริเวณท่ีตั้ ง
น ้ าตกท่ีอยู่ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระนอง ชุมพร 
และกระบ่ี ซ่ึงอยู่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
รวมทั้งจงัหวดัตากท่ีตั้งอยู่ในบริเวณละติจูดท่ี 16 ถึง 
17 องศาเหนือ พบวา่ มีการลกัษณะเดียวกนัจาก Figure 
1(a) ปริมาณน ้าฝนฤดูแลง้ (พ.ย. ถึง เม.ย.)  ส่วนใหญ่
ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1  



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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ระดับการเปล่ียนแปลงความช้ืนสัมพัทธ์
อากาศในพ้ืนท่ีน ้ าตกส่วนใหญ่ลดลง (Figure 2 (b))  
แต่พบว่าอยู่ในระดบัลดลงมากในช่วงละติจูด 6 ถึง 8 
องศาเหนือ บริเวณภาคใต้ตอนล่างสุดของประเทศ 
และละติ จูด ท่ี  14 ถึง  17 องศา เหนือบริ เวณภาค
ตะวนัออก ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
รวมไปถึงจงัหวดัน่าน และพะเยาดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการลดลงของปริมาณน ้าฝนในพ้ืนท่ีดงักล่าวดว้ย  

Figure 3 (a) แ ล ะ  (b) อุณหภู มิ สู ง สุ ด มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ในน ้าตกเกือบทัว่ประเทศ  ส่วน
อุณหภูมิต ่าสุดพบว่า มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนระดบัมากใน
พ้ืนท่ีน ้ าตกท่ีอยู่บริเวณละติจูดท่ี 6 ถึง 15 องศาเหนือ
ส่วนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ส่วนใน
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของภาคเหนือไม่พบการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิต ่าสุด 
 

การคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศในอนาคต (ปี ค.ศ. 2046-2100) บริเวณพืน้ที่
น า้ตกตวัแทน: น า้ตกคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 
และน า้ตกธารารักษ์ จงัหวดัตาก 
 การคาดการณ์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในอนาคต (ช่วงปี ค.ศ. 2046-2100) 
ได้เลือกพ้ืนท่ีน ้ าตกตัวแทน 2 แห่งเพ่ือคาดการณ์
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย และ
อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียในอนาคตคือ พ้ืนท่ีน ้ าตกคลอง
ลาน จงัหวดัก าแพงเพชร และน ้ าตกธารารักษ ์จงัหวดั

ตาก ซ่ึงได้ใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากแบบจ าลอง 
GCMs ภายใต้ภาพเหตุการณ์จ าลอง A1B ภายใต้
เง่ือนไขท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจสงัคมอยา่งรวดเร็ว
โดยใช้เทคโนโลยีด้านระบบพลังงานต่าง ๆ ใน
สัดส่วนใกลเ้คียงกนัโดยไม่มีการพ่ึงพาแหล่งพลงังาน
ใดพลังงานหน่ึงมากเกินไป  โดยท่ีบริเวณน ้ าตก 
คลองลาน จังหวดัก าแพงเพชรพบว่า ปริมาณน ้ าฝน
รายปีในอนาคตช่วงปี ค.ศ.2046-2100 มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนประมาณ 4.156 มิลลิเมตรต่อปี หรือเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 225 มิลลิเมตรในช่วง 54 ปี (Figure 4(a)) 
รวมทั้ งอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายปีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
(Figure 4(b)) ประมาณ 0.023 องศาเซลเซียสต่อปี หรือ
ประมาณ 1.24 องศาเซลเซียส ในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ. 
2046-2100)  และ Figure 4(c) แสดงถึงอุณหภูมิต ่าสุด
เฉล่ียรายปีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนประมาณ  1.3 องศา
เซลเซียสในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ. 2046-2100)  
 ส าหรับน ้ าตกธารารักษ์ จังหวดัตากพบว่า 
ปริมาณน ้าฝนรายปีในอนาคตช่วงปี ค.ศ. 2046-2100 มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนประมาณ 11.019 มิลลิเมตรต่อปีหรือ
เ พ่ิม ข้ึนประมาณ 595.03 มิลลิ เมตรในช่วง 54 ปี  
(Figure 5(a))  รวมทั้ ง อุณหภู มิ สูงสุดเฉล่ียรายปีมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (Figure 5(b)) ประมาณ 0.023 องศา
เซลเซียสต่อปีหรือประมาณ 1.25 องศาเซลเซียส
ในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ. 2046-2100) และ Figure 5(c) 
แสดงถึงอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียรายปีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน
ประมาณ 1.51 องศาเซลเซียสในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ.
2046-2100) หรือประมาณ 0.028 องศาเซลเซียสต่อปี
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(a) 

  
          (b)      (c) 
Figure 4  Prediction of annual rainfall (a), minimum temperature (b) and maximum temperature (c) trends at 

Klonglan waterfall during year 2046 to 2100 
 

 
(a) 

  
   (b)      (c) 
Figure 5 Prediction of annual rainfall, minimum temperature and maximum temperature trends at Tararak 

waterfall during year 2046 to 2100 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ความผนัแปรของปริมาณน ้ าฝนรายปีจาก
อดีตถึงปัจจุบัน (ปีค.ศ.1975-2015) ในพ้ืนท่ีแหล่ง
ธรรมชาติประเภทน ้าตกส่วนใหญ่ทัว่ประเทศพบว่ามี
แนวโน้มลดลงประมาณ -14.14 ถึง-62.34 มิลลิเมตร
ต่อปีในระดบัมาก  โดยเฉพาะปริมาณน ้าฝนในช่วงฤดู
ฝนมีแนวโน้มสูงข้ึนในระดบัมาก  ยกเวน้น ้ าตกท่ีตั้ง
อยู่ในช่วงละติจูดท่ี 8-12 องศาไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ในช่วงฤดูแลง้ไม่พบการเปล่ียนแปลงเช่นกนั  ส าหรับ
ความช้ืนสมัพทัธ์รายปีของน ้าตกจ านวน 26 แห่งพบว่า
มีแนวโน้มลดลงมากในช่วง  -0.096 ถึ ง  -0.227 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี  และอุณหภูมิสูงสุดทั่วประเทศมี
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในระดับมากเ พ่ิมข้ึน
ประมาณ  0.017 ถึ ง  0.078 องศา เซล เ ซี ยส ต่อ ปี  
สอดคลอ้งกับอุณหภูมิต ่าสุดท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนใน
ระดบัมากบริเวณน ้าตกเกือบทัว่ประเทศ ช่วงละติจูดท่ี 
6 ถึง 17 องศาเหนือประมาณ 0.014 ถึง 0.040 องศา
เซลเซียสต่อปี  พ้ืนท่ีท่ีเหนือกว่าละติจูดท่ี 17 องศา
เหนือในภาคเหนือไม่พบการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิต ่าสุด ในส่วนของการคาดการณ์แนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต (ช่วงปี
ค.ศ. 2046-2100) ในบริเวณน ้ าตกคลองลาน จังหวดั
ก าแพงเพชรพบว่า ปริมาณน ้ าฝนรายปีในอนาคต มี
แนวโน้มเ พ่ิม ข้ึนประมาณ 4.156 มิลลิเมตรต่อปี  
รวมทั้ งอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายปีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 0.023 องศาเซลเซียสต่อปี และอุณหภูมิ
ต ่าสุดเฉล่ียรายปีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.3 องศา
เซลเซียสในช่วง 54 ปี  และบริเวณน ้ าตกธารารักษ์ 
จงัหวดัตากพบว่า ปริมาณน ้าฝนรายปีในอนาคตช่วงปี 
ค.ศ.2046-2100 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนประมาณ 11.019 
มิลลิเมตรต่อปีหรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 595.03 มิลลิเมตร

ในช่วง 54 ปี  รวมทั้ งอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายปีมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน ประมาณ 0.023 องศาเซลเซียสต่อปี
หรือประมาณ 1.25 องศาเซลเซียสในช่วง 54 ปี  และ
อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียรายปีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนประมาณ 
1.51 องศา เซลเ ซียส  หรือประมาณ 0.028 องศา
เซลเซียสต่อปี และจากปริมาณน ้ าฝนรายปีมีแนวโนม้
ลดลงประกอบกับ อุณหภู มิ สู ง สุด  และต ่ า สุด มี
แนวโน้มลดลงท าให้โอกาสในการสูญเสียน ้ าจาก
แหล่งน ้าตกเพ่ิมมากข้ึนจากการลดลงของฝน และการ
ระเหยน ้าในอนาคตดงันั้นตอ้งมีการวางแผนการใชน้ ้ า
ในพ้ืนท่ีให้เหมาะสม และวางแผนตั้งรับปรับตวัต่อ
การท่องเท่ียวของน ้ าตกต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบใน
ระดบัมาก  โดยเฉพาะบริเวณน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงในการ
ท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 
 การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน ้ าในล าธารของน ้ าตกคลองลาน จังหวดั
ก าแพงเพชร และน ้ าตกธารารักษ์ จังหวดัตาก โดยใช้แบบจ าลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT)  ผล
การศึกษาพบว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2014 ลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลานมีปริมาณน ้ าไหลออกจากบริเวณเหนือน ้ าตก
ประมาณ 39.14 ลา้นม.3 หรือ 52 %ของปริมาณน ้ าฝนรายปี  โดยลุ่มน ้ าน ้ าตกธารารักษ์มีปริมาณน ้ าไหลออกจาก
บริเวณเหนือน ้ าตกประมาณ 150 ลา้น ม.3 หรือ 40 % ของปริมาณน ้ าฝนรายปี  เม่ือคาดการณ์สถานการณ์น ้ าท่าใน
อนาคตอีก 15 ปีขา้งหนา้ (ค.ศ. 2030-2040) ในภาพฉายเหตุการณ์ท่ี 1 พบว่าน ้าตกคลองลานจะมีสัดส่วนปริมาณน ้าท่า
ในช่วงฤดูแลง้ต่อฤดูฝนเพ่ิมข้ึนประมาณ 6 %  ในขณะท่ีน ้าตกธารารักษจ์ะเพ่ิมข้ึนถึง 13 %  แต่เม่ือพิจารณาภาพฉาย
เหตุการณ์ท่ี 2 (ค.ศ. 2046-2064)  พบวา่ น ้าตกคลองลานมีปริมาณน ้าท่าเพ่ิมข้ึนถึงสองเท่าเช่นเดียวกบัน ้าตกธารารักษ ์
ค าส าคญั: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ฝน  อุณหภูมิต ่าสุด  อุณหภูมิสูงสุด  น ้าตก 
 

ABSTRACT 
The predicted effect of climate change on the streamflow at Klonglan Waterfall Kamphaengphet Province 

and Tararak Waterfall, Tak Province was determined using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT).  The 
results for the period 2000-2014 indicated that annual streamflow in Klonglan waterfall and Tatarak waterfall was 
about 52% and 40% of annual rainfall, respectively.  Furthermore the next 15 years, the results of the first scenario 
(2530-2540) suggested the proportion of streamflow between dry period and wet period at the two waterfalls 
would increased.  For the second scenario (2046-2064) the results indicated that annual streamflow in Klonglan 
waterfall would be greatly increased to double the past annual streamflow but seem to be in the same pattern for 
Tararak waterfall. 
Keywords: climate change, rainfall, minimum temperature, maximum temperature, waterfall 
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ค าน า 
การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน ้าตกน้ีจะด าเนินการศึกษา
ใน พ้ืน ท่ีน า ร่ อ ง  คื อ  น ้ า ตกคลองล าน  จังหวัด
ก าแพงเพชร  ซ่ึงเป็นตวัแทนของพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ
อันควรเป็นน ้ าตกท่ีดูแลโดยหน่วยงานราชการคือ 
อุทยานแห่งชาติน ้าตกคลองลาน  และน ้ าตกธารารักษ ์
จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นตวัแทนของพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติ
อันควรเป็นน ้ าตก ท่ีดูแลโดย อบต.  ซ่ึง เ ลือกใช้
แบบจ าลอง SWAT เป็นแบบจ าลองทางอุทกวิทยาท่ี
สามารถใช้เ ช่ือมต่อกับข้อมูลระบบ  GIS ได้  โดย 
SWAT มีความสามารถในการจ าลองแบบท่ีมีความ
ซบัซอ้น ทั้งทางดา้นอุทกวิทยา และดา้นคุณภาพน ้า ซ่ึง
สามารถศึกษาผลกระทบในเชิงปริมาณ และเชิงพ้ืนท่ี
ของการจดัการพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าท่ีซับซ้อน  นอกจากน้ียงั
เป็นแบบจ าลองท่ีเป็น public domain model หรือเป็น
แบบจ าลองท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายอีกดว้ย  ซ่ึงการศึกษาน้ี
เพ่ือประเมินปริมาณน ้าของลุ่มน ้าน ้ าตกคลองลาน และ
ลุ่มน ้าน ้ าตกธารารักษโ์ดยใชแ้บบจ าลอง SWAT  และ
คาดการณ์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อปริมาณน ้าตกลุ่มน ้าน ้ าตกคลองลาน และ
ลุ่มน ้ าน ้ าตกธารารักษ์ภายใต้ภาพฉายเหตุการณ์ 
(Scenarios) ต่าง ๆ เ พ่ือเป็นแนวทางในการตั้ ง รับ
ปรับตวัใหก้บัหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบของน ้าตกทั้ง
สองแห่งในอนาคต 

 

อุปกรณ์ และวธีิการ 
 

การรวบรวม และจดัเตรียมข้อมูลน าเข้าแบบจ าลอง 
SWAT เพือ่ประเมนิน า้ท่า 

ก าหนดให้จุดท่ีเป็นน ้ าตกเป็นจุดน ้ าออกของ
ลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลาน และน ้ าตกธารารักษ์  แล้ว
ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า หรือพ้ืนท่ีรับน ้ าฝนเหนือ
จุดน ้ าตกคลองลาน เพ่ือทราบท่ีมาของน ้ าท่ีไหลลงสู่

น ้าตกคลองลาน  รวบรวมขอ้มลูพ้ืนฐานทั้งท่ีเป็นขอ้มูล 
GIS ข้อมูล เ ก่ียวกับสภาพอากาศ รวมทั้ งการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  การจัดท าฐานข้อมูลแบบจ าลอง 
ประกอบดว้ยขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data) 
หรือแผนท่ี (แผนท่ีการใช้ท่ีดิน แผนท่ีดิน เส้นล าน ้ า 
และแผนท่ีชั้นความสูง (DEM)) และข้อมูลสถิติหรือ
ฐานขอ้มูล (ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน ขอ้มูลสภาพอากาศ 
และลกัษณะและคุณสมบติัของดิน)  

 

การประเมนิปริมาณน า้ของลุ่มน า้น ้าตกคลองลาน และ
ลุ่มน า้น า้ตกธารารักษ์โดยใช้แบบจ าลอง SWAT 

น าเข้าฐานข้อมูล และแผนท่ีท่ีจัดเตรียมไว ้
ค านวณปริมาณน ้าท่ารายวนัจากขอ้มลูสภาพอากาศใน
อดีตถึงปัจจุบันตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2000 ถึง 2014 โดยใช้
แบบจ าลอง SWAT และวิเคราะห์สมดุลน ้ าในแต่ละ
เดือนไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน ปริมาณน ้ าใตดิ้น ปริมาณ
การคายระเหยน ้ า ความช้ืนในดิน และปริมาณน ้ าท่า 
รวมทั้ งผลผลิตน ้ าท่ีได้ในแต่ละปี หรือรายฤดูกาล 
พร้อมทั้ งจัดท า เส้นตัดขวางล าน ้ า  (Cross section) 
บริเวณจุดวดัความเร็วกระแสน ้ า และความลึกของน ้ า
เหนือจุดน ้าตกเพ่ือกราฟความสมัพนัธ์ของระดบัน ้ากบั
ปริมาณน ้ าเหนือจุดน ้ าตกเพ่ือใชค้  านวณปริมาณน ้ าท่ี
จะไหลมาเป็นน ้ าตก และจัดท าเส้นโค้งปริมาณน ้ า 
(Rating curve) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัน ้ า
กับปริมาณน ้ าท่าของลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลาน  และ
ค านวณปริมาณน ้าท่ีวดัไดเ้พ่ือใชใ้นการสอบเทียบกบั
ค่าปริมาณน ้ าค านวณจากแบบจ าลอง SWAT แลว้ท า
การปรับแกค่้าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง SWAT และ
สอบเทียบความถูกต้องของปริมาณน ้ าท่าท่ีได้จาก
แบบจ าลอง และปริมาณน ้ าตรวจวดัจริงจากสถานี  
โดยจุดประสงคก์ารปรับเทียบแบบจ าลองเพ่ือลดความ
แตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดกับข้อมูลจาก
แบบจ าลองใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
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การจ าลองสถานการณ์เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน ้าตก 
ลุ่มน ้าน ้าตกคลองลาน และลุ่มน ้าน ้าตกธารารักษ์โดย
ใช้แบบจ าลอง SWAT 

การจ าลองสถานการณ์ เ พ่ือประเ มินผล
กระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ปริมาณน ้าตกในสภาวะต่าง ๆ เพ่ือทราบผลกระทบต่อ
ปริมาณ และช่วงเวลาการไหลของน ้าตกท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรม
ของมนุษยใ์นอนาคต และน าไปใชใ้นการเสนอแนะ
แนวทางตั้ งรับปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อปริมาณน ้ าตกของชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งพ้ืนท่ีน ้ าตกคลองลาน และน ้าตก
ธารารักษ์ต่อไป  โดยก าหนดภาพฉายเหตุการณ์ 
(Scenarios) ออกเป็น 2 รูปแบบคือ  1) คาดการณ์
ปริมาณน ้ าของลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลาน และน ้ าตก 
ธารารักษใ์นอนาคตตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงใน
อดีต กล่าวคือน าอตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าฝน 
อุณหภูมิสูงสุด และต ่าสุดท่ีประเมินไดม้าสมมติภาพ
ฉายเหตุการณ์ในอนาคตกรณีท่ีไม่มีการจดัการลดโลก
ร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก และแนวโน้มมีการเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงของปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด 
ในช่วงปี ค.ศ. 2530-2540   2) คาดการณ์ปริมาณน ้าของ
ลุ่มน ้าน ้ าตกคลองลาน และน ้าตกธารารักษใ์นอนาคต
ในช่วงปี ค.ศ. 2046-2064  กรณีภาพฉายเหตุการณ์ท่ี
สมมตวา่ ในอนาคตมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามแนวทางของ A1B คือ มีการใชพ้ลงังาน
ทางเลือกหลายอยา่ง มีมาตรการลดโลกร้อน  

 

ผลและวจิารณ์ 
 

สมดุลน ้าของลุ่มน ้าน ้าตกคลองลาน และลุ่มน ้าน ้าตก
ธารารักษ์ในช่วงปี ค.ศ.  2000-2014 โดยใช้แบบจ าลอง 
SWAT 

เม่ือเปรียบเทียบสมดุลน ้ าในช่วงฤดูแลง้ ฤดู
ฝน และรายปีเฉล่ียของลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลานในอดีต
ถึงปัจจุบันช่วงปี ค.ศ. 2000-2014 (พ.ศ. 2543-2557) 
พบว่า ปริมาณการคายระเหยน ้ าเฉล่ีย หรือปริมาณน ้ า
สูญเสียจากพ้ืนท่ี ลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลานประมาณ 
631.49 มม./ปี หรือ 47% ของปริมาณน ้าฝนรายปี และมี
ปริมาณน ้ าในล าธารหรือน ้ าไหลออกจากบริเวณเหนือ
น ้ าตกประมาณ 689.66 มม./ปี (39.14 ล้าน ม.3) หรือ  
52 %ของปริมาณน ้าฝนรายปี  ส่วนในช่วงฤดูแลง้พบว่า
ปริมาณการคายระเหยประมาณ 92% ของปริมาณน ้าฝน
ในช่วงฤดูแล้ง   สมดุลน ้ ารายเดือนเฉล่ียของลุ่มน ้ า
น ้ าตกคลองลานในอดีตถึงปัจจุบนัช่วงปีค.ศ. 2000 ถึง 
2014 (พ.ศ.2543-2557) Figure 1(a) มีฝนตกหนกัในช่วง
ตน้ฤดูฝนคือ เดือนพฤษภาคมและเดือนกนัยายนซ่ึงเป็น
ผลให้น ้ าท่าสูงสุดในเดือนตุลาคม หมายความว่า
ระยะเวลาตั้ งแต่ฝนเร่ิมตกตั้ งแต่เดือนกรกฎาคมจน
สูงสุดในเดือนกนัยายนใชร้ะยะเวลา 1 เดือนจึงท าใหน้ ้ า
ในล าธารข้ึนสูงสุดในเดือนตุลาคม 

ในส่วนของลุ่มน ้ าน ้ าตกธารารักษใ์นอดีตถึง
ปัจจุบันช่วงปี ค.ศ.  2000-2014 (พ.ศ.  2543-2557) 
พบว่า ปริมาณการคายระเหยน ้ าเฉล่ีย หรือปริมาณน ้ า
สูญเสียจากพ้ืนท่ีลุ่มน ้าน ้ าตกธารารักษป์ระมาณ 515.5 
มม./ปี  หรือ 30% ของปริมาณน ้ าฝนรายปี  และมี
ปริมาณน ้าในล าธารหรือน ้าไหลออกจากบริเวณเหนือ
น ้าตกประมาณ 683.2 มม./ปี (150 ลา้นม.3) หรือ 40% 
ของปริมาณน ้ าฝนรายปี สมดุลน ้ ารายเดือนเฉล่ียของ
ลุ่มน ้ าน ้ าตกธารารักษ์ในอดีตถึงปัจจุบันช่วงปี ค.ศ. 
2000 ถึง 2014 (พ.ศ. 2543-2557) จาก Figure 1(b) มีฝน
ตกหนกัในช่วงตน้ฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคมและเดือน
กันยายนซ่ึงเป็นผลให้น ้ าท่าสูงสุดในเดือนตุลาคม 
หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่ฝนเร่ิมตกตั้ งแต่เดือน
กรกฎาคมจนสูงสุดในเดือนกนัยายนใช้ระยะเวลา 1 
เดือนจึงท าใหน้ ้าในล าธารข้ึนสูงสุดในเดือนตุลาคม 
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         (a)            (b) 

Figure 1  Average monthly water balance in (a) Klonglan waterfall and (b) Tararak waterfall during year 2000-2014 
 

ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าของลุ่มน ้าน ้าตกคลองลาน 
และลุ่มน ้าน ้าตกธารารักษ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลอง 
SWAT กบัปริมาณน า้ตรวจวดัจริง 

เม่ือน าปริมาณน ้ าท่ีตรวจวดัจริงเปรียบเทียบ
กับปริมาณน ้ า ท่ี ได้จากแบบจ าลองเ พ่ือปรับแก้
พารามิเตอร์ของแบบจ าลอง SWAT ให้มีลกัษณะทาง
อุทกวิทยาใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีน ้ าตกคลองลานมากท่ีสุด 
จาก Figure 2 พบวา่ แต่เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษา
มีจ ากัดจึงมีข้อมูลปริมาณน ้ าตรวจวัดจริงอยู่  3 ค่า
เท่านั้น  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัแทนของ base flow และ
พบว่าปริมาณน ้ าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองมีค่าใกลเ้คียง
กบัค่าตรวจวดัจริงประมาณร้อยละ 98.7 และสามารถ

น าแบบจ าลองน้ีมาใชป้ระเมินน ้ าท่าหรือน ้ าในล าธาร
ของลุ่มน ้าน ้าตกคลองลานในอนาคตได ้

เม่ือน าปริมาณน ้ าท่ีตรวจวดัจริงเปรียบเทียบ
กับปริมาณน ้ า ท่ี ได้จากแบบจ าลองเ พ่ือปรับแก้
พารามิเตอร์ของแบบจ าลอง SWAT ให้มีลกัษณะทาง
อุทกวิทยาใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีน ้ าตกธารารักษม์ากท่ีสุด 
จาก Figure 3 พบวา่ แต่เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษา
มีจ ากดัจึงมีขอ้มูลปริมาณน ้ ารายวนัท่ีตรวจวดัจริงอยู่  
4 เดือนเท่านั้น  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัแทนของ base flow 
และพบว่าปริมาณน ้ าท่าท่ีได้จากแบบจ าลองมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดจริงประมาณ 90.45% และ
สามารถน าแบบจ าลองน้ีมาใชป้ระเมินน ้าท่าหรือน ้าใน
ล าธารของลุ่มน ้าน ้าตกธารารักษใ์นอนาคตได ้

 

 
Figure 2  Comparing predicted streamflow and measured streamflow at Klonglan waterfall  

 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 24 

 
Figure 2  Comparing predicted streamflow and measured streamflow at Tararak waterfall  
 

ผลการจ าลองสถานการณ์เพื่อประเมินผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน ้าใน 
ลุ่ มน ้าน ้าตกคลองลาน  และลุ่ มน ้าน ้าตกธารารักษ์
ภายใต้ภาพฉายเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ภ าพฉา ย เห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี  1 (Scenarios 1): 
คาดการณ์ปริมาณน ้ าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณ
น ้าฝน อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต ่าสุดตามแนวโนม้
ในอดีตท่ีผา่นมาคือในอนาคตอีก 20 ปีขา้งหนา้ ปี ค.ศ. 
2030-2040 พบว่า ในลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลาน จังหวดั
ก าแพงเพชรมีปริมาณน ้ าฝนในเดือนพฤษภาคม
เพ่ิมข้ึนมากกวา่ในอดีตแต่ปริมาณน ้าในล าธารกลบัไม่

เพ่ิมข้ึนเท่าไหร่นักเน่ืองจากมีปริมาณการระเหยน ้ า
มากเพราะอุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมข้ึนมาก (Figure 3 (a))  
ส่วนในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าน ้ าตกธารารักษ์ จังหวดัตากนั้น
พบวา่ รูปแบบการตกของฝนเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเร่ิม
ตกเดือนมีนาคมไปจนฝนตกหนักสูงสุดในเดือน
กรกฎาคม เปล่ียนเป็นมีฝนสูงสุด 2 รอบหรือกราฟ  
2 ยอดคือปริมาณน ้ าฝนในเดือนพฤษภาคมเพ่ิมข้ึน
มากกว่าในอดีตแต่ปริมาณน ้าในล าธารกลบัไม่เพ่ิมข้ึน
เท่าไหร่นัก  เน่ืองจากมีปริมาณการระเหยน ้ ามาก
เพราะอุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมข้ึนมาก แลว้ปริมาณน ้าฝนท่ี
ตกเพ่ิมในเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายนจึงเพ่ิมปริมาณ
น ้าใหม้ากข้ึนจนสูงสุดในเดือนกนัยายน (Figure 3 (b))

 

    
      (a)            (b) 

Figure 3  Predicted water balance of Klonglan waterfall (a) and Tararak waterfall (b) based on scenarios 1 
(during year 2030-2040) 
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ภาพฉาย เหตุการณ์ ท่ี  2  (Scenarios 2) : 
คาดการณ์ปริมาณน ้าในอนาคตช่วงปี ค.ศ. 2046-2064  
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด 
และอุณหภูมิต ่ าสุดแนวทางของ A1B คือมีการใช้
พลงังานทางเลือกหลายอย่าง มีมาตรการลดโลกร้อน 
พบว่า ในลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลาน จงหวดัก าแพงเพชร 
ปริมาณน ้าฝนเปล่ียนรูปแบบจากมียอดสูงสุดสองยอด
หรือมีการตกหนกัสองคร้ังคือตน้ฤดูฝน และช่วงกลาง
ฤดูฝนนั้น เปล่ียนรูปแบบเป็นฝนค่อย ๆ ตกมากข้ึน
ตั้งแต่มีนาคมและฝนตกสูงสุดในเดือนกรกฎาคมซ่ึง

จากกราฟพบว่าฝนตกเดือนกรกฎาคมท าให้น ้ าใน 
ล าธารข้ึนสูงสุดทันที และยงัคงมีน ้ าในล าธารอีก 1 
เดือนแลว้จึงค่อย ๆ ลดลง (Figure 4 (a)) ส่วนในลุ่มน ้า
น ้ าตกธารารักษ์ จังหวัดตากพบว่า ปริมาณน ้ าฝน
เปล่ียนรูปแบบคือระยะเวลาการตกของฝนเร็วข้ึน 1 
เดือนคือเปล่ียนแปลงการตกสูงสุดจากเดือนกรกฎาคม
เป็นเดือนมิถุนายนท าให้น ้ าในล าธารข้ึนสูงสุดทนัที 
และยงัคงมีน ้าในล าธารอีก 1 เดือนแลว้จึงค่อย ๆ ลดลง
ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม (Figure 4 (b)) 

 

  
      (a)            (b) 

Figure 4  Predicted water balance of Klonglan waterfall (a) and Tararak waterfall (b) based on scenarios 2 
(during year 2046-2064) 

 

การเปรียบเทียบปริมาณน ้ าท่าบริเวณน ้ าตก
คลองลานโดยใช้แบบจ าลอง SWAT  ในภาพฉาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ พบว่า  ช่วงอนาคตอีก 15 ปี ค.ศ. 
2030-2040  ปริมาณน ้ าไหลออกจากน ้ าตกคลองลาน
รายปีลดลงจากในอดีตจาก 39.14 ลา้น ม.3 เหลือ 35.87 
ลา้น ม.3  โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมท่ีจะ
มีฝนลดลงไปกว่าปีปัจจุบัน  แต่เม่ือพิจารณาช่วง
อนาคตอีก 30 ปี ค.ศ. 2046-2064 พบว่าปริมาณน ้าราย
ปีเพ่ิมข้ึนเป็น 53.55 ลา้น ม.3 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าสดัส่วน
น ้ าท่าในช่วงฤดูแล้งลดลงไปกว่าคร่ึงของปริมาณ
น ้ าท่าในปีปัจจุบนัคือลดลงจาก 12.57 ลา้น ม.3 เหลือ
เพียง 6.86 ลา้น ม.3 ซ่ึงมีโอกาสเกิดภยัแลง้หรือขาด

แคลนน ้ าได้โดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงธันวาคม  
ในทางกลบักันช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน ้ าฝนเพ่ิมข้ึน
เป็น 2 เท่าของปีปัจจุบันซ่ึงมีโอกาสเกิดน ้ าท่วมได้
โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม (Table 1 และ 
Figure 5(a)) 

ส่วนปริมาณน ้ าไหลออกจากน ้ าตกธารารักษ์
รายปีจากในอดีตมีปริมาณ 1.5 ลา้น ม.3 เพ่ิมข้ึนเป็น 
1.61 ล้าน ม.3 แต่เดือนกรกฎาคมพบว่า ปริมาณน ้ า
ลดลงไปมากกว่าปีปัจจุบัน  แต่ภาพรวมทั้ งปีไม่
แตกต่างจากปีปัจจุบนัเท่าไหร่นกั แต่เม่ือพิจารณาช่วง
อนาคตอีก 30 ปี ค.ศ.2046-2064 พบวา่  ปริมาณน ้าราย
ปีเพ่ิมข้ึนเป็น 2.29 ลา้น ม.3 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสัดส่วน
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น ้าท่าในช่วงฤดูแลง้ลดลงจาก 0.51 ลา้น ม.3 เหลือเพียง 
0.44 ลา้น ม.3  ซ่ึงมีโอกาสเกิดภยัแลง้หรือขาดแคลนน ้า
ได้โดยเฉพาะเดือนกันยายนถึงธันวาคม  ในทาง

กลบักนัช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน ้าฝนเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า
ของปีปัจจุบันซ่ึงมีโอกาสเกิดน ้ าท่วมได้โดยเฉพาะ
เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (Table 1 และ Figure 5(b)) 

 

Table 1  Comparing of annual streamflow, seasonal streamflow over Klonglan waterfall and Tararak waterfall 
based on scenario 1 and 2  

Location Period 

Streamflow at outlet over waterfall 

Year 2000-2014 
Future  

year 2030-2040 
Future  

year 2046-2064 
mcm % mcm % mcm % 

Klonglan waterfall 

Wet period 26.46 67.59 23.29 64.94 46.69 87.18 
Dry period 12.69 32.41 12.57 35.06 6.86 12.82 
Annual 39.14 - 35.87 - 53.55 - 
dry/wet 0.48 47.94 0.54 53.99 0.15 14.70 

Tararak waterfall 

Wet period 0.99 65.82 0.98 60.63 1.85 80.70 
Dry period 0.51 34.18 0.63 39.37 0.44 19.30 
Annual 1.50 - 1.61 - 2.29 - 
dry/wet 0.52 51.94 0.65 64.93 0.24 23.92 

 

  
      (a)            (b) 

Figure 5  Predicted streamflow of Klonglan waterfall (a) and Tararak waterfall (b) based on various scenarios 
  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ในอดีตถึงปัจจุบันช่วงปี ค.ศ.  2000-2014 

(พ.ศ. 2543-2557) ลุ่มน ้ าน ้ าตกคลองลานมีปริมาณน ้ า
ในล าธารหรือน ้ าไหลออกจากบริเวณเหนือน ้ าตก
ประมาณ 689.66 มม./ปี (39.14 ล้านม.3) หรือ 52 % 

ของปริมาณน ้ าฝนรายปี  ส่วนลุ่มน ้าน ้ าตกธารารักษมี์
ปริมาณน ้าในล าธารหรือน ้าไหลออกจากบริเวณเหนือ
น ้าตกประมาณ 683.2 มม./ปี (150 ลา้นม.3) หรือ 40% 
ของปริมาณน ้าฝนรายปี  เม่ือใชแ้บบจ าลอง SWAT ใน
การจ าลองสถานการณ์การ เปล่ียนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอดีตใน
อนาคตอีก 15 ปี  (ค .ศ .  2030-2040)  ในภาพฉาย
เหตุการณ์ท่ี 1 พบว่าปริมาณน ้ าท่ารายปีของน ้ าตก
คลองลานลดลงเล็กน้อย  แต่ท่ีน ้ าตกธารารักษ์กลบั
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย  ซ่ึงเม่ือพิจารณาสัดส่วนปริมาณน ้าท่า
ในช่วงฤดูแล้งต่อฤดูฝนพบว่า น ้ าตกคลองลานมี
สัดส่วนปริมาณน ้ าท่าในช่วงฤดูแลง้ต่อฤดูฝนเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 6%  ในขณะท่ีน ้ าตกธารารักษ์มีสัดส่วน
ปริมาณน ้าท่าในช่วงฤดูแลง้ต่อฤดูฝนเพ่ิมข้ึนถึง 13 %  
แต่เม่ือพิจารณาภาพฉายเหตุการณ์ท่ี 2 กลับพบว่า 
น ้ าตกคลองลาน และน ้ าตกธารารักษ์จะมีสัดส่วน
ปริมาณน ้ าท่าในช่วงฤดูแลง้ต่อฤดูฝนท่ีลดลงถึง 40% 
ซ่ึงหมายความว่าในช่วงฤดูแล้งน ้ าตกทั้ งสองแห่ง
อาจจะเกือบแห้งหรือประสบกบัภาวะขาดแคลนน ้ า
อยา่งรุนแรง  แต่ในทางกลบักนัช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณ
น ้ าท่าเพ่ิมข้ึนประมาณ 20% ซ่ึงอาจท าให้เกิดน ้ าท่วม
ฉับพลัน และเกิดภัยพิบัติต่อชุมชนโดยรอบหรือ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนน ้าตกทั้งสองแห่งได ้ ดงันั้นจึง
ตอ้งมีแผนในการตั้งรับปรับตวัต่อสถานการณ์ดงักล่าว
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภู มิอากาศท่ีมีการใช้เ ช้ือ เพลิงจากฟอสซิล และ
เช้ือเพลิงทางเลือกไปพร้อม ๆ กนัดงัเช่นปัจจุบนั 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเต็มใจท่ีจะจ่ายของในการจดัการทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือ
การอนุรักษน์กในเขตหา้มล่าสัตวป่์าบึงบอระเพ็ดโดยใชเ้ทคนิคการทดลองพฤติกรรมการเลือกท าการเก็บขอ้มูล
ดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา 2) กลุ่มผูน้ าชุมชน 3) กลุ่มนกัทศันาจร
ชาวไทย 4) กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ และ 5) กลุ่มหน่วยงานราชการ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 493 ราย และเพ่ือรวบรวม
แนวทางการจดัการดา้นการอนุรักษน์ก ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง 5 ราย  จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาทางเลือก (choice)  ผลการวิจยัพบว่ามูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือการจดัการ
ทางเลือกจากปัจจุบันท่ีดีท่ีสุดคือ 7,872 บาท/ราย/ปี แบ่งออกเป็น เพ่ือจัดตั้ งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์นก
โดยเฉพาะ และเพ่ือกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษน์กเป็นจ านวนเงิน 1,685 และ 6,187 บาท/ราย/ปี 
ตามล าดบั  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่าย คือ กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาและกลุ่ม
หน่วยงานราชการ  ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย ไดแ้ก่ เพศ และรายได ้จากมูลค่าท่ีไดจ้าก
การศึกษาน้ีค่อนขา้งสูงซ่ึงแสดงถึงการใหค้วามส าคญัต่อปัญหาของผลกระทบท่ีมีต่อชนิดและจ านวนนกในพ้ืนท่ี
จากประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอย่างรีบด่วน  โดยมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีโดยเฉพาะและตอ้งท าให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึนโดยการเร่งการสร้างส านึกในการอนุรักษน์ก 
ค าส าคญั: ความเตม็ใจท่ีจะจ่าย, วิธีทดลองทางเลือก, การอนุรักษน์ก เขตห้ามล่าสตัวป่์าบึงบอระเพด็ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the willingness to pay (WTP) to select the most suitable 

management strategy for bird conservation in the Bung Boraphet Non-Hunting Area by applying the Choice 
Experiment Method (CEM).  Data were collected from interviews with five groups involving 493 respondents: 1) 
local people in the study area, 2) village headmen, 3) Thai tourists, 4) traders, and 5) government officers.  In 
addition, management approaches for bird conservation were investigated using in-depth interviews with five 
experts.  The analysis used data analysis techniques to find alternative.  The results showed that the value of WTP 
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for the current best choice was THB 7,872 /person/year consisting of the cost of setting up a special task force  
on bird conservation and activities for raising the awareness on bird conservation at THB  
1,685 /person/year and THB 6,187 /person/year, respectively.  Factors with a positive correlation with the value 
of WTP were the local people in this study area and government officers.  However, factors did not affect to 
correlation with the value of the WTP were gender and incomes. In conclusion, the results show the value of WTP 
for bird conservation is rather high which illustrates the concerns of local people and government officers in the 
study area on the decreases of species diversity and bird conservation which need to be resolved urgently. The 
agency acts only be to the local public more involved the creation of awareness on the bird conservation. 
Keywords: willingness to pay, choice experiment, bird conservation, Bung Boraphet non-hunting area 

 
ค าน า 

 การเพ่ิมข้ึนของประชนชนในพ้ืนท่ีควบคู่ไป
กับการใช้พ้ืนท่ีโดยรอบเพ่ือท าการเกษตรกรรม 
ตลอดจนการใชน้ ้ าเพ่ือท าการเกษตรเพ่ิมข้ึนอย่างมาก
จนท าใหเ้กิดการสูญเสียสมดุลน ้ าท่ีอยู่ในบึงบอระเพ็ด
นั้ นมีผลต่อระบบนิเวศของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง
บอระเพ็ด  สาเหตุหลกัเกิดจากประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น
ไม่ตระหนกัถึงการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีอย่างถูกวิธี 
แลว้ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  ทางผูว้ิจัยเองได้ตระหนักถึง
ประเด็นดังกล่าว จึงได้ใช้รูปแบบของการทดลอง
ทางเลือก (choice experiment)  เพ่ือท าการประเมิน
มูลค่าของการอนุรักษ์นก   โดยจะท าการศึกษา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการอนุรักษน์กมากท่ีสุด  และ
จะศึกษาต่อไปว่ามีมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเท่าใด  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการ
จดัการอนุรักษ์นกในเขตห้ามล่าสัตวป่์าบึงบอระเพ็ด  
รวมทั้งการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนท่ีบึง
บอระเพ็ดเก่ียวกบัการอนุรักษ์และการตระหนักรู้ถึง
การอนุรักษจ์ะมีมากนอ้ยเพียงใดและมีมูลค่าท่ียอมจ่าย
เพ่ือการอนุรักษ์จะมีเท่าใด  ทั้ งน้ีเ พ่ือเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ของหน่วยงานท้องถ่ินท่ี
ใกลเ้คียง  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนนโยบาย

และมุ่งเน้นในการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์นกในเขต
หา้มล่าสตัวป่์าบึงบอระเพด็ได ้
 

อุปกรณ์และวธีิการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี  กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ี
ท าการศึกษาสามารถแยกออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี  
 1. กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา  ท าการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สมการและตาราง
ของ Krejcie and  Morgan (1970)  จากประชากรใน
พ้ืนท่ีศึกษา คือ  หวัหนา้ครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตหา้ม
ล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  โดยอาศยัติดต่อกนัมาไม่ต ่า
กว่า 3 ปี  ดังนั้น ท่ีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 และ
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้จ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 337 ตวัอย่าง  และไดท้ าค านวณเผื่อการ drop 
out ประมาณร้อยละ 10 คือ 33.7 ครัวเรือน รวมเป็น 
370 ครัวเรือน  โดยจะท าการสุ่มตัวอย่างทั้ งหมดใน
พ้ืนท่ีศึกษาแยกรายหมู่บ้าน  จากนั้นท าการค านวณ
สัดส่วนจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน  โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการแบ่งการเก็บตวัอย่างในพ้ืนท่ี
ของหมู่บ้านกระจายตามกลุ่มตัวอย่างให้ครบตาม
สมการท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 370 ตวัอยา่ง 
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 2. กลุ่มผู ้น าชุมชน  ได้ท าการก าหนดขนาด
ตวัอย่างผูน้ าชุมชน 13 ราย  โดยมาจากจ านวนหมู่บา้น
ในพ้ืนท่ีศึกษาจ านวน 13 หมู่บา้น 
 3. กลุ่มนักทัศนาจรชาวไทย  ท าการก าหนด
จ านวนตวัอย่างนกัทศันาจรชาวไทย 100 ราย  ทั้งน้ีเป็น
เป็นจ านวนท่ีไดจ้ากการศึกษาของ บุญมี (2539); ชนินทร์ 
(2552); ชลัยรัตน์  (2554); จริญญา และวารัชต์  (2555); 
จุฑามาศ (2555)  ในกรณีท่ีไม่มีสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียว 
 4. กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้  ท าการก าหนด
จ านวนตวัอย่างจ านวนตวัอย่างผูป้ระกอบการร้านคา้ใน
พ้ืนท่ีศึกษาจ านวน 5 ร้านคา้ 
 5. กลุ่มหน่วยงานราชการ  การก าหนดจ านวน
ตัวอย่างหน่วยงานราชการ 5 ราย หน่วยงานในพ้ืนท่ี
ศึกษา 
 ซ่ึงผูวิ้จยัเก็บตวัอย่างทั้ง 5 กลุ่มไดจ้ านวน 493 
ตวัอยา่ง  
 

การสร้างเคร่ืองมอืในการเกบ็ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีจะน าชุดของค าถามไปสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีสมัภาษณ์จากผูใ้หค้  าตอบโดยตรง 
ในการสัมภาษณ์จะมีการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ   ซ่ึงแต่
ละทางเลือกจะมีระดบัความแตกต่างของผลท่ีจะเกิดข้ึน
จากการด าเนินการแนวทางการจดัการดา้นการอนุรักษ์
นกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ท่ีสัมพันธ์กับ
มูลค่าท่ีผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งจ่าย   และให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกทางเลือกท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
มากท่ีสุดเพียงหน่ึงทางเลือก   ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถาม
จะอยู่ ในสถานการณ์ ท่ีต้องแลกเปล่ียน ( trade off) 
ระหว่างผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนกบัมูลค่าท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน  โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การออกแบบทางเลือก  
  ออกแบบทางเลือก (alternative) โดยการ
ปรึกษากับผูเ้ช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์นก ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์ การเก็บข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้น 

(pre-test survey) และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการลดลงของนกต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตหา้มล่าสัตวป่์าบึงบอระเพด็ท่ีส่งผลวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีศึกษา  จากนั้ นท าการก าหนด “องค์ประกอบ 
(attribute)” ของเขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่ า   ซ่ึ งหมายถึ ง
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่า
สตัวป่์าบึงบอระเพด็ ไดแ้ก่ อาชีพ  รายไดป้ระมงพ้ืนบา้น 
รายไดจ้ากเกษตรกรรม การใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีศึกษา 
ในแต่ละองค์ประกอบจะมีความแตกต่างในแง่ของผลท่ี
เกิดจากการไม่ด าเนินการใด ๆ หรือการด าเนินการ ท่ี
เรียกว่า “ระดบั (level)” ของแต่ละองคป์ระกอบ   ส าหรับ
ในการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดให้มีระดบัจ านวน 3 ระดบัใน
การลดผลกระทบทางดา้นการอนุรักษน์กในอนาคต คือ 
(1) ไม่ด าเนินการใด ๆ (no action) คือ ไม่ด าเนินการใด ๆ 
ทั้งส้ิน  (2) ดี (good) คือมีการด าเนินการในระดบัดี และ 
(3) ดีมาก (excellent) คือมีการด าเนินการในระดบัดีมาก 
(Table 1) 
 2. การก าหนดจ านวนเงิน 
  ก าหนดค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในรูปแบบ
ของการสนับสนุนเข้ากองทุนการด าเนินการด้าน
อนุรักษน์กในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตวป่์าบึงบอระเพด็ ดว้ย
การทดสอบแบบสอบถามเชิงลึก (In-depth interview)  
ไดจ้ากผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจากหน่วยงานราชการ 5 ราย ตาม
แบบสอบถามชุดแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  มีค าถามจ านวน 
6 ข้อ  และประมวลผลร่วมกับข้อมูลทุติยเพ่ือให้ได้
คุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะของแต่ละชุดทางเลือก 
ซ่ึงจะมีการถามจ านวนเงินเป็นล าดบัขั้นจากจ านวนเงิน
ต ่าสุดไปยังจ านวนเงินสูงสุดท่ีผู ้ตอบแบบสอบถาม
มัน่ใจว่าสามารถจ่ายได ้  จากนั้นน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน และค่าฐานนิยม พบวา่ จ านวนเงินท่ี
จะใช้ในแบบสอบถามหลัก  ได้แก่ 0, 500, 1,000 และ 
1,500 บาท (Table 1) 
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Table 1  Attributes and attribute levels 
Attributes Levels 

Preparation of management plans, bird conservation 
and ecotourism development. (PLAN) 

No action (no change), Good (Reserved 35%),  
Excellent (Reserved 70%)  

To promote the knowledge and training to learn the 
conservation of birds. (KNOW) 

No action (no change), Good (Reserved 35%),  
Excellent (Reserved 70%) 

To supporting the people stop hunting birds for food or 
bring a pet. (STOP) 

No action (no change), Good (Reserved 35%),  
Excellent (Reserved 70%) 

Groups or clubs have a role in promoting the bird 
conservation. (CLUB) 

No action (no change), Good (Reserved 35%),  
Excellent (Reserved 70%) 

People in the area to cooperate with the government to 
cultivate the conservation of birds. (CO) 

 No action (no change), Good (Reserved 35%),  
Excellent (Reserved 70%) 

Willingness to pay (Local taxes to promote the bird 
conservation). (baht/Year) 

0, 500, 1,000, 1,500  

 3. การสร้างชุดทางเลือก 
  จากองค์ประกอบของแนวทางการจัดการ
ด้านการอนุรักษ์นก 6 องค์ประกอบ   ระดับในการ
จัดการด้านการอนุรักษ์นกในอนาคต 3 ระดับ และ
จ านวนเงิน 4 ราคา  ดงันั้นทางเลือกทั้งหมดจาก Full-
factorial design จะมีจ านวน 8,875 ทางเลือก  แต่ในการ
วิจัยคร้ังน้ีก าหนดทางเลือกด้วยวิธี Orthogonal design 
ไว้จ านวน 36 ทางเ ลือก  ซ่ึ ง วิ ธีการ น้ีจะท าให้ มี
องค์ประกอบในระดบัต่าง ๆ ทั้งไม่ด าเนินการใด ๆ ดี 
และดีมากอยา่งเท่าเทียมกนั (Kuhfeld, 2010)   จากนั้น

สร้างชุดทางเลือก (choice set) ด้วยวิธี cyclical design 
โดยทางเลือกไม่ด าเนินการใด ๆ จะมีอยู่ในชุดทางเลือก
ทุกชุด (Table 2)   แลว้ท าการจดัชุดทางเลือกออกเป็น
กลุ่ม (block) จ านวน 18 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะประกอบไป
ดว้ย 3 ชุดทางเลือก (Seenprachawong, 2008) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 Israngkura (1998) และ  Seenprachawong (2008) 
ไดก้ล่าวถึงแบบจ าลองการตดัสินใจเลือกทางเลือกว่ามี
ลกัษณะ ดงัสมการท่ี 1  

 

    Vi     =  αi + βcC + βcECE + ∑ βjXj
n
j=1 + ∑ γjaiZk

n
j=1     (1) 

 

   โดย  Vi  คือ มลูค่าความเตม็ใจท่ีจ่ายของบุคคล i  
    αi  คือ ค่าคงท่ีเฉพาะทางเลือก  

    β
cC

,β
cE
, βj และ γj คือ ค่าสมัประสิทธ์ิ 

    C คือ จ านวนเงินท่ีขอใหส้นบัสนุน  
    E  คือ อายหุรือระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
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    CE  คือ จ านวนเงินท่ีขอให้สนับสนุนโดยมีความสัมพนัธ์กับอายุหรือระดบัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

    Xj  คือ องคป์ระกอบของแนวทางการจดัการดา้นการอนุรักษน์กในแต่ละทางเลือก 
    Zk  คือ ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มประชาการ 

 

Table 2  Example of a choice set from Questionnaire  

 

 การประมาณค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
เพ่ือใหมี้การด าเนินการในการจดัการดา้นการอนุรักษ์
นก หรือค่าส่วนเกินผูบ้ริโภค (compensating surplus) 
หาไดจ้ากสมการท่ี 2  
 

WTP = CS = - 
1

βc+
βci
I
 (Vi1-Vi0)    (2) 

 โดย WTP, CS คือ มูลค่าความเต็มใจท่ี
จ่ายของแนวทางการจดัการดา้นการอนุรักษน์ก 
  Vi1-Vi0 คื อ  ค่ าความพึงพอใจ
ทางออ้มท่ีเพ่ิมข้ึนจากระดบัไม่ด าเนินการใด ๆ ไปยงั
การด าเนินการในระดบัดี หรือดีมาก 
  βc   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้
จากการหามลูค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่าย 

Attributes No action Plan A (e) Plan B (g) 

Preparation of management plans, bird 
conservation and ecotourism development.  
(PLAN) 

No change  Youth to develop 
a knowledge of bird 
conservation for the 
visitors. 

 Plan for bird 
conservation and 
Ecotourism development 
at the community level. 

To promote the knowledge and training to learn 
the conservation of birds. (KNOW) 

No change  Provide training 
to elementary school 
students. 

 Training to high 
school students. 

To supporting the people stop hunting birds for 
food or bring a pet. (STOP) 

No change  Create rules 
Agreement hunting 
birds in the village. 

  The officer checked 
out by volunteers in the 
village. 

Groups or clubs have a role in promoting the 
bird conservation. (CLUB) 

No change  Form a club bird 
conservation in 
primary education. 

 Form a club bird 
conservation in high 
school 

People in the area to cooperate with the 
government to cultivate the conservation of 
birds. (CO) 

No change  Agreement with 
the local community 
to cooperate with the 
government. 

 Conservation experts 
to talk with the public to 
cooperate. 

 Willingness to pay (Local taxes to promote the 
bird conservation). 

0  500 Baht  1,000 Baht 

I would choose    
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  βci   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้
จากการหามูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัอายหุรือจ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา 
 

ผลและวจิารณ์ 
 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 493 
ราย  แต่ละรายจะต้องเผชิญกับชุดทางเลือก 3 ชุด  
ดงันั้นในการวิเคราะห์คร้ังน้ีจะมีจ านวนตวัอย่าง 1,479 
ตวัอย่าง (ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 493 
ตัวอย่างคูณกับทางเลือก 3 ทางเลือก)  ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการประมาณค่าจากแบบจ าลอง การตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใน Table 3  จากนั้ นท าการ
ค านวณเฉพาะมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมของ
ระดับในองค์ประกอบท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติด้วย
สมการ ท่ี  2  และส าห รับตัวแปรใด ท่ี มีก ารท า
ปฏิสัมพันธ์ ( interaction) ระหว่างตัวแปรนั้น ๆ กับ
ลกัษณะเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่ จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา 
(A) ซ่ึงมีค่า เฉล่ียเท่ากับ  7.7 ปี  และอายุ  (Y) ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 47 ปี จะตอ้งน ามูลค่าความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายส่วนเพ่ิมของตัวแปรนั้น ๆ คูณกับค่าเฉล่ียของ
ลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีน าไปท าปฏิสัมพนัธ์ดว้ย  โดย
แสดงผลมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายส่วนเพ่ิมของการ
เปล่ียนแปลงแต่ละองคป์ระกอบใน Table 4 
  ส าหรับความแตกต่างของเพศและรายไดข้อง
ผูต้อบแบบสอบถามนั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  แสดง
ว่ามูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผูต้อบแบบสอบถาม
นั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับลักษณะของเพศและรายได้จาก
ประชากรต่าง ๆ ในแต่กลุ่มประชากรท่ีศึกษา   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบรรพต (2550) ท่ีกล่าวไวว้่า
เพศและรายไดข้องประชากรท่ีศึกษานั้นจะไม่มีผลต่อ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการชา้ง
ป่าในประเทศไทย 
 ส าหรับการค านวณมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ในการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการจดัการ
ดา้นการอนุรักษน์กจากระดบัไม่ด าเนินการใด ๆ ไปท่ี
ระดบัดี และดีมาก สามารถท าไดโ้ดยใชส้มการท่ี 2 ซ่ึง
จะเห็นว่าประชากรท่ีศึกษาให้ความส าคญัในการแนว
ทางการจดัการดา้นการอนุรักษน์ก จากมูลค่าท่ีเกิดจาก
การใชป้ระโยชน์ทางออ้ม ไดแ้ก่ การจดัตั้งกลุ่มคนหรือ
ชมรมในพ้ืนท่ีมีบทบาทส่งเสริมการอนุรักษ์นก โดย
เต็มใจท่ีจะจ่ายเป็นเงิน 1,685 บาท/คน/ปี  ค านวณจาก 
274 +1,411 บาท (คิดเฉพาะตัวเลขท่ีเป็นจ านวนเงิน) 
และการส่งเสริมใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีใหค้วามร่วมมือ
กบัภาครัฐเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์นกท่ี
ระดบัดีมาก โดยเตม็ใจท่ีจะจ่ายเป็นเงิน 6,187 บาท/คน/
ปี ค านวณจาก 3,755+2,432 บาท (คิดเฉพาะตวัเลขท่ี
เป็นจ านวนเงิน) 
  สามารถค านวณมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
เพ่ือเป็นแนวทางการจดัการดา้นการอนุรักษน์กเท่ากบั 
7,872 บาท/คน/ปี  ค านวณจาก 1,685+6,187 บาท และ
หากน ามูลค่าจ านวนน้ีมาคูณกบัจ านวนประชากรใน
พ้ืนท่ีเขตหา้มล่าบึงบอระเพด็จ านวน 2,713 ราย  จะได้
มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางการจดัการ
ด้านการจัดการอนุรักษ์นกของพ้ืนท่ีศึกษา  เท่ากับ 
21,356,736 บาท /ปี  ซ่ึงถือเป็นมูลค่าท่ี ค่อนข้างสูง
ส าหรับชุมชนท่ีอยู่บริเวณโดยรอบเขตห้ามล่าสัตวป่์า
บึงบอระเพ็ดท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ  136,000 บาท/
คน/ปี  แสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรในพ้ืนท่ีเขตหา้มล่าบึง
บอระเพ็ดให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์นกในพ้ืนท่ี
เขตหา้มล่าสตัวป่์าบึงบอระเพด็ 
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Table 3  Estimation Results 
Variable Model 1 Coefficient 

(P-value) 
Model 2 Coefficient 

(P-value) 
Model 3 Coefficient 

(P-value) 
Money attributes 
COST -1.627** 

(0.1037)    
 -1.625 

(0.1041) 
-1.519** 
(0.1287) 

Attributes at different levels for bird conservation 
BIYPLANe 0.545** 

(.5855)    
0.552 

(.5810)  
0.951* 

(.3414)   
BIAPLANg 0.926** 

(0.3547) 
 0.920* 
(0.3575) 

 1.062 
(0.2883) 

BKNOWe -2.098*** 
(0.0359) 

-2.140*** 
(0.0324)  

-  

BIYKNOWe - - -1.865** 
(0.0622) 

BIAKNOWg 1.966** 
(0.0493)  

 1.966*** 
(0.0493) 

 - 

BIYKNOWg - - 0.309 
(.7572) 

BIASTOPe -0.734* 
(0.4630)  

 -0.694*** 
(0.4878) 

1.394** 
(0.1634) 

BIYSTOPg  -0.892* 
(0.3722) 

 -0.816*** 
(0.4142) 

-2.276** 
(0.0229) 

BIYCLUBe 3.966*** 
(0.0001)  

 3.943*** 
(0.0001) 

1.744* 
     (0.0812) ** 

BIYCLUBg -3.817*** 
(0.0001)  

 -3.817*** 
(0.0001) 

-2.098** 
(0.0359) 

BCOe 4.339*** 
(0.0000)  

 4.323*** 
(0.0000) 

4.429*** 
(0.0000)  

BCOg  2.843*** 
(0.0045) 

 2.860*** 
(0.0042) 

 2.711*** 
(0.0067) 
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Table 3  (Continued) 
Variable Model 1 Coefficient 

(P-value) 
Model 2 Coefficient 

(P-value) 
Model 3 Coefficient 

(P-value) 
Groups of this study in different of characteristic of respondents 
BEDU345       -2.680*** 

(0.0074) 
-2.164*** 
(0.0305) 

- 

BEDU2 - - 0.491* 
(0.6237) 

BEDU34 - - 0.871*** 
(0.3840) 

BEDU5 - - -2.849*** 
(0.0044) 

BAGE2 - - -1.886** 
(0.0594) 

BAGE3 - - -.532* 
(0.5945) 

BHVILL        -3.239*** 
(0.0012) 

- -3.281*** 
(0.0010) 

BVISITOR     -3.257*** 
(0.0011) 

- -3.425*** 
(0.0006) 

BSHOP        -2.501*** 
(0.0124) 

- -2.705*** 
(0.0068) 

BGOV 1.662*** 
(0.0965) 

- 1.882** 
(0.0598) 

BGROUPS - -3.932*** 
(0.0001) 

- 

Log-likelihood function -3168.287      -3174.677      -3171.887      
No, of Respondents 493 493 493 
No, of observations  8,875 8,875 8,875 
Note: *** meaning being statistically significant at the 95% confidence level 

** meaning being statistically significant at the 90% confidence level 
  * meaning being statistically significant at the 85% confidence level 
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Table 4  Implicit prices for a change in each attribute 

สรุป 
 กลุ่มประชาชนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษามี
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางการจดัการดา้น
การอนุรักษ์นกเท่ากับ 7,872 บาท/คน/ปี  โดยแบ่ง
ออกเป็นมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในแนวทางการ
จัดการด้านการอนุรักษ์นกต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การจดัตั้งกลุ่มคนหรือชมรมในพ้ืนท่ีมีบทบาท
ส่งเสริมการอนุรักษน์กในระดบัดีมาก  โดยเต็มใจท่ี
จะจ่ายเป็นเงิน 1,685 บาท/คน/ปี และการส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์นกท่ีระดบัดีมาก  
โดยเต็มใจท่ีจะจ่าย เ ป็นเ งิน 6,187 บาท/คน/ปี  
ตามล าดบั  
 ผลจากการวิจยัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพใน
การจัดตั้ งกองทุนการด าเนินงาน  เพ่ือรองรับการ
จดัการดา้นการอนุรักษน์กในพ้ืนท่ีเขตหา้มล่าสัตวป่์า
บึงบอระเพ็ด  โดยเงินทุนนั้นควรน าไปใช้ในการ
ลงทุนกบัการส่งเสริมใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์นก   ซ่ึงเ ร่ิมแรกควรมีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกบัใหค้วามรู้แก่ประชาชน   เพ่ือใหท้ราบ

สถานการณ์ปัญหาและความจ าเป็นในการด าเนินการ
แกไ้ข  รองลงมาคือการจดัตั้งกลุ่มคนหรือชมรมใน
พ้ืนท่ีมีบทบาทส่งเสริมการอนุรักษ์นก   จากนั้นจึง
ด าเนินการตามแนวทางดงักล่าว  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจดัการดา้นการอนุรักษน์กต่อไป 
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Attribute Vi0 Vi1 Vi1- Vi0 WTP 

(1)  the bird conservation of education 
from the promote the knowledge and 

training to learn the conservation of bird. 

1,076(-1) -1,407(-1) -745 -2,483 

(2) the bird conservation of education 
from the groups or clubs have a role in 

promoting the conservation of bird. 

-274(-1) 1,411(-1) -863 1,685 

(3) the bird conservation of people in the 
area to cooperate with the government to 

cultivate the conservation of bird. 

-3,755(-1) 2,432(-1) 5,078 6,187 

Total 7,872 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใชง้านของถนนป่าไม ้(ถนนสายหลกั ถนนสายรอง และถนนแขนง) ท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
พ้ืนท่ีและเวลาในสถานีวนวฒันวิจัยสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา  ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่าง  
พ.ศ. 2533-2556 พบวา่  พ้ืนท่ี site A มีถนนป่าไมย้าว 117. 65 กิโลเมตร ประกอบดว้ย   1) ถนนสายหลกัท่ีไม่เปล่ียน 
13.94 กิโลเมตร (11.8 %) เปล่ียนเป็นถนนสายรอง 6.21 กิโลเมตร (5.3 %) เปล่ียนเป็นถนนแขนงท่ียงัใชง้าน 5.57  
กิโลเมตร (4.7 %)   2) ถนนสายรองท่ีไม่เปล่ียน 2.26 กิโลเมตร (1.92 %) เปล่ียนเป็นถนนสายหลกั 0.55 กิโลเมตร 
(0.47 %) เปล่ียนเป็นถนนสายหลักและกลับมาเป็นถนนสายรอง 0.50 กิโลเมตร  (0.43 %)   3) ถนนแขนง 
เปล่ียนเป็นถนนสายหลกั 1.05 กิโลเมตร (0.90 %) เปล่ียนเป็นถนนสายรอง 0.62 กิโลเมตร (0.53 %)  ในปี พ.ศ. 
2549 มีการสร้างถนนสายใหม่เพ่ิมข้ึนยาว 3.90 กิโลเมตร (3.32 %) เป็นถนนสายหลกัและสายรองยาว 1.93 และ 1.6 
กิโลเมตร ตามล าดบั  การใชถ้นนป่าไมส่้วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงในช่วง พ.ศ. 2543 
ค าส าคญั: การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีและเวลา ถนนป่าไม ้สถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช 
 

ABSTRACT 
 Forest road usage (main road [MR], secondary road [SR] and feeder road [FR]) based on spatial and 
temporal changes at the Sakaerat Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima province was investigated 
using geo-information technology for the period 1990-2013. The results revealed that site A had 117.65 km of 
forest roads that consisted of: 1) MR which was unchanged (13.94 km, 11.8%), had changed to SR (6.21 km, 
5.3%), and had changed to existing FR (5.57 km, 4.7%); 2) SR which was unchanged (2.26 km, 1.92 %), had 
changed to MR (0.55 km, 0.47 %), had changed to MR and then reverted to SR (0.50 km, 0.43 %); and  3) FR 
which had changed to MR (1.05 km, 0.90 %), and had changed to SR (0.62 km, 0.53 %). In 2006, at site A, new 
forest roads had been extended by 3.90 km (3.32 %) which consisted of MR (1.93 km) and SR (1.96 km). Most of 
forest road usage change occurred in 2000. 
Keyword: spatio-temporal analysis, forest road, Sakaerat Silvicultural Research Station 
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ค าน า 

 ถนนป่าไม้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
เขา้ถึงพ้ืนท่ีป่าไมเ้พ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกป่า การฟ้ืนฟูสภาพป่า การสร้างแนวกนั
ไฟป่า  การสร้าง ส่ิงก่อสร้างในป่า  การเ ดินทาง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ตลอดจนถึงการยบัย ั้งผูบุ้กรุกผืน
ป่าโดยใช้ถนนเป็นเส้นแบ่งเขต  สถานีวนวฒันวิจัย
สะแกราชเป็นพ้ืนท่ีแห่งหน่ึงในทอ้งท่ีบา้นหว้ยน ้าเค็ม 
ต า บล อุ ดมท รั พ ย์  อ  า เ ภ อ วังน ้ า เ ขี ย ว  จั ง ห วัด
นครราชสีมา  ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลญ่ีปุ่นเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการดา้น
การวิจยัและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า  สภาพป่า
ดั้งเดิมเป็นป่าดิบแลง้และป่าเตง็รังท่ีถกูถางจนเหลือแต่
เขาหวัโลน้ (สถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช, 2558)  งาน
แรกของการปลูกฟ้ืนฟูป่าคือ การวางแผนสร้างถนน
ป่าไมอ้ย่างมีระบบ เพ่ือให้เขา้ถึงพ้ืนท่ีแปลงปลูกได้   
การสร้างถนนป่าไม้เ ร่ิมด าเนินการตั้ งแต่ว ันท่ี 29 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2524  จนถึง พ.ศ. 2536  รวมระยะเวลา 
12 ปี  ถนนป่าไม้ในสถานีวิจัยฯ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทการใช้งาน (Figure 1) คือ  1) ถนนสายหลกั 
(main road or primary road)  เ ป็นถนนท่ีใช้งานได้
ตลอดปี  มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอด
ฤดูกาล  มีการระบายน ้ าดี  กวา้งประมาณ 4-6 เมตร  
ความหนาลกูรังบดอดัประมาณ 15-20 ซม. ใชค้วามเร็ว
ประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  2) ถนนสายรองหรือ
ถนนตรวจการ  (secondary or operation road) สร้าง
แยกออกจากถนนสายหลกั เพ่ืออ านวยความสะดวก
ของกิจกรรมในป่า เช่น การแบ่งแปลงปลกูป่าออกเป็น
ส่วน ๆ กวา้งประมาณ 3-4 เมตร  ความหนาลูกรังบด
อัดประมาณ 5-10 ซม.   ใช้ความเร็วประมาณ 35 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง  3) ถนนแขนง หรือถนนชัว่คราว 
(feeder or access road)  เ ป็นถนนท่ีสร้างข้ึนเ พ่ือใช้

ล  าเลียงขนส่งกลา้ไมเ้ขา้ไปในแปลงปลูก  ใชง้านเพียง
คร้ังเ ดียวหรืออาจใช้เ ป็นแนวกันไฟก็ได้  กว้าง
ประมาณ 3 เมตร (พยตัติพล, 2539; Sessions, 2007) 
 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม   พ้ื น ท่ี ป ลู ก ป่ า มี ก า ร
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพพ้ืนท่ีและกาลเวลา  ถนน
สายหลักบางช่วงท่ีเคยใช้สัญจรในระยะแรก อาจ
เปล่ียนไปเป็นถนนสายรองหรือถนนแขนงท่ีใช้เป็น
คร้ังคราวหรือไม่ไดใ้ชง้าน  ในท านองกลบักนั  ถนน
สายรองหรือถนนแขนงบางช่วง อาจเปล่ียนกลบัมา
เป็นถนนสายหลกัได ้ เพราะไดเ้ส้นทางใหม่ท่ีสะดวก
และลัดสั้ น  ถนนบางสายอาจถูกเลิกใช้งานเพราะ
แปลงไมท่ี้ปลูกมีการเติบโต  ไม่ตอ้งเดินทางเขา้ไปอีก  
การเปล่ียนแปลงเหล่า น้ีสามารถกระท าได้ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีมีการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งเชิงพ้ืนท่ีและเวลา  ขอ้มูลเส้นทางถนนได้
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาต่างกนัและ
จากการส ารวจดว้ยจีพีเอส  การวิเคราะห์ประเภทการ
ใชง้านของถนนป่าไมท่ี้เปล่ียนไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ 
จะแสดงถึงความเหมาะสมของเครือข่ายถนนป่าไมใ้น
พ้ืนท่ีสถานีวิจยัดงักล่าว 
 

 อุปกรณ์และวธีิการ 
 

อุปกรณ์  
 1. ขอ้มลูทุติยภูมิ ประกอบดว้ย  
   - ขอ้มูลแผนท่ีถนนป่าไมเ้ชิงเลข มาตราส่วน 
1: 10,000 ของสถานีวิจยัฯ  จดัเกบ็ในระบบ GIS  
(พยตัติพล, 2539) 
  - ขอ้มลูแผนท่ีภูมิประเทศเชิงเลข ระวาง 5337 
I และ 5338 II มาตราส่วน 1: 50,000 ปี พ.ศ. 2540 ของ
กรมแผนท่ีทหาร ระบบพิกัดยูทีเอ็ม โซน 47N พ้ืน
หลกัฐาน WGS 1984 
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Figure 1  Classification of forest road usage based on road function and forest activities 
แหล่งที่มา: องคก์ารความร่วมมือสากลแห่งประเทศญ่ีปุ่นและองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม.้ 2529 

 

  - ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเวลาต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ภาพสแกนของขอ้มูลดาวเทียม Landsat 5 วนัท่ี 
26 ธันวาคม 2533,  ขอ้มูลดาวเทียมเชิงเลข Landsat 5 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2543,  ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงเลข 
เดือนมีนาคม 2545,  ข้อมูลดาวเทียมเชิงเลข  SPOT5 
เดือนมกราคม 2549  
 2. ขอ้มลูปฐมภูมิ ประกอบดว้ย  
  - ขอ้มูลส ารวจถนนป่าไมด้ว้ยจีพีเอส เดือน
กมุภาพนัธ์ 2553 และ เดือนพฤษภาคม 2556 
  - ขอ้มูลประเภทการใชง้านถนนป่าไมใ้นแต่
ละช่วง ตามปีท่ีมีภาพดาวเทียม โดยสอบถามเจา้หนา้ท่ี
สถานีฯ 
 3. เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียมจีพีเอส 
  4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 
 

วธีิการศึกษา 
 1. การเตรียมขอ้มูลเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ การปรับแก้
ความคลาดเคล่ือนของภาพถ่ายดาวเทียมทางเรขาคณิต  
โดยใชจุ้ดแยกของถนนหรือจุดตดัของล าน ้ ากบัถนนท่ี

ปรากฏในแผนท่ีภู มิประเทศเชิงเลข  มาตราส่วน 
1:50,000  เป็นจุดอา้งอิงกบัจุดในภาพถ่ายฯ  เลือกให้มี
จุดกระจายทั่วพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8 จุด  แลว้ท าการให้
พิกดั (rectify) ภาพถ่ายดาวเทียม  ก าหนดค่าความคลาด
เค ล่ือน  Root Mean Square Error (RMSE) ไม่ เ กิน 15 
เมตร  ภาพถ่ายดาวเทียมท่ีปรับแก้พิกัดแลว้ น าเข้าสู่
ระบบ GIS เพ่ือรอการแปลภาพเสน้ทางของถนนต่อไป 
 2. การเก็บข้อมูลสนามด้วยเคร่ืองจีพีเอส ใช้
แผนท่ีแปลงปลกูของสถานีวนวฒันวิจยัฯ ร่วมกบัแผน
ท่ีเส้นทางถนนจากแผนท่ีภูมิประเทศเชิงเลข   เพ่ือ
วางแผนเก็บข้อมูลต าแหน่งแบบสมบูรณ์ (absolute 
positioning)  โดยเก็บขอ้มูลเป็นจุด (waypoint) ตรงจุด
ทางแยก และจุดท่ีมีล าน ้ าตดัผ่านกบัเส้นถนน  เพ่ือใช้
เป็นจุดอา้งอิงกบัภาพถ่ายดาวเทียม  และเกบ็ขอ้มลูเป็น
เสน้ (track)  เพ่ือบนัทึกทิศทางการเดินแนวส ารวจของ
ถนน  รวมถึงบนัทึกประเภทการใชง้านของถนนโดย
การสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจกัรกลของสถานีวิจยัฯ  ท า
การถ่ายโอนขอ้มลูเขา้สู่ระบบ GIS  เพ่ือรอการปรับแก้
เสน้ทางของถนนต่อไป 
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 3. การจดัท าฐานขอ้มูลภูมิศาสตร์  น าขอ้มลูจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมมาแปลตีความแนวเสน้ถนน  ร่วมกบั
ข้อมูลจากการส ารวจด้วยจีพีเอสและข้อมูลแผนท่ี
เชิงเลข  ท าการ digitize แนวเสน้ และปรับแกใ้หถ้กูตอ้ง

ตรงกนั  เพ่ิมขอ้มูลเชิงบรรยายของประเภทการใชง้าน
ถนนป่าไม้ตามช่วงเวลาท่ีตรงกับเวลาในภาพถ่าย
ดาวเทียมและการส ารวจ ดงั Table 1  เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
การเปล่ียนแปลงของเส้นทางถนนในพ้ืนท่ี 

 

Table 1 Data acquisition for forest road delineation in SSRS during study 
Duration Data type Methodology References 
2525-2532 Annually forest road map Digitized map in GIS format พยตัติพล (2539) 

2533 LANDSAT TM (26 Dec 1990) Visual interpretation from image 
scanned map 

 

2540 Topographic digital map L7018 Extract road layer  
2543 LANDSAT 5 (Feb 2000) Digital image interpretation  
2545 Ortho color image (Mar 2002) Digital image interpretation  
2549 SPOT 5 (13 Jan 2006) Digital image interpretation  
2553 GPS (Feb 2010) GPS surveying ดนุนนัท ์(2553) 
2556 GPS (May 2013) GPS surveying  

 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  จากขอ้มูลถนนป่าไม้
ในแต่ละช่วงเวลา วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงโดยแบ่ง
ถนนออกเป็นส่วน ๆ  ใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ตรวจสอบการใช้งานทุกส่วนของถนนท่ี
เปล่ียนไประหว่างช่วงเวลาจากขอ้มูลเชิงบรรยาย  หา
ความยาวทุกส่วนของถนน แลว้จดักลุ่มตามประเภท
การใช้งาน  ค านวณระยะทางและเวลาท่ีใช้ในการ
เขา้ถึงในเส้นทางท่ีเปล่ียนไป น าเสนอและรายงานผล
ในรูปของตารางและแผนท่ี                 

 
ผลและวจิารณ์ 

 

การเปลีย่นแปลงของถนนป่าไม้ในพืน้ที่ site A 
 จากขอ้มลูตั้งตน้ในปี พ.ศ. 2533  พ้ืนท่ี site A 
มีถนนป่าไมย้าว 117.6 กิโลเมตร ประกอบดว้ย ถนน
สายหลัก  37.14 กิ โล เมตร  ถนนสายรอง  28.05 
กิโลเมตร และถนนแขนง 48.56 กิโลเมตร  คิดเทียบ

เ ป็ นสั ด ส่ วนคว า ม ย า ว ต่ อถนนสา ยหลัก เ ป็ น 
1:0.77:1.24  การเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาจนถึง 
พ.ศ. 2556 ดงั Table 2 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ถนนสายหลกั ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง ยาว 
13.94 กิโลเมตร (ร้อยละ 11.85 ของความยาวทั้งหมด) 
มีการเปล่ียนเป็นถนนสายรอง 6.2 กิโลเมตร (ร้อยละ 
5.28)  ซ่ึงมีการเปล่ียน 4 แบบคือ  ก) เปล่ียนเป็นถนน
สายรองปี 2543  ข) เปล่ียนเป็นถนนสายรองปี 2556  
ค) เปล่ียนเป็นถนนสายรองปี 2545 เปล่ียนเป็นถนน
แขนงปี 2549 แลว้กลบัมาเป็นถนนสายรองปี 2556  ง) 
เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2543 แลว้กลบัมาเป็นถนน
สายรอง ปี 2556  มีการเปล่ียนเป็นถนนแขนงในปี 
2543 ยาว 5.5 กิโลเมตร  (ร้อยละ 4.73)  และมีการ
เปล่ียนเป็นถนนท่ีเลิกใช ้11.4 กิโลเมตร (ร้อยละ 9.70) 
ซ่ึงมีการเปล่ียน 3 แบบคือ ก) เปล่ียนเป็นถนนสายรอง
ปี 2543 และเลิกใช้งานปี 2556  ข) เปล่ียนเป็นถนน
สายรองปี 2543 เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2549 และเลิก



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 42 

ใชง้านปี 2556  ค) เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2543 และ
เลิกใชง้านปี 2556  
 2. ถนนสายรอง ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง ยาว 
2.25 กิโลเมตร (ร้อยละ 1.92)  มีการเปล่ียนเป็นถนน
สายหลกั 555 เมตร (ร้อยละ 0.47) ซ่ึงเปล่ียนในปี 2543 
และปี 2556  มีการเปล่ียนเป็นถนนสายรอง 506 เมตร 
(ร้อยละ 0.43) ซ่ึงมีการเปล่ียน 2 แบบคือ ก) เปล่ียนเป็น
ถนนสายหลกัปี 2543 แลว้เปล่ียนกลบัมาเป็นถนนสาย
รองปี 2556  ข) เปล่ียนเป็นถนนสายหลกัปี 2549 แลว้
เปล่ียนกลับมาเป็นถนนสายรองปี 2556 และมีการ
เปล่ียนเป็นถนนท่ีเลิกใช้ 24.7 กิโลเมตร  (ร้อยละ 
21.02) ซ่ึงมีการเปล่ียน 5 แบบคือ ก) เปล่ียนเป็นถนน
สายหลกัปี 2543 และเลิกใชง้านปี 2549  ข) เปล่ียนเป็น
ถนนแขนง ปี  2543 และ เ ลิกใช้ง าน ปี  2553  ค ) 
เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2543 และเลิกใช้งานปี 2556  
ง) เปล่ียนเป็นถนนสายแขนงปี 2549 และเลิกใชง้านปี 
2556  จ) เลิกใชง้านปี 2556 
 3. ถนนแขนง มีการเปล่ียนเป็นถนนสายหลกั 
1.05 กิโลเมตร (ร้อยละ 0.90)  ซ่ึงเปล่ียนในปี 2543 
และปี 2556  มีการเปล่ียนเป็นถนนสายรอง 627 เมตร 
(ร้อยละ 0.53)  ในปี 2543 และปี 2556  และมีการ
เปล่ียนเป็นถนนท่ีเลิกใช้ 46.87 กิโลเมตร  (ร้อยละ 
39.48)  ซ่ึงมีการเปล่ียน 3 แบบคือ ก) เปล่ียนเป็นถนน
สายรองปี 2543 และเลิกใชง้านปี 2556  ข) เลิกใชง้าน
ปี 2553  ค) เลิกใชง้านปี 2556 
 ต่อมาในปี 2549 มีการสร้างถนนสายใหม่
เพ่ิมข้ึนยาว 3.90 กิโลเมตร (ร้อยละ 3.32)  เป็นถนน
สายหลัก  1.93 กิโลเมตร  และถนนสายรอง  1.96 
กิโลเมตร  โดยสรุป เม่ือนบัถึงปี 2556  พ้ืนท่ี site A มี
ถนนป่าไม้สายหลัก ยาว 17.4 กิโลเมตร (ร้อยละ 
14.87) ถนนสายรองยาว 11.5 กิโลเมตร (ร้อยละ 9.83) 

และถนนแขนงยาว  5.5 กิโลเมตร  (ร้อยละ 4.73) ท่ี
เหลือเป็นถนนเลิกใช้งาน 83.0 กิโลเมตร  (ร้อยละ 
70.57) เม่ือคิดเทียบเป็นสัดส่วนความยาวต่อถนนสาย
หลกัเป็น 1:0.66:0.32:4.75  
 จาก Table 2 แสดงว่า มีการเปล่ียนแปลงท่ี
นอ้ยระหว่างถนนสายหลกักบัถนนสายรองหรือถนน
แขนง เพียงร้อยละ 11.91 เท่านั้น (ส่วนท่ีระบายสีใน
ตาราง)  แมว้่าพ้ืนท่ี site A มีเน้ือท่ีปลูกป่ากวา้งขวาง  
แต่เส้นทางสายหลกัไม่ค่อยเปล่ียนแปลงและความยาว
ถนนคงท่ีตั้ งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา (ดนุนันท์ 2553)  
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีเพียงสองแห่งคือ 1) 
บริเวณพ้ืนท่ีแปลงปลกูปี 2524-2525 ซ่ึงเป็นแปลงแรก
ท่ีเร่ิมปลกูป่า เน่ืองจากมีแปลงยอ่ย ๆ หลายแปลง และ
มีการร้ือปลูกหลายคร้ัง  2) บริเวณเส้นทางท่ีออกไปสู่
พ้ืนท่ีแปลงปลูกใหม่ท่ีมีแปลงทดลองวิจยัดงั Figure 2 
ส่วนท่ีเป็นวงกลมสีแดง ท าให้มีการใช้เส้นทางผ่าน
บริเวณน้ีอย่างสม ่าเสมอ การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่
เกิดข้ึนในปี 2543 เพราะงานสร้างถนนและงานปลูก
ป่าเร่ิมคงท่ี  การท่ีถนนสายหลกัไม่ค่อยมีการเปล่ียน
เส้นทางอาจเกิดจากเส้นทางเดิมท่ีไดอ้อกแบบและวาง
แนวมีความเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีแลว้ การเดินทาง
เขา้ถึงแปลงปลกูป่ามีความสะดวก 
 จาก Figure 3 แสดงตวัอย่างการเปล่ียนแปลง
การใชง้านถนนป่าไมใ้นพ้ืนท่ี site A ตามช่วงเวลาต่าง 
ๆ กนั เช่น ถนนสายหลกัเปล่ียนเป็นถนนสายรองใน 4 
แบบคือ ในปี 2543 ในปี 2556 ในปี 2545-2549-2556 
และในปี 2543-2556 ถนนสายหลกัเปล่ียนเป็นถนน
เลิกใช ้ใน 3 แบบคือ ในปี 2543 (สายรอง)-2556 (เลิก
ใช้) ในปี 2543 (สายรอง)—2549 (ถนนแขนง)-2556 
(เลิกใช้) และในปี 2543 (ถนนแขนง)-2556 (เลิกใช้) 
เป็นตน้ 
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Figure 2  Location map of Sakaerat Silvicultural Research Station (SSRS) 
แหล่งที่มา: สถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช.  2558 
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Table 2  Changing of forest road usage in site A   
 (Unit: meters)  

Road usage Main road Secondary road Feeder road Abandon road Remarks 

Main road 

13,943.187 
(11.85) 

   
no changed 

 6,209.322 (5.28)   4 types 

  5,569.394 (4.73)  in 2543 

   11,413.650 (9.70) 3 types 

1,937.957 (1.65)    new road in 2549 

Secondary 
road 

 2,256.735 (1.92)   no changed 

555.318 (0.47)    2 types 

 506.863 (0.43)   2 types 

   24,734.200 (21.02) 5 types 

 1,964.003 (1.67)   new road in 2549 

Feeder road 

1,056.360 (0.90)    2 types 

 626.930 (0.53)   2 types 

   46,872.969 (39.84) 3 types 

Total in 2556 
17,492.822 

(14.87) 
11,563.853 (9.83) 5,569.394 (4.73) 83,020.819 (70.57) 

117,646.888 
(100) 

 
Table 3  Changing of forest road usage in site B   
 (Unit: meters) 

Road usage Main road Secondary road Feeder road Abandon road Remarks 

Main road 

7,339.988 (15.43)    no changed 

 1,112.379 (2.34)    

   7,564.725 (15.91) 4 types 

Secondary 
road 

2,197.128 (4.62)     

   3,623.306 (7.62) 4 types 

Feeder road    25,722.059 (54.08) 2 types 

Total in 2556 9,537.116 (20.05) 1,112.379 (2.34)  36,910.090 (77.61) 47,559.587 (100) 
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Figure 3 Sample of temporally change of forest road usage in site A  
1 – main road, 2 – secondary road, 3 - feeder road,  - abandon road, 11- unchanged main road 
12 – changed from main road to secondary road, 13 – changed from main road to feeder road,  
10 - changed from main road to abandon road 
 

การเปลีย่นแปลงของถนนป่าไม้ในพืน้ที่ site B 
 จากข้อมูลตั้ งต้นในปี พ.ศ. 2533 มีเส้นทาง
ถนนป่า ไม้ใน พ้ืน ท่ี  site B ย าว  47.6 กิ โล เมตร 
ประกอบดว้ย ถนนสายหลกั 16.0 กิโลเมตร ถนนสาย
รอง 5.8 กิโลเมตร และถนนแขนง 25.7 กิโลเมตร  คิด
เทียบเป็นสัดส่วนความยาวต่อถนนสายหลักเป็น 
1:0.36:1.60 ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา
จนถึง พ.ศ. 2556 ดงั Table 3 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ถนนสายหลกั ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย 
7.34 กิโลเมตร (ร้อยละ 15.43 ของความยาวทั้งหมด)  
มีการเปล่ียนเป็นถนนสายรอง 1.1 กิโลเมตร (ร้อยละ 
2.34) ในปี 2543  และมีการเปล่ียนเป็นถนนท่ีเลิกใช้ 
7.56 กิโลเมตร (ร้อยละ 15.91) ซ่ึงมีการเปล่ียน 4 แบบ
คือ  ก) เลิกใชง้านปี 2553  ข) เปล่ียนเป็นถนนสายรอง
ปี 2549 และเลิกใช้งานปี 2553  ค) เปล่ียนเป็นถนน

แขนงปี 2545 และเลิกใช้งานปี 2553  ง) เปล่ียนเป็น
ถนนสายรองปี 2543 เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2545 
และเลิกใชง้านปี 2553 
 2. ถนนสายรอง มีการเปล่ียนเป็นถนนสาย
หลัก 2.19 กิโลเมตร  (ร้อยละ 4.62) ซ่ึงเปล่ียนในปี 
2543  และมีการเปล่ียนเป็นถนนท่ีเลิกใช ้3.6 กิโลเมตร 
(ร้ อยละ  7.62) ซ่ึ ง มีก า ร เป ล่ี ยน  4 แบบ คือ   ก ) 
เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2543 และเลิกใชง้านปี 2556  
ข) เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2545 และเลิกใช้งานปี 
2553  ค) เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2545 และเลิกใชง้าน
ปี 2556  ง) เปล่ียนเป็นถนนแขนงปี 2553 และเลิกใช้
งานปี 2556 
 3. ถนนแขนง มีการเปล่ียนเป็นถนนท่ีเลิกใช ้
25.7 กิโลเมตร (ร้อยละ 54.08)  ซ่ึงมีการเปล่ียน 2 แบบ
คือ ก) เลิกใชง้านปี 2553  ข) เลิกใชง้านปี 2556 
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 โดยสรุป เม่ือนับถึงปี 2556  พ้ืนท่ี site B มี
ถนนป่าไม้สายหลัก ยาว 9.54 กิโลเมตร (ร้อยละ 
20.05)  ถนนสายรองยาว 1.11 กิโลเมตร (ร้อยละ 2.34)  
ท่ีเหลือเป็นถนนเลิกใช้งาน 36.91 กิโลเมตร (ร้อยละ 
77.61)  คิดเทียบเป็นสัดส่วนความยาวต่อถนนสาย
หลัก เ ป็น 1:0.17:3.87  จาก Table 3 แสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยระหว่างถนนสายหลกักบัถนนสาย

รอง มีเพียงร้อยละ 11.58 เท่านั้น (ส่วนท่ีระบายสีใน
ตาราง)  เน่ืองจากพ้ืนท่ี site B มีขนาดเน้ือท่ีนอ้ย และ
ถนนสายหลกัท่ีข้ึนเขาบางช่วง มีเส้นทางช ารุดเพราะ
ถกูน ้ากดัเซาะหรือตน้ไมใ้หญ่ลม้ทบั จึงท าใหถ้นนขาด
ช่วง ไม่ได้ใช้งาน ความยาวถนนคงท่ีตั้งแต่ ปี 2545 
เป็นตน้มา (ดนุนนัท,์ 2553) 

 

 
Figure 4   Calculation of travel time in changing area of forest road usage in site A 
 

การวเิคราะห์การเดนิทางจากการเปลีย่นแปลงของ
ถนนสายหลกั 
 จาก Figure 4  แสดงบริเวณท่ีมีการเปล่ียน 
แปลงการใช้งานถนนป่าไม ้พ้ืนท่ี site A ช่วงรอยต่อ
ไปยงัแปลงปลกูใหม่ท่ีขยายพ้ืนท่ีในปี 2549  มีบางช่วง
ของถนนสายหลกัเปล่ียนเป็นถนนสายรอง  บางช่วง
ของถนนสายรองหรือถนนแขนงเปล่ียนเป็นถนนสาย
หลกั  หากเปรียบเทียบการเดินทางจากจุดสามแยกท่ี
อยู่ดา้นบนขวาของภาพ (รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสสีแดง) ไป
ยงัจุดเป้าหมายท่ีเป็นทางออกไปยงัพ้ืนท่ีแปลงใหม่ท่ี

อยู่กลางภาพดา้นซ้ายของภาพ (จุดวงกลมสีแดง) วดั
ระยะทางบนถนนสายหลกัและเลือกเส้นทางสั้นท่ีสุด 
ได้ความยาว 1.506 กิโลเมตร  ก าหนดความเร็วบน
ถนนสายหลกั 50 กิโลเมตร/ชัว่โมง  ถนนสายรอง 35 
กิโลเมตร/ชัว่โมง  ผลวิเคราะห์การใชเ้วลาเดินทางใน
ปี 2533 เท่ากบั 121.15 วินาที  เน่ืองจากมีเส้นทางสอง
ช่วงท่ีเป็นถนนสายรอง ต่อมาในปี 2543-2553 ถนน
ทุกช่วงเป็นสายหลกัตลอด ใชเ้วลาเดินทางเท่ากนัคือ 
108.44 วินาที  แต่ในปี 2556 มีการเปล่ียนเส้นทางหลกั 
ไดร้ะยะทาง 1.491 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเท่ากบั 
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107.36 วินาที  แสดงว่าการเปล่ียนเส้นทางใหม่ท าให้
ระยะทางลดลงแต่เวลาเดินทางไม่แตกต่างกนั 
 

 การวเิคราะห์เชิงพืน้ที่และเวลาของถนนป่าไม้ 
 จากข้อมูลเส้นทางถนนป่าไมใ้นสถานีวิจัย 
แสดงให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงการใชง้านถนนป่า
ไมมี้สัดส่วนท่ีน้อย  เพราะตามสภาพพ้ืนท่ีหลงัจาก
ปลูกป่าเสร็จแลว้  ความถ่ีในการเข้าถึงแปลงปลูกก็
ลดลงและต้นไม้มีการ เจริญเติบโตทดแทนตาม
ธรรมชาติเป็นล าดบั  ความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ี
จึงลดลงตามไปดว้ย  การขยายพ้ืนท่ีปลูกป่าในปี 2549 
เป็นตัวอย่างท่ีแสดงถึงความเปล่ียนแปลงของถนน  
เน่ืองจากมีการสร้างเส้นทางใหม่เพ่ิมข้ึน  แต่อย่างไรก็
ตาม การใชง้านถนนไดก้ลบัเขา้สู่สภาพคงท่ีในปี 2553  
ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของถนนจึงข้ึนอยู่กบักิจกรรม
ในพ้ืนท่ี  ความถ่ีในการสัญจร  ค่าใชจ่้ายในการสร้าง
ถนน  เน่ืองจากพ้ืนท่ีสถานีวิจยั  มีจุดประสงค์ในการ
ปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าให้ธรรมชาติกลบัคืนมา  ไม่ได้มี
การน าไมอ้อกมาใชป้ระโยชน์  จึงมีการเปล่ียนแปลง
นอ้ย  หากเป็นพ้ืนท่ีปลูกป่าเพ่ือการพาณิชย ์จะมีการ
ใช้งานของถนนท่ีต้องล าเลียงไม้ และปลูกทดแทน
หมุนเวียนกนัไปตลอดเวลา  ถนนจะมีการใชง้านและ
มีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Ying et al. (2014) ท่ีไดท้ าการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี
และเวลาของเครือข่ายถนนจากประเภทการใช้งาน 
ความหนาแน่นของถนน  ความสามารถในการ
ใหบ้ริการของถนน (road service capacity: RSC)  โดย
มีขอ้มูลทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนท่ีมีความ
ตอ้งการใชถ้นนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

สรุป 
 การใช้งานของถนนป่าไม้มีการเปล่ียนไป
ตามสภาพพ้ืนท่ี และช่วงเวลาตามกิจกรรมทางป่าไม ้ 
ความถ่ีในการสัญจร  ค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนใน

ระยะแรกของการปลูก   ถนนมีการใช้งานมากและ
เขา้ถึงบ่อย  แต่เม่ือตน้ไมเ้ติบโตเตม็ท่ี การเขา้ถึงแปลง
ปลูกก็ลดลง   เส้นทางสายหลักย ังคงไ ม่ มีการ
เปล่ียนแปลง  เวน้แต่ในบางบริเวณท่ีมีการสัญจรบ่อย  
อาจเกิดการเปล่ียนของถนนสายหลกั ถนนสายรอง 
เพ่ือใหเ้ดินทางสะดวกข้ึน  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีและ
เวลาของเครือข่ายถนนป่าไม้มีความสัมพันธ์กับ
ความถ่ีของกิจกรรมในพ้ืนท่ี ความหนาแน่นของถนน 
และความตอ้งการใชถ้นน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยของระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองสัตว์ป่า
ใกล้สูญพนัธ์ุในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

The Relationship between Factors Affecting SMART Patrol System Protection Efficiency on 
Endangered Species in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary 
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บทคัดย่อ 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์จดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าโดยปลอดภยั

เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งพนัธ์ุสัตวป่์าใหอ้ยู่รอด และสามารถกระจายพนัธ์ุไปพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  การจดัการและคุม้ครองแหล่งท่ีอยู่
อาศยัและประชากรสัตวป่์าจึงเป็นภารกิจส าคญั  ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ถูกน ามาเป็น
เคร่ืองมือในการคุม้ครองพ้ืนท่ีและสตัวป่์าตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั 

การศึกษาประสิทธิภาพของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อการคุม้ครองสัตวป่์าใกลสู้ญพนัธ์ุในเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้ ไดน้ ากรณีตวัอย่างของววัแดง (Bos javanicus) ระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2558 
มาท าการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เป็นรายเดือนระหว่างความเขม้ขน้ของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพจ านวน  
7 ปัจจยั อนัไดแ้ก่ ระยะทาง การครอบคลุมพ้ืนท่ี ร้อยละพ้ืนท่ีลาดตระเวน จ านวนเจา้หนา้ท่ี ระยะทางเฉล่ียต่อคน 
จ านวนคร้ัง และจ านวนวนั กบัขอ้มลูท่ีระบุวา่พบเห็นร่องรอยววัแดง จ านวน 3 ลกัษณะอนัไดแ้ก่ จ านวนตวั จ านวน
รอยตีน และจ านวนกองมูล  จากการศึกษาพบวา่ การลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้
ทั้งหมด 60 เดือน ไดร้ะยะทางรวมทั้งหมด 100,121.25 กิโลเมตร มีค่าเฉล่ีย (Mean±SE) รายเดือนของ ระยะทาง 
1700.60 +108.61 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 714.58 + 23.04 ตารางกิโลเมตร ร้อยละพ้ืนท่ีลาดตระเวน 25.70 + 0.83 
จ านวนเจา้หนา้ท่ี 149.50 + 3.62 คน ระยะทางเฉล่ียต่อคน 11.28 + 0.53 กิโลเมตร จ านวนคร้ัง 61.14 + 1.31 คร้ัง 
และจ านวนวนั 304.07 + 8.50 วนั พบวา่  ความเขม้ขน้ของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 5 ปัจจยัคือ ระยะทาง จ านวน
เจา้หนา้ท่ี ระยะทางเฉล่ียต่อคน จ านวนคร้ัง และจ านวนวนั มีค่าสหสัมพนัธ์ (correlation analysis) ในเชิงบวกเป็น
ราย เ ดือนกับจ านวนตัว  จ านวนรอย ตีนและจ านวนกองมูลของวัวแดงอย่ า ง มีนัยส าคัญทางส ถิ ติ   
(p < 0.05)  จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถช้ีใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อการคุม้ครอง
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สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุอย่างววัแดงได้เป็นอย่างดียิ่ง  เน่ืองจากผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานท าให้ทราบการ
แพร่กระจายจ านวนตวั  การคงอยู่ของประชากรและปัจจยัคุกคามต่าง ๆ สามารถน ามาปรับใชใ้นการวางแผนให้
เกิดประสิทธิผล (effectiveness) ต่อการคุม้ครองสัตวป่์าใกลสู้ญพนัธ์ุในพ้ืนท่ีน้ี และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษแ์ห่งอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
ค าส าคญั: การอนุรักษส์ตัวป่์า  การบงัคบัใชก้ฎหมาย  การจดัการ  พ้ืนท่ีอนุรักษ ์ ววัแดง   
 

ABSTRACT 
 The Sanctuary’s main objectives are conserving biodiversity and providing protection for wildlife and 
their habitat. Wildlife management and protection are considered to be crucial and urgently needed for wildlife 
conservation. Since 2005, the Smart Patrol System (SPS) has been implemented in HKK to increase the 
effectiveness of law enforcement in order to protect wildlife species and their habitat. This study conducted 
monthly efficiency assessments of the SPS in HKK on 7 major factors (patrol distance, covered patrol area, 
covered patrol area, number of rangers patrolling, patrol distance averaging, rangers patrolled, number of patrolled 
day.) with the occurrence of banteng (number, foot print and pellet of banteng) to affecting the protection of 
endangered banteng (Bos javanicus) during 2011-2015. I analysed 60 months of monthly patrol data. We found a 
total patrol distance of 100,121.25 km and a mean patrol distance of 1,700.60 + 108.61 km/month which covered 
a patrol area of 714.58 + 23.04 km2/month (25.70 + 0.83%). The average number of rangers patrolling per month 
was 149.50 + 3.62 with their patrol distance averaging 11.28 + 0.53 km/ranger/month. HKK rangers patrolled 
61.14 +1.31 times/month and 304.07 + 8.50 days/month. The results indicated that the occurrence of banteng was 
significantly and positively correlated (P<0.05) with five major factors: patrol distance, number of rangers, patrol 
distance average, number of patrols/month, and number of patrol days/month. The results indicated that the SPS 
was efficient to protect the endangered species in case of banteng and also provided useful information of banteng 
about the distribution, existence, threat and developed a planning to protection efficiency on the other endangered 
species in Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary and expanded to adjacent protected areas of Thailand. 
Keywords: wildlife conservation, law enforcement, management, protected area, banteng  
 

ค าน า 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นพ้ืนท่ี

อนุรักษ์ท่ีจดัตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าโดย
ปลอดภัยเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งพนัธ์ุสัตว์ป่าให้อยู่รอดและ
สามารถกระจายพนัธ์ุไปพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  การจัดการและ
คุม้ครองแหล่งท่ีอยู่อาศยัและประชากรสัตวป่์าจึงเป็น
ภารกิจส าคญั  ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 
Patrol)  ไดถู้กน ามาเป็นเคร่ืองมือในการคุม้ครองพ้ืนท่ี
และสัตว์ป่าในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าน้ีเป็นแห่งแรก

ตั้ ง แ ต่  พ . ศ .  2548  เ ป็ นต้นม า   จน ถึ ง ปั จ จุ บัน  
ประสิทธิภาพของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อการ
คุม้ครองเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้ ในรอบ 10 ปี
ท่ีผ่านมาได้รับการยืนยนัว่าสามารถท าให้เสือโคร่งมี
อตัราการรอดตายสูงข้ึนจนส่งผลใหจ้ านวนเสือโคร่งใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและยงัอพยพโยกยา้ยไปยงัพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ใกลเ้คียงอีกดว้ย (Duangchantrasiri et al., 2015)  

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
หว้ยขาแขง้ไดพ้ฒันาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมา



51 

 

อย่างต่อเน่ืองอยู่แลว้  แต่การวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ 
ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพท่ีมีผลต่อการคุม้ครอง
เขต รักษาพัน ธ์ุสัตว์ป่ าห้วยขาแข้งนั้ นย ังไ ม่ได้
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  อีกทั้ งยงัไม่มี
การศึกษาววัแดงซ่ึงเป็นววัป่าท่ีมีสถานภาพใกลสู้ญ
พนัธ์ุ (endangered)  มีรายงานว่าท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าห้วยขาแข้งยงัคงมีประชากรคงเหลืออยู่ท่ีระดับ
สูงสุดของประเทศ (ธีรภทัร,2530; บุญชู และโรเบิร์ต, 
2540)  ดังนั้นจึงได้ด าเนินการศึกษาปัจจัยในระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อประสิทธิภาพการคุม้ครอง
สตัวป่์าชนิดน้ี เพ่ือท่ีน าผลมาปรับใชใ้นวางแผนใหเ้กิด
ประสิทธิผล (effectiveness) ต่อการคุม้ครองสัตวป่์าใน
พ้ืนท่ีน้ี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษแ์ห่งอ่ืนไดอี้กดว้ย 

 
วธีิการ 

 

การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
การด าเนินการระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

(SMART Patrol System)  ได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่ าประ เทศไทย  (2551) 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส าหรับระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(SMART Patrol System) ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าห้วยขาแข้งและพ้ืนท่ีกันชน  ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบติังานและพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีก าหนดในแต่ละ
เดือน  โดยใชอ้ตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีลาดตระเวนจ านวน 
22 ชุด (ประมาณ 200 คน)  
 2.  เจ้าหน้าท่ีทุกนายต้องผ่านการฝึกอบรม
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเพ่ือบันทึกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม
มาตรฐาน อนัไดแ้ก่  
 - ข้อมูลการลาดตระเวน ไดแ้ก่ เส้นทาง 
ระยะทาง เวลา และจ านวนเจา้หนา้ท่ี 

 - ขอ้มูลภยัคุกคาม ไดแ้ก่ การล่าสัตว ์การ
ท าไม ้ปางพกั ปางและห้างยิงสัตว ์การเก็บหาของป่า 
การหาปลา ปศุสตัว ์การบุกรุกแผว้ถางพ้ืนท่ี และอ่ืน ๆ 
 - ข้อมูลเก่ียวกับระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้อง 
ไดแ้ก่ โป่ง และตน้ไมท่ี้เป็นอาหารสตัวป่์า เป็นตน้ 
 - ขอ้มูลเก่ียวกบัสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ เสือโคร่ง ชา้ง กระทิง กวางป่า สมเสร็จ
เกง้ หมูป่า และววัแดง ท่ีพบเห็นโดยตรง ร่องรอย ได้
ยินเสียงร้อง และอ่ืน ๆ 
 3.  จากนั้นเม่ือเจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนกลับ
มาถึงหน่วยพิทกัษป่์า  ไดด้ าเนินการส่งขอ้มูลทั้งหมด
มายงัศูนย์ข้อมูลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเขต
รักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  เพ่ือตรวจสอบความ
ความสมบู ร ณ์และถูกต้อง   จ ากนั้ น จึ งน า เข้า สู่
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป SMART เพ่ือ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรายเดือนต่อไป (สมาคมอนุรักษ์
สัตวป่์าประเทศไทย, 2551; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพนัธ์ุพืช, 2557)   
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การ ศึกษาค ร้ั ง น้ี ได้ท าการ วิ เคราะ ห์หา 

ปัจจัยในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการคุม้ครองสัตวป่์ามีสถานภาพใกลสู้ญ
พนัธ์ุในพ้ืนท่ีน้ี คือววัแดงเป็นกรณีศึกษาคร้ังน้ี  โดย
การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์
แมน (Spearman rank correlation coefficient) เป็นราย
เดือนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ.  2558  
รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 60 เดือน (n=60)  ระหว่าง 
ความเขม้ขน้ของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพจ านวน 
7 ปัจจัย อันได้แก่ ค่าเฉล่ียรายเดือนของระยะทาง 
(หน่วยเป็นกิโลเมตร)  การครอบคลุมพ้ืนท่ี (หน่วยเป็น 
ตารางกิโลเมตร)  ร้อยละพ้ืนท่ีลาดตระเวน  จ านวน
เจ้าหน้าท่ี(หน่วยเป็น คน)  ระยะทางเฉล่ียต่อคน 
(หน่วยเป็นกิโลเมตร)  จ านวนคร้ัง (หน่วยเป็นคร้ัง)  
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และจ านวนวนั(หน่วยเป็นวนั) กบัขอ้มลูววัแดง จ านวน 
3 ลกัษณะอนัไดแ้ก่ จ านวนตวั  จ านวนรอยตีน  และ
จ านวนกองมลู ท่ีตรวจนบัไดใ้นแต่ละเดือน 

 

ผลและวจิารณ์ 
 

จากการศึกษาพบว่า การลาดตระเวนเชิง
คุณภาพของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ทั้งหมด 
60 เดือนไดร้ะยะทางรวมทั้งหมด 100,121.25 กิโลเมตร  
มีค่าเฉล่ีย (Mean±SE) รายเดือนของระยะทาง 1700.60 
+108.61 กิโลเมตร  การครอบคลุมพ้ืนท่ี 714.58 + 23.04 
ตารางกิโลเมตร  ร้อยละพ้ืนท่ีลาดตระเวน 25.70 + 0.83  
จ านวนเจา้หนา้ท่ี 149.50 + 3.62 คน  ระยะทางเฉล่ียต่อ

คน 11.28 + 0.53 กิโลเมตร  จ านวนคร้ัง 61.14 + 1.31 
คร้ัง  และจ านวนวนั 304.07 + 8.50 วนั  ในแต่ละเดือน
พบเห็นจ านวนตัวของวัวแดง 8.29+ 1.77 ตัว  พบ
จ านวนรอยตีน 300.43+ 19.15 รอย และจ านวนกองมูล
ของววัแดง 75.71 + 11.50 กอง  จากนั้นน าปัจจัยใน
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเป็นรายเดือนทั้ง 7 ปัจจยั
ไปท าการการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบสเปียร์แมนกบัขอ้มลูการปรากฏของววัแดง  ผลจา
การวิเคราะห์พบว่า ทุกชุดปัจจัยมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัการปรากฏของววัแดงทั้ งจ านวนตวั รอยตีน
และกองมลู รายละเอียด ตาม Table 1 

 

Table 1  The Spearman rank correlation coefficient  between efficiency factors of  SMART patrol and  banteng 
(Bos javanicus) occurrence.  

Factors of  SMART Patrol Banteng (Bos javanicus) occurrence. 
 No. of banteng No. of footprint No. of  dung 
Patrol distance (km per month)          0.41**             0.53**          0.48** 
Covered patrol area  (km2)          0.15             0.25          0.24 
Covered patrol area  (%)          0.15             0.25          0.24 
Number of rangers patrolling (rangers)          0.36**             0.55**          0.52** 
Patrol distance averaging ( km/ranger)          0.28*             0.33**          0.28* 
Rangers patrolled  (times/month)          0.37**             0.52**          0.41** 
Number of patrolled day (days/month)          0.44**             0.64**          0.54** 
** = p<0.01  *  = p<0.05    

ความเขม้ขน้ของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
5 ปัจจยัคือ ระยะทาง จ านวนเจา้หนา้ท่ี ระยะทางเฉล่ีย
ต่อคน จ านวนคร้ัง และจ านวนวนั มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกอย่ า ง มีนัยส า คัญท า งส ถิ ติ   แสดงให้ เ ห็ น
ประสิทธิภาพของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในเขต
รักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งท่ีได้ด าเนินการอยู่นั้น
สามารถคุ้มครองววัแดงได้เป็นอย่างดี  จากผลการ
วิเคราะห์ยงัพบว่าทุกปัจจยัลว้นมีความสมัพนัธ์เชิงบวก
หมายถึง หากยิ่งเพ่ิมความเขม้ขน้ของปัจจยั ทั้ง 5 น้ี ยิ่ง

เพ่ิมประสิทธิภาพการคุม้ครองสัตวป่์าท่ีมีสถานภาพ
ใกลสู้ญพนัธ์ุอย่างววัแดงไดเ้ป็นอย่างดียิ่งข้ึน  ผลท่ีได้
น้ีมีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Duangchantrasiri et al. 
(2015) ท่ีรายงานว่า ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพท่ี
เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ดูแลคุม้ครองพ้ืนท่ีจนสามารถฟ้ืนฟูประชากรของเสือ
โคร่งในเขตรักษาพนัธ์ุแห่งน้ีให้ฟ้ืนตวักลบัคืนไดเ้ป็น
อย่างดี  อย่างไรก็ตาม ส าหรับปัจจยัดา้นลาดตระเวนท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ี และร้อยละพ้ืนท่ีลาดตระเวนนั้นแมว้่า
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ความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิตินั้น  
อาจเน่ืองมาจากววัแดงเป็นสัตวท่ี์มีการแพร่กระจายอยู่
ในถ่ินอาศยัเฉพาะไม่ไดก้ระจายอยู่ทัว่เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า  จากการศึกษาของ ธีรภัทร (2530); ประทีป 
และคณะ (2557) ช้ีใหเ้ห็นว่า ววัแดงส่วนใหญ่อาศยัอยู่
บริเวณป่าเต็งรังท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบ  ดงันั้นหากมุ่งเนน้การ
ติดตามการเปล่ียนแปลงการปรากฏของววัแดงในพ้ืนท่ี
น้ี ค ว ร เป รี ยบ เ ที ย บกา รควบ คุม พ้ืน ท่ี ขอ งก า ร
ลาดตระเวน และร้อยละพ้ืนท่ีลาดตระเวนในป่าเต็งรัง  
อาจท าใหเ้ห็นผลการศึกษามีความเด่นชดัข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัย
คุกคามดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัอนัไดแ้ก่ การล่า การท าไม ้
ปางพกั ปางและห้างยิงสัตว ์การเก็บหาของป่า การหา
ปลา  การ เข้า ใช้ พ้ืน ท่ีของปศุสัตว์  ท่ีได้จากการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วย
ขาแข้งในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมายงัคงไม่ได้ลดลงอย่าง
ชดัเจนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ้ืนท่ีบริเวณแนวเขตโดยรอบ
ท่ีติดกบัชุมชน ยงัมีปัจจยัคุกคามอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
 

สรุปและเสนอแนะ 
1. จากปัจจยัในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 7 

ปัจจยัพบว่า มี 5 ปัจจยั คือระยะทาง จ านวนเจา้หนา้ท่ี 
ระยะทางเฉล่ียต่อคน จ านวนคร้ัง และจ านวนวนั มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการ
ปรากฏของวัวแดง  ผลท่ีได้สามารถช้ีให้เ ห็นถึง
ประสิทธิภาพของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อการ
คุม้ครองสตัวป่์าใกลสู้ญพนัธ์ุอยา่งววัแดงไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ควรศึกษาปัจจัยในการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพกบั สตัวป่์าป่าชนิดอ่ืน ๆ  รวมทั้งปัจจยัคุกคาม
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเพ่ือไดแ้นวทางการปรับปรุงระบบ
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรแยกศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพกบั ปัจจยัคุกคามดา้นอ่ืน ๆ ท่ี

ส าคัญระหว่างพ้ืนท่ีใจกลางกับพ้ืนท่ีบริเวณแนว
ขอบเขตโดยรอบท่ีติดกบัชุมชน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลกระทบการตดัสางขยายระยะแต่ละรูปแบบต่อปริมาณตะกอน
แขวนลอย และคุณภาพน ้าบางประการภายหลงัการฟ้ืนฟปู่าบนท่ีสูงเป็นระยะเวลา 30 ปี  โดยการเกบ็ตวัอยา่ง 3 คร้ัง
ในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2558 ในลุ่มน ้าตวัแทนท่ีมีการตดัสางขยายระยะท่ีแตกต่างกนั (แปลงควบคุม ,ลุ่ม
น ้าแปลงท่ีมีการตดัสางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์เซ็นต)์  ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียใน
ลุ่มน ้ าย่อยทั้ ง 3 ลุ่มน ้ าก่อนการตัดสางขยายระยะ (สิงหาคม) เท่ากับ 0.0028, 0.0079 และ 0.0107 กรัมต่อลิตร 
ตามล าดบั  และภายหลงัการตดัสางขยายระยะ 1 เดือน (ตุลาคม) มีปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉล่ียทั้ง 3 ลุ่มน ้าย่อย
เท่ากบั 0.0109, 0.0157 และ 0.0165 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั   ภายหลงัการตดัสางขยายระยะ 1 เดือน มีค่าความขุ่น
เฉล่ียมีค่าเพ่ิมข้ึน  ส่วนปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ ากลบัมีค่าลดลง  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปริมาณ
น ้าท่าต่อปริมาณตะกอนแขวนลอย มีค่าแปรผกผนักนัทั้ง 3 ลุ่มน ้ายอ่ย 
ค าส าคญั: การตดัสางขยายระยะ ตะกอนแขวนลอย คุณภาพน ้า การฟ้ืนฟปู่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to estimate the effects of thinning patterns on the suspended sediment and some water 
quality properties at 30 year-old forest restoration sites, were studied three times during August-October 2015 at 
the watershed outlet based on different thinning intensities (control, 20% and 40%). The results indicated that 
before thinning (August) the average suspended sediment for sites with no thinning (control) activities, 20% and 
40% thinning were 0.0028, 0.0079, and 0.0107 g/L, respectively, while after thinning (in October) the average 
suspended sediment was 0.0109, 0.0157 and 0.0165 g/L, respectively. After thinning 1 month, turbidity slightly 
increased while the average DO slightly decreased. The relationship between runoff and suspended sediment 
showed an inverse trend in all sub-watersheds. 
Keywords: thinning patterns, suspended sediment, water quality, forest restoration, Angkhang Royal Agricultural Station  
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ค าน า  
ในอดีต ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณ์  แต่ปัจจุบันความต้องการใช้ท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร และท่ีอยู่อาศัยของประชาชนเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง  ท าใหพ้ื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าล  า
ธารถูกบุกรุกแผว้ถางเพ่ือท าไร่เล่ือนลอยทั้งโดยชาวเขา
และชาวเมือง  ส่งผลให้ป่าไม้มีพ้ืนท่ีลดลง  จาก
การศึกษาของกรมป่าไม้ (2557) พบว่า  พ้ืนท่ีป่าไม้
เพ่ิมข้ึนและลดลงในทุกปี  ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีป่าจะถูกเปิด
เป็นพ้ืนท่ีส าหรับการเกษตร  การน าเน้ือไมไ้ปแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์ส่งออก  แต่การท าไมต้อ้งมีการตดัไม้
และการเปิดหน้า ดินออกท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อปริมาณตะกอนแขวนลอยและคุณภาพ
น ้ าท่ีเป็นดรรชนีบ่งช้ีถึงสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และการจดัการพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอ
ฝาง จังหวดัเชียงใหม่  เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีการจัดการ
สวนป่าโดยวิธีการตัดสางขยายระยะ ( thinning)  ซ่ึง
เป็นการตดัฟันท่ีกระท าในหมู่ไมท่ี้ยงัไม่แก่เต็มท่ี  เพ่ือ
เร่งการเติบโตของตน้ไมท่ี้เหลืออยู่ และเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนผลผลิตทั้ งหมดของป่า  ซ่ึงวิธีน้ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
โดยเฉพาะปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินในหลาย
พ้ืนท่ีท่ีส่งผลต่อปริมาณตะกอนแขวนลอยในล าธาร
และคุณภาพน ้าท่าเส่ือมลง  การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดศึ้กษา
ปริมาณตะกอนแขวนลอยและคุณภาพน ้าบางประการ
ภายหลงัการฟ้ืนฟูป่าบนท่ีสูง  และประเมินผลกระทบ
ของเปอร์เซ็นต์การตัดขยายระยะในแต่ละระดับต่อ
ปริมาณตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน ้าบางประการ
ในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟบูนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  เพ่ือการวางแผนการ
จดัการป่าฟ้ืนฟบูนท่ีสูงใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     
 

อุปกรณ์และวธีิการ  
 

อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์ภาคสนาม  

  1.1 ขวดโพลีเอทธิลีน ขนาด 1 ลิตร 
  1.2 กล่องโฟมใส่น ้าแขง็  
  1.3 แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  
  1.4 ชุดทดสอบธาตุอาหาร N และ P ท่ี
ละลายในน ้าภาคสนาม   
  1. 5 ชุ ดทดสอบคว า ม เ ป็ นกรด - ด่ า ง 
ภาคสนาม (pH test kit for water)  
  1.6 เทอร์โมมิเตอร์  
  1.7 เคร่ืองวัดออกซิเจนในน ้ า  (dissolve 
oxygen meter ; DO)  
  1.8 Global Positioning System ; GPS  

2. อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการ 
   2.1 กระดาษกรองแบบ glass microfiber 
filters  
  2.2 เคร่ืองดูดลม (suction) 
  2.3 เ ค ร่ื องชั่ งแบบละ เ อียดทศนิยม  4 
ต าแหน่ง (mettler toledo) 
  2.4 ตูอ้บดิน (oven) 
  2.5 โถดูดความช้ืน (desiccator) 
  2.6 หลอดหยด (dropper) 
  2.8 เคร่ืองวัดความขุ่นของน ้ า  (turbidity 
meter) 
 

วธีิการ 
 1. รวบรวมขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ สภาพ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน และน ้ าท่า
รายเดือนของพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 2.  ก าหนดความถ่ีในการเก็บตัวอย่างน ้ า
ทั้งหมด 3 คร้ัง  โดยแบ่งเป็นตวัแทนช่วงก่อน ระหว่าง 
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และหลังการตัดสางขยายระยะ ในเดือนสิงหาคม 
กนัยายน และตุลาคม 2558 ตามล าดบั 
 3. ก าหนดจุดเก็บตวัอย่างน ้ า (Figure 1) โดย
แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ แปลงตดัสางขยายระยะ 

20% และ 40% ของ Basal area และแปลงควบคุม (C) 
หรือไม่มีการตดัสางขยายระยะโดยเก็บตวัอย่างท่ีจุด 
outlet ของแต่ละพ้ืนท่ี 
 

 

 
Figure 1  Location of study sites at Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province 
 

 4.   การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการเก็บ
ตวัอยา่งน ้า  
       4.1  การเก็บตัวอย่างน ้ า เ พ่ือวิเคราะห์
ตะกอนแขวนลอย  
                เก็บน ้ าดว้ยวิธี Grab sampling  โดย
ใช้ขวดโพลีเอทธิลีนขนาด 1 ลิตร บริเวณ จุดเก็บน ้ า
บริเวณสถานี  วดัน ้ าท่ีก าหนดจุดละ 2 ขวด คือ หัวน ้ า
และท้ายน ้ า  โดยเก็บน ้ าท่ีจุดก่ึงกลางความกวา้งและ
ความลึกคร่ึงหน่ึงของล าน ้าเน่ืองจากล าหว้ยมีขนาดเลก็ 
ประมาณ 1-2 เมตร จึงไม่ต้องเก็บตัวอย่างซ ้ าใน
ต าแหน่งเดียวกนั  และน าไปวิเคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการ 
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

 4.2  การตรวจวัดข้อมูลคุณภาพน ้ าบาง
ประการ  

          1)  อุ ณหภู มิ ข อ งน ้ า แ ล ะ ป ริ ม า ณ
ออกซิเจนละลายในน ้า  
                  ใช้ เ ค ร่ื อ งวัดออก ซิ เ จนในน ้ า  
(dissolve oxygen meter) หยอ่นหวัวดั (probe) ลงในน ้า
ท่ีระดบัความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หรือก่ึงกลาง
ความลึกของน ้ า  โดยวดัทั้ งหมด 3 คร้ังแลว้น ามาหา
ค่าเฉล่ีย  
           2)  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่า
ไนเตรท-ฟอสเฟตท่ีละลายในน ้า  
    - เกบ็ตวัอยา่งน ้าใส่ขวดพลาสติก  
    - ทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบ pH 
ภาคสนาม และชุดทดสอบ N P ท่ีละลายในน ้ า
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ภาคสนาม  ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 5.  การวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย  
      วิเคราะห์ตะกอนแขวนลอยจากตวัอย่างน ้า
ท่ี เ ก็ บจ าก พ้ืน ท่ี ลุ่ มน ้ า ในห้อ งป ฏิบั ติ ก า ร  ซ่ึ ง มี
พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ตะกอนแขวนลอย (SS) และความ
ขุ่น (turbidity)  โดยใชก้ารกรอง และวิธีวิเคราะห์โดย
ใชชุ้ดทดสอบ ตามวิธีมาตรฐานของ APHA – AWWA 
- WEF และกองมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   
 6.  เปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอย
ก่อน ระหว่าง และหลังการตัดขยายระยะในแต่ละ
รูปแบบ เพ่ือ วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  
   

ผลและวจิารณ์  
 

1.  ข้อมูลพืน้ฐาน  
 พ้ืนท่ีศึกษาอยู่บริเวณตน้น ้ าล  าธาร มีลกัษณะ
เป็นพ้ืนท่ีลาดเท มีความลาดชนัสูง เน้ือดินเป็นดินร่วน
เหนียว พ้ืนท่ีป่าแบ่งตามโครงสร้าง ไดแ้ก่ ป่าดิบเขา 
(hill evergreen forest) พบเฉพาะบริเวณท่ีท่ีมีความลาด
ชนัสูงเท่านั้น  อีกลกัษณะหน่ึงคือ ป่าสน (Pinus forest) 
ข้ึนกระจายเป็นพ้ืนท่ีแคบ โดยมีสนสองใบ (Pinus 
kesiya) ข้ึนเป็นจ านวนมาก  พ้ืนท่ีโดยทัว่ไปถูกบุกรุก
ท าลายมีสภาพเป็นไร่เล่ือนลอย  ลกัษณะพืชพรรณท่ี
ข้ึนทดแทนส่วนใหญ่เป็นไมพุ้่ม และไมล้ม้ลุกโดยมี
ชนิดท่ีพบมากไดแ้ก่ หญา้คา และสาบหมา  ชนิดท่ีพบ
รองลงมา เช่น ผกัปราบ หมามุ่ย มะเด่ือหอม เป็นตน้  
รูปแบบการปลูกป่าฟ้ืนฟูจะปลูกเป็นแถวตามแนว
ความลาดชนั และท าเป็นขั้นบนัได เม่ือไมเ้จริญเติบโต
เตม็ท่ีจะมีการตดัสางขยายระยะแบบ selection thinning 
เพ่ือให้เน้ือไมมี้คุณภาพดี ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียในพ้ืนท่ี
เท่ากับ 28.3 มิลลิเมตร (ช่วงท่ีไม่มีการตัดขยายสาง
ระยะ)  8.7 มิลลิเมตร (ระหว่างการตดัสางขยายระยะ) 
และ 2 มิลลิเมตร (หลงัการตดัสางขยายระยะ)  ปริมาณ

น ้าท่าเฉล่ียรายวนัทั้ง 3 พ้ืนท่ีอยู่ในช่วง 3.516 - 14.159 
ม.3ต่อวนั 
 

2. ปริมาณตะกอนแขวนลอย  
 การศึกษาปริมาณตะกอนแขวนลอย พบว่า 
บริเวณท่ีไม่มีการตดัสางขยายระยะ พ้ืนท่ีท่ีมีการตัด
สางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์ เซ็นต์ มีปริมาณ
แตกต่างกนั  โดยปริมาณตะกอนแขวนลอยเพ่ิมสูงข้ึน
ในช่วงท่ีมีกิจกรรมการตดัสางขยายระยะ และภายหลงั
การตดัสางขยายระยะ  เน่ืองจากเกิดการอดัแน่นของ
อนุภาคดินมากข้ึน  ท าให้เกิดน ้ าไหลบ่าหน้าดิน และ
พัดพาดินตะกอนลงสู่แหล่งน ้ า (Figure 2) และตาม
ความเขม้ขน้ของกิจกรรมการตดัสางขยายระยะ 20% 
และ 40% ตามล าดบั  โดยในช่วงก่อนการตดัสางขยาย
ระยะมีปริมาณตะกอนแขวนลอยอยู่ในช่วง 0.0028 – 
0.0107 กรัมต่อลิตร ระหว่างการตัดสางขยายระยะ 
0.0079 – 0.0149 กรัมต่อลิตร และหลงัการตดัสางขยาย
ระยะ 0.0109 – 0.0165 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั  
 

3.  ปริมาณตะกอนแขวนลอยกับปริมาณน ้าท่า (รายวัน) 
ภายหลังการตัดสางขยายระยะที่แตกต่างกันในพืน้ที่ป่า
ฟ้ืนฟูบนที่สูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

เน่ืองจากผลการศึกษาในหัวข้อ 1) ย ังไม่
สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอน
แขวนลอย และปริมาณน ้ าฝนสะสมได้ชัดเจน  จึง
ท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลง
ปริมาณตะกอนแขวนลอยกบัปริมาณน ้ าท่า (รายวนั)  
ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงน าปริมาณน ้ าท่า (รายวนั) 
ในช่วงเวลาท่ีมีการเก็บตัวอย่างน ้ ามาประกอบการ
วิเคราะห์  โดยใชป้ริมาณน ้าท่าในแต่ละวนั คือ ระหว่าง
วนัท่ี 11 สิงหาคม 24 กนัยายน และวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 และน ามาศึกษาความสัมพนัธ์ร่วมกบัเปอร์เซ็นต์
การตดัขยายระยะท่ีแตกต่างกนั (Figure 3) 
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Figure 2  Suspended sediment under thinning pattern of forest restoration sites at Royal  
                Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai province 
 

 
Figure 3  The relationship between runoff on suspended sediment after thinning in forest restoration, Royal  

  Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province 
 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการ
ตดัสางขยายระยะ (C) มีความสัมพนัธ์ทั้งแบบแปรผนั
ตรง และแปรผกผนักบัปริมาณน ้าท่า  โดยในช่วงก่อน
และระหว่างการตดัสางขยายระยะ  ปริมาณตะกอน
แขวนลอยมีความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักบัปริมาณ
น ้าท่าคือ มีปริมาณน ้ าท่า เท่ากบั 3.516 และ 2.792 ม.3 

ต่อวนั ซ่ึงมีค่าลดลงตามล าดบั  สาเหตุจากปริมาณน ้ า
ในล าธารมาก ตะกอนแขวนลอยจึงมีอตัราการไหลเร็ว 

ท าใหพ้บตะกอนแขวนลอยในปริมาณนอ้ย  ส่วนช่วง
หลังการตัดสางขยายระยะ ปริมาณน ้ าท่าเพ่ิมเป็น 
3.919 ม. 3 ต่อวัน  ซ่ึงมีค่าแปรผันตรงกับปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ปริมาณน ้ าท่าสูงข้ึน  
ส่งผลท าใหน้ ้าไหลเร็วตะกอนแขวนลอยจึงมีอตัราการ
ไหลเร็ว  เน่ืองจากช่วงหลงัการตดัสางขยายระยะ 1 
เ ดือนพบว่า  ปริมาณตะกอนแขวนลอยในล าน ้ า
มากกวา่ช่วงก่อน และระหวา่งการตดัสางขยายระยะ  
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 ปริมาณตะกอนแขวนลอยในพ้ืนท่ีการตดัสาง
ขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต ์มีความสมัพนัธ์ทั้งแบบแปร
ผนัตรงและแปรผกผนักบัปริมาณน ้ าท่า  โดยในช่วง
ก่อนการตดัสางขยายระยะปริมาณตะกอนแขวนลอยมี
ความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักบัปริมาณน ้ าท่า ส่วน
ช่วงระหว่างและช่วงหลงัการตดัขยายระยะ 1 เดือน มี
ปริมาณน ้ าท่าลดลงตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าแปรผกผนักบั
ปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเพ่ิมข้ึน  จึงสรุปได้ว่า
ปริมาณตะกอนแขวนลอยในช่วงระหว่างและหลงัการ
ตดัสางขยายระยะ 1 เดือน มีค่ามากกว่าช่วงก่อนการ
ตดัสางขยายระยะ  
 ปริมาณตะกอนแขวนลอยในพ้ืนท่ีการตดัสาง
ขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต ์ มีความสมัพนัธ์ทั้งแบบแปร
ผนัตรง และแปรผกผนักบัปริมาณน ้าท่า คือ มีปริมาณ
น ้าท่าเท่ากบั 9.242, 14.159 และ 8.361 ม.3 ต่อวนั ซ่ึงมี
ค่าเพ่ิมข้ึนและลดลงตามล าดบั  โดยสาเหตุจากสภาพ
พ้ืนท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน  ท าให้ไดรั้บอิทธิพลของ
ตะกอนแขวนลอยมาจากหลายส่วน จึงส่งผลให้
ตะกอนแขวนลอยในน ้ าทั้ ง 3 ช่วง มีปริมาณเพ่ิมข้ึน
และลดลงตามปริมาณน ้ าท่าตามล าดับ  ดังนั้นทั้ ง 3 
พ้ืนท่ีศึกษาได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการตดัสาง

ขยายระยะทางตอนบนของพ้ืนท่ี  โดยมีอิทธิพลของ
น ้าท่าเป็นตวัพดัพาตะกอนแขวนลอยมาตามล าน ้า 

 

4.  การเปลีย่นแปลงคุณภาพน า้บางประการ 
 4.1 อุณหภูมิน ้า 

      จากการศึกษาอุณหภูมิของน ้ าเพ่ือการ
เปรียบเทียบอุณหภูมิช่วงก่อน ระหว่าง และหลงัการ
ตัดสางขยายระยะในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูบนท่ีสูง  โดย
อุณหภู มิของน ้ าในบริเวณน้ีมีความใกล้เ คียงกัน 
(Figure 4) คือ อุณหภูมิเฉล่ียของน ้ าในพ้ืนท่ีป่าตาม
ธรรมชาติ (ก่อนการตดัสางขยายระยะ) คือ 18.5 องศา
เซลเซียส  ระหว่างการตัดสางขยายระยะ คือ 19.1 
องศาเซลเซียส  หลงัการตดัสางขยายระยะเป็นเวลา 1 
เ ดือน คือ 18.9 องศาเซลเซียส  ซ่ึงมีค่าต ่ ากว่าค่า
มาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติของ
ประเทศไทยท่ีก าหนดใหมี้อุณหภูมิ 20.0 – 35.0 องศา
เซลเซียส (เน่ืองจากเป็นการวดัในช่วงฤดูฝนหรือตน้
ฤดูหนาวจึงมีค่าต ่า)  ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับได้
เน่ืองจากอุณหภูมิไม่เกินระดบัมาตรฐานตามท่ีกรม
ควบคุมมลพิษ (2546) ก าหนดว่าอุณหภูมิของน ้ า
จะตอ้งมีค่าไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3.0 
องศาเซลเซียส 

 
Figure 4  Temperature at three base on different thinning intensities in forest restoration, Royal Agricultural  

 Station Angkhang, Chiang Mai Province 
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 4.2  ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจนในน ้า 
        ผลการศึกษาปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน
ในน ้า จะเห็นไดว้่าแหล่งน ้าในพ้ืนท่ีป่าปลกูฟ้ืนฟูบนท่ี
สูง บริ เวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีปริมาณ 
ไนเตรท – ไนโตรเจนในน ้ าในสภาพป่าฟ้ืนฟูตาม
ธรรมชาติ ก่อนและหลงัการตดัสางขยายระยะเท่ากบั 
0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกจุดทดสอบน ้ า  ซ่ึง กฤษณา
กรณ์ (2547) ท าการศึกษาปริมาณไนโตรเจนรวมใน
ดินภายหลงัการตดัสางขยายระยะในพ้ืนท่ีสวนป่าไม้
ต่างถ่ินในท่ีสูง พบว่ามีปริมาณ 0.2 – 0.6 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม  ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Vesterdal  
et al. (1995) ท่ีพบว่า การตดัสางขยายระยะท าให้ค่า
ของสัดส่วนคาร์บอน และไนโตรเจนมีแนวโนม้ลดลง  
เน่ืองจากแปลงท่ีมีการตดัสางขยายระยะนั้น มีกิจกรรม
ในการย่อยสลายเพ่ิมมากข้ึน และเป็นไปไดท่ี้จะไม่พบ
ไนโตรเจนในดิน  
 4.3  ปริมาณฟอสเฟต – ฟอสฟอรัสในน ้า 
        ผ ลก า ร ศึ กษ าป ริ ม าณฟอส เฟ ต  – 
ฟอสฟอรัสในน ้า พบว่าแหล่งน ้าในพ้ืนท่ีป่าปลูกฟ้ืนฟู
บนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีปริมาณ
ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัสในน ้ าในสภาพป่าฟ้ืนฟูตาม
ธรรมชาติ ก่อนและหลงัการตดัสางขยายระยะเท่ากบั 
0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกจุดทดสอบน ้ า  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ กฤษณากรณ์ (2547) พบว่า
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์  ภายหลงัการตดั
สางขยายระยะในพ้ืนท่ีสวนป่าไมต่้างถ่ินในท่ีสูงซ่ึงมี
ปริมาณเฉล่ีย 0.311 – 0.733 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ซ่ึง
อาจมีสาเหตุมาจากพืชหรือตน้ไมน้ าธาตุอาหารไปใช้
จนหมด  ไม่เหลือใหช้ะลา้งพงัทลายมากบัดิน  หรือค่า
ปฏิกิริยาลดต ่าลงเม่ือมีการตดัขยายระยะ ซ่ึงเม่ือดินมี
ปฏิกิริยาดินต ่า ๆ ไอออนท่ีละลายไดพ้วก Fe2+ , AL3+ 
และ  hydrous oxide ของ เหล็ก  อลู มิ เ นี ยม  และ
แมงกานีส จะละลายออกมาในสารละลายดิน และ
สามารถตรึงฟอสฟอรัสได้ (คณาจารย์ภาควิชา

ปฐพีวิทยา, 2544)  ส่งผลท าให้ปริมาณฟอสเฟตใน
พ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูบนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขางท่ี มีการตัดสางขยายระยะลดลงหรือไม่พบ 
นอกจากน้ี ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีลดลงอาจสูญเสียไป
กบัการชะลา้งพงัทลายของดิน  ซ่ึงจากการศึกษาของ 
สิทธิศกัด์ิ (2545) พบว่า ปริมาณการสูญเสียฟอสฟอรัส
ในแปลงปลูกไมก้ระถินดอย ไมจ้ันทร์ทองไต้หวนั 
และไมเ้มเปิลหอม มีค่าเท่ากับ 0.11, 0.07 และ 0.73 
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามล าดบั 

4.4  ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
        จากการศึกษาความเป็นกรดเป็นด่างของ
น ้ าในล าธารในระยะก่อน และหลงัการตดัสางขยาย
ระยะในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูบนท่ีสูง พบว่าความเป็นกรด - 
ด่างของน ้ าในป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ี
แปลง C และพ้ืนท่ีการตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต ์ 
ในช่วงก่อนการตดัขยายระยะ มีค่าเท่ากบั 7.5 ระหว่าง
การตดัสางขยายระยะและหลงัการตดัสางขยายระยะ มี
ค่าเท่ากับ 8.0  ส่วนในพ้ืนท่ีการตัดขยายระยะ 40 
เปอร์เซ็นต์  ทั้ งสามช่วงการตัดสางขยายระยะมีค่า
ความเป็นกรด - ด่างเท่ากบั 8.0  
        ในพ้ืนท่ีป่าปลูกฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ และ
พ้ืนท่ีการตดัขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต ์พบว่าในเดือน
สิงหาคม (ช่วงก่อนการตดัสางขยายระยะ)  น ้าในพ้ืนท่ี
ป่าไมมี้ค่าความเป็นกรด - ด่าง คือ 7.5 ซ่ึงมีค่าเป็นด่าง
อ่อน เน่ืองจากล าธารในพ้ืนท่ีป่าไมเ้ป็นช่วงฤดูฝน มี
ปริมาณน ้าในล าธารมาก และใส  น ้ าไหลเร็วเน่ืองจาก
มีปริมาณฝนตกมากถึง 28.3 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  
รวมทั้ งกระบวนการชะลา้งพังทลายของดินเกิดข้ึน
นอ้ยลง  เน่ืองจากการท่ีดินอ่ิมตวัดว้ยน ้ าท าให้เกิดแรง
เกาะยึดอนุภาคท่ีแข็งแรง  และจากการเจือจางของ
น ้ าฝนท่ีตก   ตลอดจนมีพืชน ้ า เ ป็นจ านวนมาก
ก่อให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน ้ า  ท า
ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าลดลงในตอน
กลางวัน ซ่ึงไมตรี และจารุวรรณ (2528) กล่าวว่า 
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ในช่วงตอนกลางวนัการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียว
ใชค้าร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายในน ้ าท าให้ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของน ้ าเพ่ิมข้ึน และในเดือนกนัยายน 
(หลงัการตัดสางขยายระยะ) พบว่า ความเป็นกรด - 
ด่างในน ้ามีค่าเท่ากบั 8.0 ในพ้ืนท่ีตดัสางขยายระยะ 40 
เปอร์เซ็นต์ พบว่าทั้งสามช่วงการตดัสางขยายระยะมี
ค่าความเป็นกรด - ด่างคือ 8.0 ซ่ึงมีค่าเป็นด่างอ่อน 
เน่ืองจากน ้ าในล าธารบริเวณน้ีมีเรือนยอดของตน้ไม้
ปกคลุมน้อยมาก  ส่งผลให้มีแสงแดดส่องถึงล าน ้ า
ตลอด เ วล า   ซ่ึ ง เ ป็น ปัจจัย ส่ ง เส ริม ให้ พื ช เ กิ ด
กระบวนการสังเคราะห์แสงได้ดี ข้ึน  ท าให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าลดลง  จึงท าใหค่้าความเป็น
กรดเป็นด่างเพ่ิมข้ึน และ Ritvo et al. (2002) พบว่าค่า
ความเป็นกรด - ด่างช่วงระหวา่ง 2.8 – 4.2 มีผลต่อการ
ตกตะกอน  เพราะเป็นช่วงท่ีเหมาะต่อการด ารงชีพของ
แบคทีเรีย  ส่งผลใหมี้การเขา้มาเกาะสารแขวนลอยท า
ให้เกิดการตกตะกอน  จากผลการศึกษาน้ีท าให้ทราบ
วา่ ช่วงความเป็นกรด - ด่างท่ี 7.5 – 8.0 บริเวณพ้ืนท่ีป่า
ปลูกฟ้ืนฟูบนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
เป็นช่วงท่ีไม่มีแบคทีเรียมาเกาะสารแขวนลอยในน ้ า  
ท าใหพ้บตะกอนแขวนลอยในล าธารได ้
       ในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีท่ีมี
การตดัสางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์เซ็นต ์พบวา่ ค่า
ค ว าม เ ป็นกรด  -  ด่ า งของน ้ า ในล า ธ า ร มี ก า ร

เปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา และปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลง
มาโดยการตดัสางขยายระยะไม่ส่งผลต่อค่าความเป็น
กรด - ด่างในน ้ า จากผลการศึกษาจะเห็นว่าค่าความ
เป็นกรด - ด่างท่ีตรวจพบในคร้ังน้ีมีค่าอยู่ท่ี 7.5 - 8.0 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าตาม
ธรรมชาติของประเทศไทยท่ีก าหนดค่าความเป็นกรด - 
ด่างของน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติอยูร่ะหวา่ง 5.0 – 9.0 

4.5  ความขุ่นของน ้า 
       พบว่า ค่าความขุ่นของน ้ าในพ้ืนท่ีป่า

ฟ้ืนฟตูามธรรมชาติ พ้ืนท่ีตดัสางขยายระยะ 20 และ 40 
เปอร์เซ็นต์ (Figure 5) ช่วงก่อนการตดัสางขยายระยะ
นั้นอยู่ระหว่าง 0.19 - 3.01 NTU ระหว่างการตัดสาง
ขยายระยะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 - 3.51 NTU และหลงั
การตัดสางขยายระยะมีค่าระหว่าง 1.63 - 6.49 NTU  
โดยช่วงก่อนและระหว่างการตดัขยายระยะถือว่าน ้ า
ในล าธารมีความขุ่นนอ้ย  เม่ือเทียบกบัช่วงหลงัการตดั
สางขยายระยะ 1 เดือน  มีค่าสูงถึง 6.49 NTU เน่ืองจาก
การตดัขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์  ซ่ึงอยู่ทางตอนบน
ของพ้ืนท่ีและอยู่ในช่วงฤดูฝนซ่ึงมีการชะลา้งพงัทลาย
พดัพาดินตะกอน อินทรียวตัถุต่าง ๆ ลงสู่ล าธารรวมถึง
สารแขวนลอยจากพ้ืนท่ีป่าท่ีมีพืชปกคลุมไม่หนาแน่น 
และมีความลาดชนัสูง ไหลลงมาสู่ล าธาร  จึงท าใหค่้า
ความขุ่นของน ้าสูงข้ึน 

 

 
Figure 5  Turbidity at three base on different thinning intensities in forest restoration, Royal Agricultural Station  

  Angkhang, Chiang Mai Province 
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3.6  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า 
        ค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า

ทั้ ง  3 พ้ืนท่ี ศึกษา มี ค่าผ ันแปรระหว่าง 7.00-7.80 
มิลลิกรัมต่อลิตร (Figure 6)  ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา   โดยเฉพาะตั้ งแต่ เดือน
สิงหาคมเป็นตน้ไป เน่ืองจากบริเวณลุ่มน ้ าท่ีมีการตดั
สางขยายระยะ  ในช่วงท่ีมีการขนยา้ยไมอ้อกจากพ้ืนท่ี
นั้นถือเป็นช่วงท่ีท าให้มีเศษซากของพืชหลงเหลืออยู่  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณของตะกอนแขวนลอยท่ีมีค่า
สูงในเดือนตุลาคม  ซ่ึงเป็นช่วงท่ียงัมีฝนตกบา้ง เม่ือฝน
ตก จะมีการชะล้างพงัทลายเอาเศษซากพืชซากสัตว์
เหล่าน้ีลงน ้าไปดว้ย  ซ่ึงซากพืชซากสัตวเ์หล่าน้ีถือเป็น
สารอินทรียส์ าคญัท่ีเป็นเหตุให้ค่าออกซิเจนละลายใน

น ้ าลดลง  เพราะจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในน ้ าจะใช้ออกซิเจน
ละลายในน ้ าในการย่อยสลายสารอินทรีย ์ ประกอบกบั
ในช่วงฤดูฝน อุณหภูมิของน ้ามีค่าสูงข้ึน  ส่งผลใหอ้ตัรา
การออกซิเดชั่นทางชีวเคมีของจุลินทรียสู์งข้ึน และมี
การใชอ้อกซิเจนเพ่ือท าปฏิกิริยาสูงข้ึน  ท าใหอ้อกซิเจน
ละลายในน ้ าต ่าลง (Sopper, 1975)  นอกจากน้ีความขุ่น
จะมีผลท าให้ออกซิเจนละลายในน ้ าได้น้อยลงและ
ขัดขวางการสังเคราะห์แสงของพืชน ้ า   ซ่ึงจะให้
ออกซิเจนออกมา  จึงท าใหอ้อกซิเจนละลายในน ้าลดลง 
(Warren, 1971) สรุปคือ ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า
แปรผกผนักบัค่าความขุ่น  ดงันั้นถา้น ้ าตวัอย่างมีความ
ขุ่นมาก ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าจะมีนอ้ย 

 

 

 
Figure 6  Dissolved oxygen at three base on different thinning intensities in forest restoration, Royal Agricultural 

Station Angkhang, Chiang Mai Province 
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การตัดขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์ก่อให้เกิดปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยเฉล่ียมากท่ีสุด 

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

10.5

C 20 40

DO (mg/L)

Before Thinning After Thinning After Thinning 1 monthBetween Thinning



63 

 

  2.  คุณภาพน ้ าบางประการ ท าการศึกษา
ทั้งหมด 6 ดชันี ไดแ้ก่ อุณหภูมิน ้ า ไนเตรท ฟอสเฟต 
ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่นของน ้ า และออกซิเจนท่ี
ละลายในน ้า พบว่า ทั้ง 3 ช่วงเวลาท่ีศึกษาอุณหภูมิน ้ า
มีความผนัแปรข้ึนลงไม่เท่ากนั  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
18.5 19.1 และ 18.9 องศาเซลเซียส  สามารถสรุปไดว้่า
อุณหภู มิของน ้ าผ ันแปรตามอุณหภู มิอากาศและ
ฤดูกาล ปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตมีค่าเท่ากบั 0.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่า มีการ
เปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาและปริมาณน ้าฝน โดยการ
ตดัสางขยายระยะไม่ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างใน
น ้ า  ความขุ่นของน ้ าทั้ ง 3 พ้ืนท่ี ได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะทางอุทกวิทยาในเร่ืองปริมาณน ้ าฝน  ปริมาณ
น ้าท่า ลกัษณะทางภูมิประเทศ ความลาดชนัของพ้ืนท่ี
เป็นปัจจยัหลกั และกิจกรรมการตดัสางขยายระยะเป็น
ปัจจยัรอง จากผลการศึกษาพบว่าค่าความขุ่นเฉล่ียทั้ง 
3 ช่วงเวลา มีค่าเพ่ิมมากข้ึนคือ 1.98 2.50 และ 9.06 
NTU ตามล าดับ  นอกจากน้ีความขุ่นน ้ ามีผลท าให้
ออกซิเจนละลายในน ้ าน้อยลง และขัดขวางการ
สังเคราะห์แสงของพืชน ้ า  เน่ืองจากพืชในน ้ าไดรั้บ
แสงนอ้ยลง  จึงท าใหอ้อกซิเจนละลายในน ้าลดลง  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา คือ ค่าเฉล่ียของของพ้ืนท่ี
ศึกษาทั้ ง 3 พ้ืนท่ี มีค่าผ ันแปรระหว่าง 7.00 - 7.80 
มิลลิกรัมต่อลิตร   
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บทคัดย่อ 

โครงการฟ้ืนป่า รักษน์ ้ า เขาหว้ยมะหาดในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2554 มี
การท างานร่วมกนัของ 4 ภาคีหลกั ไดแ้ก่ ชมรมคนรักษ์ป่าเขาห้วยมะหาด หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง 
กองทพัเรือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ป่าดิบแล้งท่ีเป็นระบบนิเวศแบบเดิมซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์   โดยเฉพาะความ
หลากหลายของชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพรท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และไดน้ ามาใชป้ระโยชนใ์นการรักษาอาการเจ็บป่วย
ของคนในทอ้งถ่ินเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ  การศึกษาน้ีมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาองคค์วามรู้ดา้นชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพร 
จากประสบการณ์การใชป้ระโยชน์สมุนไพรของผูรู้้/หมอยาสมุนไพร รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนจะเป็น
ขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจะใชป้ระโยชนใ์นการคดัเลือกชนิดไม/้สมุนไพร  เพ่ือการฟ้ืนฟูป่าใหมี้ใกลเ้คียงสภาพเดิมมากท่ีสุด 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหมอยาสมุนไพร จ านวน 6 คน  การเดินส ารวจสมุนไพรร่วมกบัหมอยาตามเส้นทางท่ีเคย
เก็บหาสมุนไพร  การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสัมภาษณ์ใน 4 ชุมชน โดยรอบป่าเขาห้วย
มะหาด จ านวน 311 ครัวเรือน  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  ผลการสัมภาษณ์หมอยา
พบวา่ มีสมุนไพรท่ีใชป้ระโยชน์ในการรักษาอาการเจบ็ป่วย จ านวน 69 ชนิด  เป็นไมล้ม้ลุกมากท่ีสุด 27 ชนิด และ
พืชสมุนไพรท่ีพบจากการเดินส ารวจ จ านวน 56 ชนิด  เป็นไมย้ืนตน้มากท่ีสุด 19 ชนิด  ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใชส้มุนไพร ไดแ้ก่ ดา้นการรักษาอาการเจบ็ป่วย ดา้นการ
บ ารุงสุขภาพ และดา้นความงาม มีผูใ้ชส้มุนไพรเป็นประจ าร้อยละ 28.9 การยอมรับสมุนไพรในการรักษาโรคและ
การใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์พืชสมุนไพร ไดแ้ก่ สภาวะสุขภาพ 
ประสบการณ์การใชส้มุนไพร และการยอมรับสมุนไพร  ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนฟ้ืนฟปู่า
เขาหว้ยมะหาดดว้ยพืชสมุนไพรเพ่ือเป็นไมพ้ื้นล่างเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหร้ะบบนิเวศป่าเขาหว้ยมะหาด 

ค าส าคญั: องคค์วามรู้ทอ้งถ่ิน  การใชป้ระโยชน์พืชสมุนไพร  การฟ้ืนฟปู่าไม ้
 

ABSTRACT 
The Huai Ma Hat Restoration Project in the Map Ta Phut area, Rayong province was implemented in 

2011 through the collaboration of four partners: the Conservation Huai Ma Hat Forest Club, the Air and Coastal 
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Defense Command of the Thai Royal Navy, Kasetsart University, and PTT Global Chemical Public Limited 
Company. The project aims to restore the degraded dry evergreen forest and re-establish the biodiversity of flora 
and fauna.  In addition, various species of medicinal herbs had been abundant and were collected for local used 
over the past three decades. The goal of the present study was to identify potential medicinal herb species, 
according to local parataxonomists’ opinions, experience of usage, and the opinions of local people, to assist in 
species selection to restore the herbal species. In-depth interviews with six parataxonomists, a forest walk-and-
talk, and a semi-structured questionnaire survey in four villages involving 311 households were employed to 
collect data on medicinal plant species and opinions on the current usage of medicinal herbs. The quantitative and 
qualitative data were analyzed. Based on the information from the parataxonomists, medicinal plant species were 
used for curing common illnesses, with 69 species of medicinal herbs of which 27 species were herbaceous plant. 
Based on the forest walk-and-talk, there were 56 species of medicinal herbs of which 19 species were tree-based.  
The opinions of the local people showed that most of them had used medicinal herbs collected from the forest for 
curing common illnesses, for use as a stimulant, and for beauty purposes.  In addition, 28.9% of those who 
commonly used medicinal herb confirmed their acceptance.  The factors controlling the uses of medicinal herbs 
were health condition, experience, and their acceptance. The results of this study will be the basis for planning of 
restore with medicinal herbs to plenty of ground the ecosystem of Huai Ma Hat forest. 
Keywords: local knowledge, herbal utilization, forest restoration 

 

ค าน า 

ในอดีตประเทศไทยเคยมีพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้อุดม
สมบูรณ์  แต่ดว้ยสาเหตุหลายประการเช่น การสร้าง
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ เข่ือน ถนน ประกอบ
กบันโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจ ท า
ให้มีการบุก รุก พ้ืนท่ี ป่าไม้เ พ่ือ เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม  รวมทั้งการขยายตวัของพ้ืนท่ีชุมชนและ
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลงมา
อย่างต่อเน่ือง  ดงัเช่น ปี พ.ศ. 2504 มีพ้ืนท่ีป่าไม ้171 
ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.3 ของพ้ืนท่ีประเทศ  แต่
ในปี พ.ศ. 2541 มีพ้ืนท่ีป่าลดลงเหลือเพียงร้อยละ 
25.28  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 31.62 ในปี 
พ.ศ. 2557 (Royal Forest Department, 2015)  ทั้งน้ีรัฐ
ไดพ้ยายามใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า  
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งภาค

ประชาชน และภาคเอกชน หรือผูท่ี้สนใจเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่าไมม้าอยา่งต่อเน่ือง 

สภาพปัญหาป่าไมข้องภาคตะวนัออกมีความ
คลา้ยคลึงกบัท่ีไดก้ล่าวมาในเบ้ืองตน้  โดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้จดัตั้งนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมดา้น
โรงกลัน่น ้ ามนั และปิโตรเคมี ของประเทศ  ซ่ึงรัฐได้
ประกาศจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2531  ก่อน
การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีป่าส าคญัในเขตมาบ
ตาพุดคือ “ป่า เขาห้วยมะหาด” ซ่ึงเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ประเภทป่าดิบแลง้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  
ชุมชนโดยรอบไดใ้ช้ประโยชน์จากป่าในดา้นต่าง ๆ 
ทั้งการเป็นแหล่งตน้น ้า แหล่งเก็บหาของป่าเพ่ือยงัชีพ 
และขายเป็นรายได ้รวมทั้งแหล่งเก็บหาสมุนไพรของ
หมอสมุนไพรในทอ้งถ่ิน  แต่เม่ือมีการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ท าให้มีสัมปทานระเบิดหินเพ่ือสร้าง



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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ท่าเรือน ้ าลึกในเขตนิคมอุตสาหกรรม  รวมทั้งการรุก
พ้ืนท่ีบนป่าเขาห้วยมะหาดเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
กอปรกบัการลกัลอบตดัไม ้ล่าสัตวป่์า รวมทั้งการเกิด
ไฟป่าเป็นประจ าทุกปี  ท าให้พ้ืนท่ีป่าเขาห้วยมะหาด
ลดลง และอยู่ในสภาพท่ีเส่ือมโทรม พนัธ์ุไมห้ลาย ๆ 
ชนิดไดล้ดจ านวนหรือสูญหายไปจากพ้ืนท่ี ต่อมาในปี 
พ . ศ .  2532  หน่วยต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝ่ั ง 
กองทพัเรือ (สอรฟ.) ได้ขอใช้พ้ืนท่ีป่าเขาห้วยมะหาด
จ านวน 2,500 ไร่จากกรมป่าไม ้ เพ่ือเป็นฐานปฏิบติัการ
เพ่ือความมัน่คงดา้นชายฝ่ังของประเทศ จึงไดผ้ลกัดนั
ให้ชาวบา้นท่ีใช้ประโยชน์บนเขาห้วยมะหาดลงจาก
พ้ืนท่ี แต่ยงัคงเกิดไฟป่าเป็นประจ าทุกปี  ท าให้สภาพ
ป่ามีความเส่ือมโทรมลงเป็นล าดบั เป็นเหตุให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินเกิดความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การลดลงของพ้ืนท่ีป่าเขาหว้ยมะหาด  จึงไดร้วมตวักนั
เป็นชมรมคนรักษป่์า เขาหว้ยมะหาด  เพ่ือฟ้ืนฟปู่าตาม
ก าลงัท่ีสามารถท าได ้ นอกจากนั้นยงัไดแ้สวงหาความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าเขาหว้ย
มะหาด  ซ่ึงเป็นผืนป่าธรรมชาติท่ีเหลืออยู่เพียงแห่ง
เดียวของพ้ืนท่ีนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด  องค์กร 4 
ภาคีหลัก ได้แก่ ชมรมคนรักษ์ป่า เขาห้วยมะหาด  
หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง กองทพัเรือ (สอรฟ.)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริษทั พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จ ากดั (มหาชน) จึงไดร่้วมกนัลงนามความร่วมมือ
เพ่ือด าเนินโครงการฟ้ืนป่า รักษน์ ้า เขาหว้ยมะหาดข้ึน ใน
ปี พ.ศ. 2554  ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือการจดัการทรัพยากรป่าไม้
และส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน  มีกิจกรรมส าคญั เช่น การปลูกฟ้ืนฟูป่า 
การท าฝายชะลอน ้า การท าแนวกนัไฟ การเพาะช ากลา้ไม ้
เป็นตน้  รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่าง  ๆ 
เช่น การอบรมเยาวชน การศึกษาดูงาน การเสริมสร้าง
ศกัยภาพใหแ้ก่กลุ่มแกนน า เป็นตน้  

กิจกรรมการปลูกฟ้ืนฟูป่าของโครงการฟ้ืนป่า 
รักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด  ใชแ้นวคิดการปลูกฟ้ืนฟูดว้ย

พนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินท่ีเคยมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีเป็นหลกั แต่ท่ี
ผา่นมาโครงการฯ มีการน าชนิดพนัธ์ุไมท่ี้เป็นไมย้ืนตน้
ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ยางนา ตะเคียน ประดู่  
มะค่าโมง หรือพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินท่ีโดดเด่น เช่น มะหาด 
รวมทั้งพนัธ์ุไมป่้าดิบแลง้อ่ืน ๆ ท่ีสามารถจดัหากลา้ไม้
ได ้ การปลูกฟ้ืนฟูป่าจะใชก้ารปลูกแบบผสมผสานให้
พนัธ์ุไมมี้ความหลากหลายในแต่ละแปลงปลูก  เพ่ือ
ฟ้ืนฟูใหมี้ระบบนิเวศคลา้ยคลึงกบัระบบนิเวศเดิมมาก
ท่ีสุด  อย่างไรก็ตามการปลูกฟ้ืนฟูป่าดงักล่าว ยงัไม่ได้
ให้ความส าคญักบัพนัธ์ุไมช้นิดอ่ืน ๆ และการปลูกท่ีมี
ความหลากหลายชั้ น เ รื อนยอด  รวมทั้ งความ
หลากหลายของวิสัยพืชเช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 
ไมล้ม้ลุก ซ่ึงพืชสมุนไพรเป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ
ในการน ามาปลูกเสริมเพ่ือฟ้ืนฟูป่า  เน่ืองจากป่าเขา
ห้วยมะหาดเคยมีชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพรหลากหลาย
และมีการใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน  บทความน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์น าเสนอถึงองค์ความรู้ท้องถ่ินเก่ียวกับ
สมุนไพรในพ้ืนท่ีป่าเขาห้วยมะหาด ทั้งดา้นชนิดพนัธ์ุ
และการใชป้ระโยชน ์ความคิดเห็นในการใชป้ระโยชน์
สมุนไพรของประชาชน  รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
คิดเห็นในการใช้ประโยชน์  ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็น
ข้อมูล พ้ืนฐานในการคัด เ ลือกชนิดพันธ์ุไม้/ พืช
สมุนไพรเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าท่ีสอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ของประชาชนและสร้างความหลากหลาย
ใหแ้ก่ระบบนิเวศของป่าเขาหว้ยมะหาดต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

อุปกรณ์ 
ประกอบไปดว้ย เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมส าเร็จรูป กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองเขียน แนว
ค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึก และแบบสมัภาษณ์ 
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วธีิการ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี มี
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. การสมัภาษณ์เชิงลึก 
  การค้นหาผู ้ รู้ /หมอยาสมุนไพร ( key 

informants)   ด้วย วิ ธีการถามแบบลูกโซ่  (snowball 
technique) และใช้แนวค าถามท่ีสร้างจากกรอบแนวคิด
ในการวิจัยในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
เพ่ือรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร 

2. การเดินส ารวจสมุนไพรตามเส้นทางเก็บ
หาสมุนไพรกบัผูรู้้/หมอยาสมุนไพร 

  ผู ้วิ จัยได้ร่วมวางแผนกับผู ้รู้ /หมอยา
สมุนไพร ไดแ้ก่ นายเอก อาศยั และนายยอด พรมศร 
เพ่ือก าหนดเส้นทางการเดินส ารวจตามเส้นทางการ
เก็บหาสมุนไพรเดิมท่ีผูรู้้/หมอยาสมุนไพรใช ้ ทั้งน้ีใน
การเดินส ารวจใช้เคร่ืองบอกพิกัดจุดทางภูมิศาสตร์ 
GPS ( global positioning system)  ร ะ บุ ต า แ ห น่ ง
สมุนไพรท่ีพบในเสน้ทาง พร้อมบนัทึกรายละเอียดพืช
สมุนไพร ไดแ้ก่ ชนิด ลกัษณะ ของสมุนไพร การใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ จากผูรู้้/หมอยาสมุนไพร รวมทั้ ง
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การส ารวจดว้ยแบบสมัภาษณ์ 
  การพฒันาแบบสัมภาษณ์  โดยการสร้างขอ้

ค าถามจากกรอบแนวความคิดในการวิจยัและการตรวจ
เอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย  ส่วนท่ี 1 การคัดกรองผูใ้ห้
สมัภาษณ์  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ส่วน
ท่ี 3 ขอ้มูลสุขภาวะ ประสบการณ์การใช้สมุนไพร และ
ผลิตภณัฑส์มุนไพร  ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการใชป้ระโยชน์พืชสมุนไพร  ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็น
อ่ืน ๆ และข้อเสนอแนะ  จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง 
จ านวน 30 ชุด  ในพ้ืนท่ีชุมชนหนองหวายโสม และหาค่า
ความเท่ียงของเคร่ืองมือ (reliability) ไดค่้าสัมประสิทธ์ิ

อ ลัฟา  ( alpha coefficient) ด ว้ยว ิธีของ  Cronbach 
(Kitpredaborisuet, 2006) เท่ากบั 0.8   

  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ครัวเรือน
ใน 4 ชุมชน ท่ีมีทะเบียนราษฎร์อยู่ในพ้ืนท่ี ได้แก่ 
ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก 
ชุมชนซอยคีรี และชุมชนห้วยมะหาด-ภูดร  ซ่ึงมี
จ านวนครัวเรือนทั้ งส้ิน 1,393 ครัวเรือน ค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973)  ได้
ครัวเรือนตวัอย่างทั้งส้ิน 311 ครัวเรือน  และค านวณ
การกระจายตามสัดส่วน ของ  Jamegon (1983) ได้
จ านวนตวัอยา่งแต่ละชุมชนทั้ง 4 ชุมชน เท่ากบั 79, 92, 
63 และ77 ตามล าดบั  และสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความ
น่าจะเป็น (probability sampling) ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (stratified random sampling) 

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
  4.1 ข้อมู ล เ ชิ ง คุณภาพ  ท่ี ได้จ ากการ

สัมภาษณ์เ ชิงลึกผู ้รู้ /หมอยาสมุนไพรจะท าการ
รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด  แลว้น ามาจดัจ าแนกประเภท
ของข้อมูล   พร้อมทั้ ง วิ เคราะห์ เ น้ือหา ท่ี มีความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันในองค์ความรู้ท้องถ่ินท่ี
เก่ียวกบัสมุนไพร  เพ่ือน ามาเรียบเรียงและเขียนผล
การศึกษา 

 4.2 ข้อมู ล เ ชิ งป ริมาณ  น า ข้อมู ลจ าก
การศึกษามาวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ 2 ประเภท คือ 

1)  ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (descriptive 
statistics) โดยการอธิบายขอ้มูลในเชิงเหตุผล  โดยใช้
สถิติการแจกแจงขอ้มูล ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด 
ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2)  ส ถ ิต ิเ ช ิง อ น ุม า น  (inference 
statistics)  โดยใชส้ถิติ t-test และ F-test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียตวัแปร  ก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลและวจิารณ์ 
 

สถานการณ์องค์ความรู้ด้านสมุนไพรของชุมชนรอบ
ป่าเขาห้วยมะหาด 

ในอดีตชุมชนท้องถ่ินโดยรอบป่าเขาห้วย
มะหาดมีการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไมใ้นดา้นต่าง ๆ  ทั้ง
การเป็นแหล่งตน้น ้ า แหล่งอาหาร แหล่งรายได ้และ
เป็นแหล่งสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย  แต่
จากสภาพป่าท่ีมีความเส่ือมโทรม  ท าให้สมุนไพรใน
ป่ามีจ านวนลดนอ้ยลง  รวมทั้งผูรู้้/หมอสมุนไพรท่ีมี
จ านวนน้อยและอายุมาก  ขาดคนมารับการถ่ายทอด
ความรู้ กอปรกับความนิยมในการรักษาด้วยแพทย์
แผนปัจจุบันมีมากข้ึน  ท าให้องค์ความรู้ท้องถ่ิน
เก่ียวกบัเร่ืองสมุนไพรในป่าเขาห้วยมะหาดอยู่ในขั้น
วิกฤติ  องค์ความรู้ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสมุนไพรของผูรู้้/
หมอยาสมุนไพร จึงมีโอกาสสูญหายได ้ หากไม่มีการ
บัน ทึกห รือจัด เก็บข้อมู ล น้ีไ ว้อย่ า ง เ ป็นระบบ  
โดยเฉพาะชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพรท่ีเคยมีอยู่ในพ้ืนท่ี  
ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีลดลงหรือหายไปจากพ้ืนท่ีได ้ หากไม่
มีการจดัการท่ีดี  

ปัจจุบนัยงัมีผูรู้้หรือหมอสมุนไพรหลายท่าน 
แต่ส่วนใหญ่อายุเกิด 70 ปีทั้งส้ิน  ซ่ึงแต่ละท่านมีองค์
ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรแตกต่างกนัไป ดงัน้ี  1) นาย 
เอก อาศัย อายุ 78 ปี เป็นผู ้รู้ เ ก่ียวกับแหล่งเก็บหา
สมุนไพรในป่าเขาห้วยมะหาด  2) นายยอด พรมศร 
อายุ 85 ปี เป็นหมอสมุนไพรท้องถ่ินท่ีได้รับการยก
ย่องจากชาวบา้นเป็นหมอยากลางบา้น มีองค์ความรู้
เก่ียวกบัการรักษาดว้ยสมุนไพรทัว่ไปในการรักษาโรค  
3) นายเผา่ บ ารุงพงษ ์อาย ุ84 ปี เป็นหมอยาสมุนไพรท่ี
มีความรู้เก่ียวกบัการรักษาดว้ยวา่นและโรคผิวหนงั  4) 
นายอ๋อง ค าตรง อายุ 94 ปี เป็นหมอยาสมุนไพรท่ี
ได้ รั บการ ศึกษาจากหน่วยงาน รัฐ จึ ง มีความ รู้
ความสามารถในการรักษาโรคเป็นอย่างดี  5) นายเป๋า 

เนินอุลัย อายุ 76 ปี มีองค์ความรู้เก่ียวกับการรักษา
กระดูก  6) นางสายหยุด ธรรมดี อายุ 75 ปี มีองค์
ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรรักษางูกดัและการท ามนันวด
แกป้วดเหม่ือย 

 

องค์ความรู้ท้องถิ่นเกีย่วกบัสมุนไพรในป่าเขาห้วย
มะหาด 

1.  ชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพร 
ชนิดพันธ์ุพืชสมุนไพรท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ มีจ านวน 69 ชนิด แบ่งตามลกัษณะวิสยัของ
พืชเป็น   1) ไมล้ม้ลุก (herb) 27 ชนิด ไดแ้ก่ กระทือ ขิง 
ขม้ินชัน ขม้ินออ้ย เจ็ดตะมูลเพลิง โด่ไม่รู้ลม้ ใต้ใบ 
(มะไฟเดือนห้า) เต่าร้ัง เถากระทืบหมอบ (ไมยราบ) 
เทา้ยายหม่อม เปราะหอม ผกักดู ผกัเส้ียนผี ผกัหนาม 
ไพล ฟ้าทะลายโจร เร่วกอ เร่วหอม (นารีพิศวาส) ลูก
ใตใ้บ ว่านดอกทอง ว่านมหากาฬ ว่านสาวหลง สบู่
แดง เสลดพงัพอน หมาตายกะพากราก หมามุย้ และ
หัวตะเพียด   2) ไม้เ ล้ือย (climber) 15 ชนิด ได้แก่ 
กลอย  เข ากวางดู ถูก  เค รือ เขาหลง  เถาชะ เอม 
เถาวัลย์เปรียง เถาสะค้าน เถาเอ็นอ่อน บอระเพ็ด 
เพชรสงัฆาต มา้กระทืบโรง ยา่นาง รางจืด หวาย หวัยา
ขา้วเยน็เหนือ และหวัยาขา้วเยน็ใต ้  3) ไมต้น้ (tree) 14 
ชนิด ไดแ้ก่ แกง้ข้ีพระร่วง ไข่เน่า แคป่า ตาเสือ ฝาง 
มะขามป้อม มะหวด มะหาด มะเด่ืออุทุมพร มะไฟ 
สมอพิเภก สมอไทย สะแก และสะเดา   4) ไม้พุ่ม 
(shrub) 11 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษ (ช่ิงช่ี) กระรอกน ้าขา้ว 
ก าลังว ัวเถลิง ข้ีแรด คนทา ชุมเห็ด มะแว้ง ระก า 
ส้มป่อย เหงือกปลาหมอ และหนามพรม   5) หญ้า 
(grass) 2 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้แหว้หมู และหญา้คา ซ่ึงจะ
พบว่าผูรู้้/หมอสมุนไพรจะจดจ าพืชสมุนไพรท่ีเป็น
ไมล้ม้ลุกไดม้ากท่ีสุด  รองลงมา คือไมเ้ล้ือย และไม้
ตน้ ตามล าดบั  (Figure 1) 
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Figure 1  The number of species of plants divided by the habits from in-depth interviews. 
 

ชนิดสมุนไพรท่ีไดจ้ากการเดินส ารวจ
ร่วมกับผูรู้้/หมอสมุนไพร พบสมุนไพรจ านวน 56 
ชนิด แบ่งตามลกัษณะวิสยัพืชเป็น   1) ไมล้ม้ลุก (herb) 
10 ชนิด ไดแ้ก่ กระทือ ข้ีกา คนทา จุกโรหินี พริกป่า 
มะไฟเดือนห้า เร่ว สาบเสือ หมาตายกะพากราก และ
หมามุย้   2) ไมเ้ล้ือย (climber) 15 ชนิด ไดแ้ก่ กะไดลิง 
กล้ิงกลางดง ขจรป่า เขากวางดูถูก เครืองูเหา เถากระ
ฉอด เถาขม้ิน เถาทอระคน เถาประโยชน์ มา้กระทืบ
โรง ย่านาง รางจืด ส้มกุ้ง  แสลงพัน และหัวยา
ขา้วเยน็เหนือ   3) ไมต้น้ (tree) 19 ชนิด ไดแ้ก่ ขนุนป่า 
ข้าวตาก  คอแลน  เ ฉียงพร้านางแอ  ปอกระสา  

ผกัหวานป่า ฝาง พลอง พิลงักาสา เพกา มะขามป้อม 
มะเด่ือไทย มะเด่ืออุทุมพร มะนาวป่า มะหวด ยางแดง 
ล าบิด ส้มป่อย และส้าน   4) ไมพุ้่ม (shrub ) 7 ชนิด 
ได้แ ก่  ข้า ว เ ม่ า  ค รอบจักร ว าล  เ ค็ ด  โ คคลาน 
พนมสวรรค ์หนามหัน และอีแป๋ม   5) หญา้ (grass) 1 
ชนิด ไดแ้ก่ หญา้คา   6) ไมร้อเล้ือย (scandent) 4 ชนิด 
ไดแ้ก่ ข้ีแรด คดัเคา้ ตบัข่า และอมพระนม   ทั้งน้ีพบว่า
เม่ือผูรู้้/หมอสมุนไพรเดินส ารวจในเส้นทางเก็บหา
สมุนไพรในอดีต พบพนัธ์ุไมต้น้มากท่ีสุด  รองลงมา
คือ ไมเ้ล้ือย และไมล้ม้ลุก ตามล าดบั (Figure 2) 

 

 
Figure 2  The number of species of plants divided by the habits from along the trail to explore. 
 

จากผลการ ศึกษา  พบว่ า  ช นิด พืช
สมุนไพรท่ีพบทั้งจากการสัมภาษณ์ผูรู้้/หมอสมุนไพร 
และการเดินส ารวจ มีทั้งหมด 15 ชนิด ไดแ้ก่ กระทือ 
ใตใ้บ (มะไฟเดือนหา้) เร่ว หมาตายกะพากราก หมามุย้ 
เขากวางดูถูก ม้ากระทืบโรง ย่านาง รางจืด หัวยา

ขา้วเยน็เหนือ ฝาง มะขามป้อม มะเด่ืออุทุมพร มะหวด 
หญา้คา  พนัธ์ุไมท่ี้พบจากการสัมภาษณ์ แต่ไม่พบใน
การเดินส ารวจ มีจ านวน 55 ชนิด เช่น เจ็ดตะมูลเพลิง 
โด่ไม่รู้ลม้ เต่าร้ัง เถากระทืบหมอบ (ไมยราบ) เทา้ยาย
หม่อม เปราะหอม ผกักูด ผกัเส้ียนผี ผกัหนาม ไพล  
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ฟ้าทะลายโจร เ ร่วหอม (นา รีพิศวาส) ลูกใต้ใบ  
ว่านดอกทอง ว่านมหากาฬ.แก้งข้ีพระร่วง ไข่เน่า  
แคป่า  ตา เ สือ กระดาษ  ( ช่ิง ช่ี )  กระรอกน ้ าข้าว 
ก าลงัววัเถลิง เป็นตน้  พนัธ์ุไมท่ี้พบในการเดินส ารวจ 
แต่ไม่พบในการสัมภาษณ์ มี จ านวน 41 ชนิด เช่น  
ข้ีกา  คนทา จุกโรหินี พริกป่า สาบเสือ กะไดลิง 
กล้ิงกลางดง ขจรป่า  ขนุนป่า  ข้าวตาก คอแลน 
เฉียงพร้านางแอ ขา้วเม่า ครอบจกัรวาล เป็นตน้  ใน
กรณีสมุนไพรท่ีได้จากการสัมภาษณ์ แต่ไม่พบใน
เสน้ทางท่ีเดินส ารวจ อาจจะเป็นเพราะไม่ใช่แหล่งของ
พืชสมุนไพรนั้น  จึงท าให้ไม่พบ หรืออาจจะมีจ านวน
ลดลงหรือสูญหายไปจากพ้ืนท่ีป่าเขาห้วยมะหาดแลว้ 
เพราะผูรู้้/หมอสมุนไพรบางท่านไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า 
สมุนไพรบางอยา่งไม่พบในป่าเขาหว้ยมะหาดมาหลาย
ปีแลว้  ในกรณีท่ีพบสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในการเดิน
ส ารวจ แต่ไม่พบในการสัมภาษณ์ อาจจะเป็นเพราะ
เม่ือผูรู้้/หมอสมุนไพร เขา้ป่าและเห็นตน้สมุนไพรจริง
ท าให้ง่ายต่อการจดจ า  ซ่ึงพนัธ์ุพืชสมุนไพรท่ีพบ มี
วิสยัพืชทั้ง ไมต้น้ ไมพุ้่ม ไมล้ม้ลุก ไมเ้ล้ือย ไมร้อเล้ือย 
และหญา้  ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน าไปประกอบการ
คัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้ท้องถ่ินท่ีสามารถน าไปปลูก
เสริมฟ้ืนฟูป่าไดใ้นอนาคตเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีได ้ รวมทั้งมีสมุนไพรหลายชนิดท่ี
มีศักยภาพในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
โดยรอบ เช่น เร่วหอม มา้กระทืบ โด่ไม่รู้ลม้ เป็นตน้ 

2.  ลกัษณะการใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพร 
องค์ความรู้ท้อง ถ่ินเ ก่ียวกับการใช้

ประโยชน์พืชสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย 
สามารถจ าแนกการใชป้ระโยชน์ได ้12 ดา้น คือ  1) ใช้
เป็นเคร่ืองยา ทั้ งหมด 21 ชนิดได้แก่ ชุมเห็ดเทศ 
โด่ไม่รู้ลม้ หัวตะเพียด บอระเพ็ด หญา้แห้วหมู ขม้ิน
ออ้ย ผกัเส้ียนผี มะหาด ขม้ินชนั ไพล วา่นสาวหลง เขา
กวางดูถูก มา้กระทืบโรง เทา้ยายหม่อม หนามพรหม 

หัวยาขา้วเยน็เหนือ หัวยาขา้วเย็นใต ้กระรอกน ้ าขา้ว 
ส้มป่อย เหงือกปลาหมอ และเถากระทืบหมอบ   2) 
รักษาโรคผิวหนงั 9 ชนิด ไดแ้ก่ เถาวลัยเ์ปรียง ชุมเห็ด
เทศ หมาตายกะพากราก มะไฟ เสลดพงัพอน รางจืด 
ว่านมหากาฬ เปราะหอม และว่านดอกทอง   3) รักษา
ระบบทางเดินอาหาร 5 ชนิด ไดแ้ก่ ชุมเห็ดเทศ ไข่เน่า 
เพชรสังฆาต ขิง และกระทือ  4) แกไ้ขผ้ิดส าแดง 24 
ชนิด ไดแ้ก่ หัวตะเพียด บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร ลูก
ใตใ้บ มะหวด ย่านาง คนทา มะเด่ืออุทุมพร กระดาษ 
ข้ีแรด ตาเสือ เหงือกปลาหมอ วา่นมหากาฬ เปราะหอม 
ผักกูด ผ ักหนาม ผักหวานป่า หวาย สะเดา ใต้ใบ 
(มะไฟเดือนห้า) หัวยาขา้วเยน็ แคป่า สมอ และสมอ
พิเภก   5) บ ารุงเสน้เอน็ แกป้วดเม่ือย 1 ชนิด ไดแ้ก่ เถา
เอน็อ่อน   6) บ ารุงเลือด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เจ็ดตะมูลเพลิง 
ก าลงัววัเถลิง ฝาง และผกักูด   7) ช่วยเจริญอาหาร 2 
ชนิด ได้แก่ บอระเพ็ด และสะเดา   8) รักษาระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้คา   9) ใชเ้ป็นยา
อายุวฒันะ 1 ชนิด ไดแ้ก่ บอระเพ็ด   10) บ ารุงสายตา 
2 ชนิด ไดแ้ก่ ผกักดู และสบู่แดง   11) ใชเ้ป็นยาแกไ้อ 
3 ชนิด ไดแ้ก่ มะแวง้ มะขามป้อม และเถาชะเอม   12) 
ใชส้มานแผล 1 ชนิด ไดแ้ก่ เครือเขาหลง  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ Sukko (2008)  พบว่า  มีการใช้
ประโยชน์สมุนไพรชุมเห็ดเทศในการรักษาโรค
ผิวหนงัเร้ือรัง และฝาง ใชรั้กษาอาการประจ าเดือนมา
ไม่ปกติ  การใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืชสมุนไพร
ประกอบไปดว้ยชนิดพนัธ์ุพืชหลากหลายชนิดกว่าจะ
เป็นขนานยาเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยได้  ซ่ึงหากขาด
ตวัยาใดตวัยาหน่ึงจะท าให้ขนานยาไม่สมบูรณ์ท่ีจะ
น าไปรักษาอาการเจ็บป่วย ดงันั้นหากชนิดใดเส่ียงต่อ
การสูญหายไปควรมีการปลูกเพ่ิมเพ่ือเป็นการรักษา
องคค์วามรู้ทอ้งถ่ินน้ีไวโ้ดยผ่านการปลูกฟ้ืนฟูป่าดว้ย
พนัธ์ุพืชสมุนไพรท่ีจะน ามาเป็นเคร่ืองยาในการรักษา
อาการเจบ็ป่วยของผูรู้้/หมอยาสมุนไพรในชุมชน 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
ของประชาชนโดยรอบป่าเขาห้วยมะหาด 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่โดยรอบ
ป่าเขาห้วยมะหาดเ ก่ียวกับการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพร มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย อายุเฉล่ียประมาณ 49.7 ปี  การศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัประถมศึกษาร้อยละ 54.0  กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นผูท่ี้ยา้ยเขา้มาใหม่ร้อยละ 66.9  แต่ยงัคงเป็น
ประชาชนท่ีมาจากภาคตะวนัออกโดยเฉล่ียยา้ยเขา้มา
อยู่เป็นเวลามากกว่า 20 ปี  สาเหตุการยา้ยเขา้มามาก
ท่ีสุด คือ มาท างานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม  อาชีพท่ี
พบมากท่ีสุด คือ ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 
23,197 บาท  และกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 35.7 รายไดไ้ม่
พอกบัรายจ่าย 

2.   ข้อมูลสุขภาวะ ประสบการณ์การใช้
สมุนไพร และผลิตภณัฑส์มุนไพร 

สภาวะสุขภาพโดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง
พบว่า มีโรคประจ าตวั คิดเป็นร้อยละ 51.4 ส่วนใหญ่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมนัใน
เลือดสูง ตามล าดบั  มีระยะเวลาการเป็นโรคอยู่ในช่วง
ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 5 ปี มากท่ีสุด และในระยะเวลา 1 ปี  
เคยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1-5 คร้ัง
ต่อปี กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 26 ด่ืมสุรา เป็นเวลา 1 เดือน-
5ปี มากท่ีสุด และสูบบุหร่ีร้อยละ 13.2 เป็นเวลามากกวา่ 
20 ปี มากท่ีสุด ในกรณีสมาชิกในครัวเรือนพบวา่ มีโรค
ประจ าตวัถึงร้อยละ 40.5 และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งไม่
มีปัญหาสุขภาพจิต สัมพนัธภาพในชุมชนอยู่ในระดบั
น้อย  ประสบการณ์การใช้สมุนไพรส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ถึง 5 ปี มากท่ีสุด  กลุ่ม
ตวัอย่างมีประสบการณ์การใชส้มุนไพรในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การรักษาอาการเจ็บป่วย ดา้นการบ ารุงสุขภาพ 
และดา้นความงาม และส่วนใหญ่ใชส้มุนไพรส าเร็จรูป

ซ่ึงง่ายต่อการใชง้านและใชน้าน ๆ คร้ัง  แหล่งสมุนไพร
ท่ีใชไ้ดจ้ากการปลูกไวใ้นบา้นมากท่ีสุด  รองลงมาเป็น
ตลาดนดัและร้านคา้ทอ้งถ่ินตามล าดบั  ผูท่ี้แนะน าการ
ใช้สมุนไพรมากท่ีสุด คือ ครอบครัว  และรับทราบ
ข่าวสารเก่ียวกบัสมุนไพรผ่านทางโทรทศัน์มากท่ีสุด  
กลุ่มตวัอย่างมีการใชส้มุนไพรเป็นประจ า ร้อยละ 28.9  
และการยอมรับสมุนไพรของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
สมุนไพรของประชาชนโดยรอบป่าเขาห้วยมะหาด 

จากการทดสอบปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อายุ  
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สภาวะสุขภาพ 
ประสบการณ์การใชส้มุนไพร  การรับทราบข่าวสาร 
และการยอมรับ ว่าปัจจัยมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์สมุนไพรของกลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งน้ีพบวา่  มีปัจจยัเพียง 3 อยา่งท่ีมีผลต่อความคิดเห็น
เก่ียวกับการใช้สมุนไพรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ไดแ้ก่ สภาวะสุขภาพ ประสบการณ์การใช้ และการ
ยอมรับสมุนไพร ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

ปัจจัยด้านสภาวะสุขภาพ พบว่าสภาวะ
สุขภาพมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติอย่ า งยิ่ ง  (F = 7.951; p-value = 
0.000)   เ ม่ือจ าแนกเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของ Scheffe 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสภาวะสุขภาพรุนแรงมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.02) และสภาวะสุขภาพรุนแรงปานกลาง 
(ค่า เฉล่ีย  = 3.95)  มีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรดีกว่ากลุ่มท่ีมีสภาวะสุขภาพ
รุนแรงน้อย (ค่าเฉล่ีย = 3.59)  เพราะผู ้ท่ีมีสภาวะ
สุขภาพรุนแรงมากและปานกลางให้ความส าคญักับ
ทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีช่วยลดอาการเจ็บป่วยของตนเองท่ี
แพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่สามารถช่วยได ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ (Pradubmook, 1989) พบว่าปัจจยั
ท่ีก าหนดการตัดสินใจใช้สมุนไพรท่ีส าคัญ ได้แก่ 
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ความเจ็บป่วยระดับปานกลางถึงรุนแรง ซ่ึงความ
รุนแรงของสภาวะสุขภาพมีผลต่อการใชย้าสมุนไพร 

ปัจจัยด้านประสบการณ์การใช้สมุนไพร 
พบว่า ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติอย่างยิ่ง (F = 6.056; p-value 
= 0.003)  เม่ือจ าแนกเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของ Scheffe 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.84) 
และประสบการณ์ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.88) มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรดีกว่า
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์น้อย (ค่าเฉล่ีย = 4.10) ซ่ึงอาจ
เกิดจากผูท่ี้มีประสบการณ์การใช้สมุนไพรเคยใช้
สมุนไพรและมีการยอมรับถึงข้อดีเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพร จึงท าใหค่้าเฉล่ียความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพรดีกวา่  

ปัจจัยด้านการยอมรับ พบว่าค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติอยา่งยิ่ง (F = 10.296; p-value = 0.000)  เม่ือจ าแนก
เป็นรายคู่ ดว้ยวิธีของ Scheffe พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
การยอมรับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.11) มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรดีกว่ากลุ่มท่ีมี
การยอมรับปานกลาง (ค่า เฉล่ีย = 3.90) และการ
ยอมรับระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 3.75)  ซ่ึงสามารถอธิบาย
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์มาก มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรดีกว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการยอมรับปานกลางและนอ้ย เพราะ
การยอมรับท่ีดีต่อสมุนไพรจะท าใหมี้การใชป้ระโยชน์
มากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Na Nakorn 
et al. (1995)  ท่ีพบว่า  ปัจจัยท่ี มีผลต่อการยอมรับ
สมุนไพรรักษาโรค ไดแ้ก่ ความเช่ือในสรรพคุณของ
ยาสมุนไพร และอิทธิพลจากการไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
สมุนไพรจากส่ือมวลชนหรือจากเพ่ือนบา้น ญาติ หรือ
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (Table 1) 

ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนรอบเขาห้วย
มะหาดมีความคิดเห็นต่อสมุนไพรในทางท่ีดี และ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สมุนไพรมากข้ึน คือ ระดับ
สภาวะสุขภาพ  ซ่ึงพบว่าผูท่ี้มีโรคประจ าตวัและมีการ
เจ็บป่วยท่ีรุนแรงระดบัมากและปานกลางมกัจะมีการ
ใชส้มุนไพรและรู้จกัพนัธ์ุพืชสมุนไพรมากข้ึน ระดบั
ประสบการณ์การใช้สมุนไพร ในระดับมากและ 
ปานกลางจะมีการใช้สมุนไพรมากข้ึน  และหาก
สมาชิกในครอบครัวมีการใชส้มุนไพรจะมีโอกาสใน
การใช้สมุนไพรมากข้ึน  และระดับการยอมรับ
สมุนไพร หากประชาชนท่ีมีการยอมรับระดบัมากต่อ
การใช้สมุนไพรจะมีการเลือกใช้สมุนไพรมากข้ึน  
และหากสมาชิกในครอบครัวใชส้มุนไพรในการรักษา
อาการเจบ็ป่วย จะท าใหมี้การยอมรับสมุนไพรมากข้ึน 

 

องค์ความรู้ท้องถิ่นด้านสมุนไพรและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กับการฟ้ืนฟูป่าเขาห้วย
มะหาด 

การฟ้ืนฟูป่าเขาห้วยมะหาด หากมีการน าผล
การศึกษาเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นสมุนไพร โดยเฉพาะ
ชนิดพนัธ์ุสมุนไพรทั้งท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูรู้้/หมอ
ยาสมุนไพร และการเดินส ารวจ  ซ่ึงไดจ้ าแนกตามวิสัย
พืชทั้งไมต้น้ ไมพุ้่ม ไมเ้ล้ือย ไมล้ม้ลุก  รวมทั้งผลการ
ส ารวจความคิดเห็นท่ีพบแล้วว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การใช้สมุนไพร และมีการ
ยอมรับสมุนไพรในระดบัปานกลาง  ซ่ึงผลการศึกษา
ทั้งสองส่วน จะเป็นประโยชน์ในการคดัเลือกชนิดไม้
เข้ามาปลูกฟ้ืนฟูป่าเ พ่ือเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รักษาระบบนิเวศพ้ืนถ่ิน และสอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของประชาชนท่ียงัคงมีการใชส้มุนไพร
อยู่   แม้ชนิดพันธ์ุไม้ดังกล่าวจะไม่ใช่ไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ หรือเป็นท่ีรู้จกัมากนักก็ตาม  นอกจากนั้น
การน าพนัธ์ุพืชสมุนไพรมาปลูกเสริมป่ายงัอาจจะเป็น
แหล่งรายไดใ้ห้แก่ชุมชนโดยรอบป่าเขาห้วยมะหาด
ในอนาคตไดอี้กทางหน่ึง  
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Table 1  Factors affecting the use of medicinal plants. 
                                                         (n = 311) 

Associated Factors n X SD F p-value 
Health level      

very sever 119 4.02 0.51 7.951 0.000 
moderate severe 159 3.95 0.54   
less severe 33 3.59 0.62   

Experience level      
high 63 3.84 0.45 6.056 0.003 
moderate 155 3.88 0.57   
less 93 4.10 0.53   

Acceptant level      
high 106 4.11 0.50 10.296 0.000 
moderate 134 3.90 0.52   
less 71 3.75 0.61   

 

สรุป 

 องค์ความรู้ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชสมุนไพรของ
ผูรู้้และหมอยาสมุนไพรท าให้ทราบพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินท่ี
เป็นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดแบ่งได้เป็น ชนิด
พรรณพืชสมุนไพรท่ีมี/เคยมีในเขาห้วยมะหาดท่ีได้
จากการสมัภาษณ์มี 69 ชนิด และพรรณพืชสมุนไพรท่ี
ไดจ้ากการเดินส ารวจตามเสน้ทางเกบ็หาสมุนไพรเดิม
ร่วมกับผู ้รู้ /หมอยาสมุนไพรมี 56 ชนิด  การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย
ของผูรู้้/หมอยามี 12 ดา้น และการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์พืชสมุนไพร
ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 49.7 ปี 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  อาชีพท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีรายได้เฉล่ีย 
23,197 บาท  มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 51.4  ประชาชน
มีประสบการณ์การใชส้มุนไพรในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
รักษาอาการเจ็บป่วย บ ารุงสุขภาพ ความงาม และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส้มุนไพร ไดแ้ก่ สภาวะสุขภาพ 
ประสบการณ์ และการยอมรับ 

ขอ้เสนอแนะ  1) พืชสมุนไพรหายากท่ีควร
น ามาปลูกเสริมป่า ไดแ้ก่ แกง้ข้ีพระร่วง ก าลงัววัเถลิง 
ตาเสือ เป็นตน้ เพราะเป็นสมุนไพรท่ีเคยมีในป่าเขา
ห้วยมะหาดแต่ผูรู้้/หมอยาให้ขอ้มูลในปัจจุบนัไม่พบ
ในป่าเขาห้วยมะหาดแลว้  2) ควรน าพืชสมุนไพรท่ีมี
วิสัยพืชท่ีหลากหลายไปปลูกเสริมป่า โดยเฉพาะชนิด
พันธ์ุท่ีสามารถข้ึนเป็นไม้ในระดับพ้ืนล่างได้ดี  3) 
ชนิดพืชสมุนไพรท่ีจะคัดเลือกไปปลูกเสริมป่าบาง
ชนิดควรค านึงถึงการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนโดยรอบ
ดว้ย 

 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูใ้ห้ข้อมูลในทั้ ง 4 ชุมชน และ 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ท่ีใหทุ้น
สนบัสนุนในการท าวิจยั 

 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 74 

เอกสารอ้างองิ 
Jamegon, S.  1983.   Statistical Analysis for Social 

Research.  Department of Statistics, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok. 

Kitpredaborisuet, B.   2006.   Statistical Analysis for 
Research. Jamjuree Product, Bangkok. 

Na Nakorn, S., A, Ratanasiri, P, Sansila and K, 
Kumsuk. 1995. The factors effecting an 
acceptance of herbal treatment. Srinagarind 
Med J 1995. 10 (4): 151-160. 

Pradubmook, P.  1989.  The Social Dimension of 
Culture and Use of Herbs in the Communities: 
Case Study Village in Yasothon Province. M.E. 
Thesis, Mahidol University. 

Royal Forest Department.  2015.  Summary of The 
executives: Development of State Forest Land in 
2014-2015. Available Source: http://forestinfo. 
forest.go.th/Content/file/executivesum56-57.pdf, 
April 29, 2016. 

Sukko, T.  2008.  A Survey of medicinal plants used 
by Karen people at Ban Chan and Chaem 
Luang Subdidtricts, Mae Chaem District, 
Chiang Mai Province.  M.E. Thesis, Chiang 
Mai University. 

Yamane, T. 1973. Statistic: An Introduction 
Analysis.3ed, Tokyo, Japan. 



75 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษ์ดินและน า้บนพืน้ทีสู่ง  
บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวดัเชียงใหม่ 

Participation of the Hill Tribe Community in Soil and Water Conservation on Highland  
at Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province 

 

สมาภรณ์ สีราศ  และ สุภัทรา ถึกสถิตย์* 

Samaporn Seerath  and Supattra Thueksathit* 
 

 ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
 Department of Conservation, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900 

* Corresponding author; e-mail address: fforstt@ku.ac.th 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษดิ์นและน ้าบนพ้ืนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ท าการเก็บขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์ตวัแทนครัวเรือน จ านวน 83 ครัวเรือน  โดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา  ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเป็นชนชาติปะหล่องและมูเซอ  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี  ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา มีอาชีพหลกั คือ ปลกูผกัและท าไร่  นอกจากน้ีส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร
เก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้า  รวมทั้งไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปลกูหญา้แฝกและการสร้างฝายชะลอน ้า 
โดยไดรั้บจากหน่วยงานหลกัคือ เจา้หนา้ท่ีของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ในส่วนของความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษดิ์นและน ้า พบว่า  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.89 อยู่ในระดบัมาก  ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษดิ์นและน ้ าของกลุ่มชาติพนัธ์ุอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.20  โดยในดา้นการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน อยู่ในระดบัปานกลาง (2.75)  ในดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ และในดา้นการไดรั้บ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดบัมาก (4.08 และ 4.01)  ส่วนในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดบันอ้ย 
(1.98)  
ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม  ชุมชนชาวเขา  การอนุรักษดิ์นและน ้า  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the socio-economic status, the knowledge and 
understanding, and the participation of hill tribes in soil and water conservation in the highlands at the Royal 
Agricultural Station Angkhang.  Data were collected by interviewing 83 representative households using 
questionnaires. Data analysis used descriptive statistics.  The results showed that the sample groups were Palong 
and Lahu with the majority being male, 21-30 years old, and uneducated.  The major occupation was planting 
vegetables and crops.  Most of them had always received information about soil and water conservation and had 
been trained in vetiver planting and check dam building.  Their main source of information was from officials at 
the Angkhang Royal Agricultural Station. Their knowledge and understanding on soil and water conservation was 
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at the “good” level with an average value of 13.89.  The overall participation level of hill tribes in soil and water 
conservation was “moderate” with an average value of 3.20.  The participation level in planning was “moderate” 
(2.75), participation in actions and in getting benefits were “high” (4.08 and 4.01, respectively), while the 
participation level in evaluation was “low” (1.98). 
Keywords: participation, hill tribe community, soil and water conservation, Angkhang Royal Agricultural Station  

 

ค าน า 
 ดินและน ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัยิ่ง  
รวมถึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการพฒันาความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยทรัพยากรเหล่าน้ีจะอ านวยประโยชน์
ต่อมนุษย์ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เช่น ในด้านการ
อุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง การประกอบอาชีพ  
โดยเฉพาะการท าการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลักของ
ประชากรในประเทศไทย  ปัจจุบนัการท าการเกษตร
บนพ้ืนท่ีสูงมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะการ
ท าการเกษตรของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ เช่น ปกา
เกอะญอ มง้ ลีซอ ปะหล่อง มูเซอ ไทยใหญ่ และ ลวัะ 
เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม การใชท่ี้ดินบนพ้ืนท่ีสูงดงักล่าว 
หากขาดความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษดิ์นและน ้าแลว้ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ดินและน ้ าได ้เช่น เกิดความเส่ือมโทรมของดิน การ
พงัทลายของดิน ปัญหาดา้นปริมาณและคุณภาพน ้ าท่ี
สามารถจะเกิดกบัคนท่ีอาศยัทั้งในบริเวณตน้น ้ า กลาง
น ้ า และปลายน ้ า  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะเกิดรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึน  หากปราศจากความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดี
ของทั้งภาครัฐและประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นหลกั  
 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่  
มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีสูง  และมีชุมชนชาวเขาใช้พ้ืนท่ี
เป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมทั้งท าการเกษตรเพ่ือเล้ียงชีพ  ซ่ึงการ
ใช้ท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูงนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดิน
และน ้ าไดโ้ดยง่าย  ดงันั้นความรู้ความเขา้ใจและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษดิ์นและน ้าจึง
มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง  โดยในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือ

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษดิ์น
และน ้ าบนพ้ืนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชาวเขาในการอนุรักษ์ดินและน ้ าให้มากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงจะน าไปสู่แนวทางการบรรเทาปัญหาเร่ืองความ
เส่ือมโทรมและการพังทลายของดินจากการท า
การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง  อนัจะส่งผลถึงปัญหาปริมาณ
และคุณภาพน ้ าดว้ย  อีกทั้งเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบใน
การวางแผนการบริหารจดัการจดัการพ้ืนท่ีสูง  เพ่ือลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอนัจะเกิดแก่ชุมชนในพ้ืนราบ
หรือในส่วนของพ้ืนท่ีปลายน ้าอีกดว้ย 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

อุปกรณ์ 
แบบสอบถาม  อุปกรณ์เคร่ืองเขียน  กล้อง

ถ่ายรูป  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูป
ในการค านวณสถิติ 
 

วธีิการ 
1.  การรวบรวมขอ้มลูเบ้ืองตน้  

ศึกษาขอ้มลูจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยท าการรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ของชุมชน 
ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของชุมชนชาวเขา การตั้ง
ถ่ินฐาน สภาพพ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ท่ีดินบน
พ้ืนท่ีสูง การประกอบอาชีพของครัวเรือน จ านวน
ครัวเรือน เป็นตน้ 
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2.  ประชากรเป้าหมาย 
ชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสถานีเกษตร

หลวงอ่างขาง ไดแ้ก่ หมู่บา้นนอแล (ปะหล่อง) และ
หมู่บา้นขอบดง้ (มูเซอด า) มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 
460 ครัวเรือน 

3.  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
การศึกษาค ร้ัง น้ีใช้ก ลุ่มตัวอย่าง เ ป็น

ตวัแทนในการศึกษา  โดยหาจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยสูตรของ Yamane (1973) ดงัน้ี  

 

n  = 
N

1+Ne2           (1) 
 

เม่ือ  n  =  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N =  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
e  =  ความคลาดเค ล่ือนสูงสุดท่ี

ยอมรับได ้(ก าหนดให ้เท่ากบั 0.01) 
 

 จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี เท่ากับ 83 ครัวเรือน  และน าไป
ค านวณหาจ านวนครัวเรือนตวัอย่างของแต่ละหมู่บา้น 
โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วน (สุบงกช, 2526) 
ดงัน้ี 

 

 ni = n 
Ni

N
            (2) 

 

เม่ือ ni = จ านวนตัวอย่างในหมู่บ้าน i ท่ี
ตอ้งการ 

n = จ านวนตัวอย่ า ง ท่ี ต้อ งกา ร
ทั้งหมด (83 ตวัอยา่ง) 

Ni =  จ านวนครัวเรือนทั้งหมดของ
หมู่บา้น i 

N = จ านวนครัวเรือนทั้ งหมดของ
ทั้ง 2 หมู่บา้นรวมกนั (460 ครัวเรือน) 

i = ล าดบัท่ีของหมู่บา้น  
 

ซ่ึงจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านนอแล (ปะหล่อง) จ านวน 67 

ตัวอย่าง และหมู่บ้านขอบด้ง (มูเซอด า) จ านวน 16 
ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 83 ตวัอยา่ง 

 

4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย ค าถามแบบเปิด (open 
ended question) และค าถามแบบปิด ( close ended 
question) แบ่งออกเป็น 6 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคม 
เช่น เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว อาชีพ รายได้ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ใน
หมู่บา้น การเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นตน้ 

ตอนที่ 2  การรับรู้ข่าวสารและการฝึก 
อบรมเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้า 

ตอนที่  3  การใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ตอนที่ 4  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
อนุรักษดิ์นและน ้า  

ตอนที่ 5  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ดินและน ้า  

ตอนที่  6  ปัญหาและอุปสรรค และข้อ 
เสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษดิ์นและน ้า  
 

5.  การทดสอบเคร่ืองมือ 
ท าการทดสอบความเท่ียงตรง (validity)  

โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ ผูท้รงคุณวุฒิ 
หรือผูเ้ช่ียวชาญ  เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของค าถามใน
แต่ละข้อว่าตรงตามจุด มุ่งหมายและครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ี  

การทดสอบความเ ช่ือมั่น ( reliability) 
ส าหรับตอนท่ี 4 ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษดิ์น
และน ้า ใชว้ิธีของ Kuder-Richardson ในตอนท่ี 5 การ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน ้ าใช้วิธีการของ 
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Cronbach’s  Alpha  โดยน าแบบสอบถามไปท า   
Pre-test จ านวน 30 ชุด  

6.  การก าหนดระดบัดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
และการมีส่วนร่วม 

1)   ระดับความรู้ เ ก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและน ้ า แสดงถึงระดบัความรู้ในเร่ือง
ของการอนุรักษ์ดินและน ้ า ท าการแบ่งออกเป็น 3 
ระดบั คือ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย 
ดงัน้ี 

 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 = 

1 - 0

3
 = 0.33 

  

ระดบัความรู้ความเข้าใจ ช่วงคะแนน 
     มาก  0.67 - 1.00 
 ปานกลาง           0.34 -  0.66 
      นอ้ย  0.00 -  0.33 
 

2) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษดิ์นและน ้า ซ่ึงประกอบดว้ย การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมในการรับผลการปฏิบติั และการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล  ท าการแบ่งออกเป็น 3 
ระดบั คือ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย 
ดงัน้ี 

 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
  =  

5 - 1

3
  =  1.33 

 

ระดบัการมส่ีวนร่วม ช่วงคะแนน 
มาก  3.67 – 5.00 

           ปานกลาง  2.34 – 3.66 
 นอ้ย  1.00 – 2.33 
 

7.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าพิสัย ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
และค่าร้อยละ เป็นตน้ 

ผลและวจิารณ์ 
 

ด้านเศรษฐกจิและสังคม 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างบริเวณ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 44 ตวัอย่าง (ร้อยละ 53.0) และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 39 ตวัอย่าง (ร้อยละ 47.0)  มีอายอุยูใ่นช่วง 21-
30 ปี จ านวน 25 ตวัอย่าง (ร้อยละ 30.2)  รองลงมามี
ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 22 ตวัอย่าง (ร้อยละ 26.5)  
และน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.4)  
ส่วนใหญ่เป็นชนชาติปะหล่อง จ านวน 65 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 78.3)  รองลงมาชนชาติมูเซอด า จ านวน 16 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.3)  และชนชาติไทย จ านวน 2 
ตวัอยา่ง (ร้อยละ 2.4)  ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ได้
รับการศึกษา จ านวน 51 ตัวอย่าง ( ร้อยละ 61.5)  
รองลงมาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 9 ตวัอย่าง (ร้อยละ 10.8)  
และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 68 ตวัอย่าง 
(ร้อยละ 81.9)  รองลงมามีสถานภาพแยกกันอยู่  
จ านวน 10 ตวัอย่าง (ร้อยละ 12.1)  มีภูมิล  าเนาเป็นคน
ในหมู่บา้นน้ีโดยก าเนิด จ านวน 34 ตวัอย่าง (ร้อยละ 
41.0)  ยา้ยมาจากท่ีอ่ืนเพ่ือหาท่ีท ากินใหม่ จ านวน 35 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 71.4)  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ท า
สวนผักผลไม้ จ านวน 46 ตัวอย่าง (ร้อยละ 55.4)  
รองลงมา คือ ท าไร่ จ านวน 31 ตวัอย่าง (ร้อยละ 37.4)  
และส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนต่อปีอยู่ระหว่าง 
50,001-100,000 บาท จ านวน 44 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
53.1)  รองลงมา มีรายไดร้ะหว่าง 10,000-50,000 บาท 
จ านวน 29 ตวัอย่าง (ร้อยละ 34.9)  ดา้นรายจ่าย พบว่า
ส่วนใหญ่มีรายจ่ายระหว่าง 50,001-100,000 บาท 
จ านวน 42 ตวัอย่าง (ร้อยละ 50.6)  รองลงมามีรายจ่าย
ระหวา่ง 10,000-50,000 บาท จ านวน 36 ตวัอยา่ง (ร้อย
ละ 43.4)  ดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม จ านวน 79 คน  
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(ร้อยละ 95.2)  และไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม จ านวน 
4 คน (ร้อยละ 4.8)  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่ม  ส่วนใหญ่เข้า ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรหลวงดอยอ่างขาง จ านวน 49 ตัวอย่าง  

(ร้อยละ 62.0)  รองลงมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร จ านวน 20 ตวัอย่าง (ร้อยละ 25.3)  
ดงัรายละเอียดใน Table 1 

 

Table 1  Socio-economic condition of household samples at Royal Agricultural Station Angkhang,  
 Chiang Mai  Province 

Variables Frequency Percent 

Sex Male 44 53.0 
 Female 39 47.0 
Age (year) ≤ 20 2 2.4 
 21 – 30 25 30.2 
 31 – 40 22 26.5 
 41 – 50 20 24.1 
 51 – 60 6 7.2 
 >  60 8 9.6 
Ethnic group Palong 65 78.3 
 Lahu 16 19.3 
 Thai 2 2.4 
Educational level Uneducated 51 61.5 
 Primary school: Below 6-year  6 7.3 
 Primary school 9 10.8 
 Middle school 9 10.8 
 High school 8 9.6 
Occupation Vegetable planting 46 55.4 
 Crop planting 31 37.4 
 General employee 2 2.4 
 Employee in agriculture 2 2.4 
 Rice farmimg 1 1.2 
 Merchant 1 1.2 
Household Income 10,00-50,000  29 34.9 
(Baht/year) 50,001-100,000  44 53.1 
 100,001-150,000 7 8.4 
 150,001-200,000 3 3.6 
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Table 1  (Continued) 
Variables Frequency Percent Variables 
Household Expense 10,00-50,000  36 43.4 
(Baht/year) 50,001-100,000  42 50.6 
 100,001-150,000 3 3.6 
 150,001-200,000 1 1.2 
 200,001-250,000 1 1.2 
Group 
membership 

Non-member 4 4.8 
Member 79 95.2 

Received 
information 

Not received 2 2.4 
received 81 97.6 

Training 
attendance 

Never  6 7.2 
Get training 77 92.8 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการอนุรักษ์ดนิและน า้ 
 กลุ่มตัวอย่า ง เ กือบทั้ งหมดได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน ้ า จ านวน 81 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 97.6)  และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 2 ตวัอย่าง (ร้อยละ 2.4)  โดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บขอ้มลูข่าวสารนั้น ส่วนใหญ่ไดรั้บ
จากเจา้หนา้ท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คิดเป็นร้อย
ละ 59.2  รองลงมาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ี
ป่าไม ้คิดเป็นร้อยละ 16.7 เป็นตน้  การฝึกอบรมดา้น
การอนุรักษ์ดินและน ้ า  พบว่ากลุ่มตัวอย่างเ กือบ
ทั้งหมดเคยไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.8  
มีเพียงร้อยละ 7.2 ท่ีไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมเลย  โดย
ส่วนใหญ่หัวข้อท่ีเข้ารับการฝึกอบรม คือ การปลูก
หญา้แฝกป้องกันการพงัทลายของดิน  รองลงมาคือ 
การสร้างฝายชะลอน ้า การปลูกป่า การท าปุ๋ยหมกัเพ่ือ
ใชใ้นการเกษตร และการท าแนวกนัไฟ ตามล าดบั 
 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
1.  ทรัพยากรดิน  
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากิน

เป็นของตวัเอง จ านวน 73 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 88.0)  และ

มีท่ีดินท ากินเป็นของตวัเอง จ านวน 10 ตวัอย่าง (ร้อย
ละ 12.0)  โดยส่วนใหญ่ต้องการท่ีดินท ากินเพ่ิม คิด
เป็นร้อยละ 81.9  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการท่ีดินท า
กินเพ่ิม ส่วนใหญ่ตอ้งการเพ่ิมประมาณ 2-3 ไร่  

2.  ทรัพยากรน ้า 
  น ้ าเพ่ือการบริโภค ส่วนใหญ่ใช้น ้ าจาก

ประปาภูเขา จ านวน 47 ตวัอย่าง (ร้อยละ 85.5)  และ
ใชน้ ้ าจากบ่อบาดาล จ านวน 8 ตวัอย่าง (ร้อยละ 14.5)  
โดยพบว่า น ้ าเพ่ือการบริโภคมีปริมาณพอใช ้คิดเป็น
ร้อยละ 74.5  และมีปริมาณพอใชเ้พียงบางฤดูกาล คิด
เป็นร้อยละ 25.5 

  น ้ าเพ่ือการอุปโภค  ส่วนใหญ่ใช้น ้ าจาก
ประปาภูเขา คิดเป็นร้อยละ 76.4  รองลงมาใชน้ ้ าจาก
บ่อบาดาล คิดเป็นร้อยละ 18.2  และใชน้ ้ าจากอ่างเก็บ
น ้า ร้อยละ 5.4 โดยพบวา่ ส่วนใหญ่ปริมาณน ้าเพ่ือการ
อุปโภคมีพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 70.9 และมีพอใชเ้พียง
บางฤดูกาล ร้อยละ 29.1 
 3.  ทรัพยากรป่าไม ้(ป่าชุมชน) 

  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.9  ส่วนร้อยละ 30.1 
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
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ประโยชน์จากป่าชุมชน  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพ่ือ
หาไมฟื้น  นอกจากน้ี ส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าการฟ้ืนฟูป่า
ส่งผลดีต่อปริมาณน ้ าในล าธาร ท าให้มีน ้ าในล าธาร
เพ่ิมมากข้ึนกวา่เดิม  
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนุรักษ์ดนิและน า้  
 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ดิน
และน ้าของชุมชนชาวเขาในบริเวณสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.89 จดัอยูใ่นระดบั
มาก  โดยมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุดเก่ียวกับ
ความหมายของการอนุรักษ์น ้ า การปลูกป่า/ฟ้ืนฟูป่า 
และการ รักษา พ้ืน ท่ี ป่ากับปริมาณน ้ า ในล าธาร  
รองลงมา มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์ของ
ฝายชะลอน ้ า  การปลูกหญา้แฝกเพ่ืออนุรักษดิ์น  การ
อนุ รักษ์ ดินและน ้ า โดย ใช้ ปุ๋ ย พืชสดในการท า
การเกษตร  ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองการใชท้รัพยากรน ้า 
ดงันั้นทางหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควรรณรงคใ์ห้
ความรู้เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรน ้าใหม้ากยิ่งข้ึน 
 

การมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน ้า  
ชุมชนชาวเขาบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่าง

ขาง มีระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษดิ์นและน ้ า
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนรวม
เฉ ล่ีย เ ท่ ากับ  3.20  โดยมีการ มี ส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.08 และ 4.01 
ตามล าดบั  ในขณะท่ี การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วม
ประชุม แสดงความคิดเห็น และวางแผน อยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 2.75 และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการอนุรักษ์ดินและน ้ า  อยู่ในระดับน้อย มีค่า
คะแนนเท่ากบั 1.98  โดยชนชาติปะหล่องจะมีส่วน
ร่วมในดา้นการเขา้ร่วมประชุม ออกความคิดเห็น และ
การวางแผนมากกว่าชนชาติมูเซอ  อย่างไรก็ตาม 
ถึงแมจ้ะมีการมีส่วนร่วมในดา้นการเขา้ร่วมประชุม
มาก แต่การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
การวางแผนของชุมชนชาวเขายงัคงมีนอ้ย  ส่วนการมี
ส่วนร่วมในด้านอ่ืน ๆ ทั้ งสองชนชาติมีค่าคะแนน
ใกลเ้คียงกนั ดงัรายละเอียดใน Table 2 

ดังนั้ นทางหน่วยงานของรัฐท่ี เ ก่ียวข้อง  
โดยเฉพาะหน่วยงานในพ้ืนท่ีจึงควรหาแนวทางในการ
ส่งเสริมใหชุ้มชนชาวเขาท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีเขา้
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษดิ์นและน ้าบนพ้ืนท่ีสูงให้
มากข้ึน  โดยเฉพาะในดา้นการแสดงความคิดเห็นและ
การเขา้ร่วมในการวางแผนการจดัการ  รวมทั้งการเขา้
ร่วมประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดป้ฏิบติัไป  ทั้งน้ี
เพ่ือใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการอนุรักษดิ์นและน ้าบน
พ้ืนท่ีสูงมากยิ่งข้ึน 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการมส่ีวนร่วม 
  ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ  ยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจในรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอนุรักษดิ์นและน ้า  รองลงมาคือ เวลาท่ีจดักิจกรรม
ไม่ตรงกับเวลาว่างของคนในชุมชนจึงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ในขณะท่ี
ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษดิ์นและ
น ้ า คือ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีทางโครงการหลวง
ส่งเสริม ซ่ึงเห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจมากจึง
ตอ้งการเขา้ร่วม 
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Table 2  Participation of hill tribe in soil and water conservation at Royal Agricultural Station Angkhang,  
                 Chiang Mai province 

Participation activity 

 Nor Lae Village 
(Palong) 

Kob Dong Village 
(Lahu) Average 

score 
Participation 

level 
Score 

Participation 
level 

Score 
Participation 

level 

Meeting /Opinion expression 
/planning 

2.89 moderate 2.59 moderate 2.75 moderate 

Action 4.00 high 4.16 high 4.08 high 
Getting benefits 3.90 high 4.13 high 4.01 high 
Projects evaluation  1.94 low 2.03 low 1.98 low 

Overall 3.20 Medium level 
Remark: participation level score 1.00-2.33 = low, 2.34-3.66 = moderate and 3.67-5.00 = high 
 

สรุป 
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ีเป็นชน

ชาติปะหล่อง และมเูซอ  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ
อยูร่ะหวา่ง 21-30 ปี  และส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา  
มีสถานภาพสมรส  และเป็นหัวหน้าครัวเ รือน  
ส่วนมากยา้ยมาจากท่ีอ่ืน มีอาชีพหลกั คือ ท าสวนผกั
และท าไร่  ไม่นิยมประกอบอาชีพเสริม  มีรายไดต่้อปี
อยูใ่นช่วง 50,001-100,000 บาท ส่วนใหญ่เขา้ร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรหลวงดอยอ่างขาง  

เกือบทั้งหมดไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การอนุรักษ์ดินและน ้ า  โดยได้รับจากเจ้าหน้าท่ี
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  รวมทั้ งได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เก่ียวกบัการปลูกหญา้แฝก การสร้างฝาย
ชะลอน ้า และการท าปุ๋ยหมกั  

ในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากินเป็น
ของตวัเอง และมีความตอ้งการท่ีดินท ากินเพ่ิม 2-3 
ไร่  ส่วนน ้ าในการอุปโภค บริโภค  ส่วนใหญ่ไดม้า
จากประปาภูเขา มีปริมาณเพียงพอ  ส่วนน ้ าท า
การเกษตร ไดม้าจากอ่างเก็บน ้ า มีปริมาณเพียงพอ  

การใชป้ระโยชนจ์ากป่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ไป
ใชป้ระโยชน์  นอกจากน้ีมีความคิดเห็นว่าการฟ้ืนฟู
ป่า มีผลท าใหป้ริมาณน ้าเพ่ิมมากข้ึน  

ในด้านความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการ
อนุรักษดิ์นและน ้า พบว่า  กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุท่ีศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ดินและน ้า อยูใ่นระดบัมาก  

ในดา้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
การอนุรักษ์ดินและน ้ า พบว่า  ภาพรวมของการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษดิ์นและน ้ า อยู่ในระดบัปาน
กลาง  โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการและการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก  
ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมประชุม ตัดสินใจและ
วางแผน อยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล อยู่ในระดับน้อย  ดังนั้ นทาง
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉพาะหน่วยงาน
ในพ้ืนท่ีจึงควรหาแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชน
ชาวเขาท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การอนุ รักษ์ดินและน ้ าบนพ้ืนท่ี สูงให้มาก ข้ึน  
โดยเฉพาะในดา้นการแสดงความคิดเห็นและการเขา้
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ร่วมในการวางแผนการจดัการ รวมทั้งการเขา้ร่วม
ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดป้ฏิบติัไป  ทั้งน้ีเพ่ือให้
เห็นถึงความส าคญัในการอนุรักษดิ์นและน ้าบนพ้ืนท่ี
สูงมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปริมาณและลกัษณะการไหลของน ้าก่อนและหลงัการตดัสางขยายระยะรูปแบบต่าง ๆในพ้ืนท่ี
ลุ่มน ้ าป่าฟ้ืนฟูบนท่ีสูงท่ีด าเนินการมา 30 ปี บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่  ท าการศึกษา
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2558   เปรียบเทียบปริมาณ และลกัษณะการไหลของน ้าในล าธารของพ้ืนท่ีท่ีมี
การตดัสางขยายระยะ และพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการด าเนินการตดัสางขยายระยะ  โดยพ้ืนท่ีลุ่มน ้าศึกษาแบ่งเป็นพ้ืนท่ีท าการ
ตดัสางขยายระยะ 20 %, 40 % และแปลงควบคุมท่ีไม่ท าการตดัสางขยายระยะ  ผลการศึกษา พบวา่ ศกัยภาพการให้
น ้ าในล าธารในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าบริเวณแปลงท่ีท าการตดัสางขยายระยะ 20 %, 40 % และแปลงควบคุมท่ีไม่ท าการตดั
สางขยายระยะมีปริมาณ 55,739.46,  18,770.10 และ 77,934.49 ลูกบาศกเ์มตรต่อตารางกิโลเมตร ตามล าดบั คิดเป็น
ร้อยละ 12.23, 4.12 และ 17.09 ของปริมาณน ้าฝน ตามล าดบั  เม่ือท าการตดัสางขยายระยะในเดือนกนัยายน 2558 
พบว่า การใหน้ ้ า เม่ือประเมินในเดือนตุลาคมมีปริมาณ 102,608.54,  28,182.69  และ 116,046.24 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 35.21,  9.67 และ 39.82 ของปริมาณน ้าฝน ตามล าดบั  
ค าส าคญั: การตดัสางขยายระยะ  ลกัษณะการไหลของน ้า  การฟ้ืนฟปู่าบนพ้ืนท่ีสูง  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 
 

ABSTRACT 
The effects of thinning patterns on streamflow and flow characteristics on 30-year-old forest restoration 

sites at the Royal Agricultural Station Angkhang, Fang district, Chiang Mai province were investigated from July 
to October 2015.  The objective of this research was to assess streamflow and flow characteristics of different 
thinning pattern in forest restoration sites compared to control site.  Three sub-basins were thinned at levels of 
20% and 40% and unthinned (control) for the study.  The results showed that the 20% thinning site, 40% thinning 
site, and control site had approximately 55,739.46, 18,770.10 and 77,934.49 m3/km2 or 12.23, 4.12 and 17.09% of 
the annual rainfall, respectively. Following thinning in September 2015, the streamflow in October 2015 had 
increased to 102,608.54,  28,182.69 and 116,046.24 m3/km2 or 35.21, 9.67 and 39.82% of the annual rainfall, 
respectively. 
Keywords: thinning pattern, streamflow characteristics, forest restoration in highlands, Angkhang Royal Agricultural Station 
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ค าน า 
 สถานีเกษตรหลวงอ่าขาง อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ จัดตั้ งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2512 ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพ่ือเป็นสถานี
ทดลองการปลูกไมเ้มืองหนาวและท าการส่งเสริมการ
ปลูกป่าฟ้ืนฟูจากการบุกรุกแผว้ถางพ้ืนท่ีป่ารวมทั้ ง
ทดแทนการปลูกฝ่ินของชาวเขา  เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ี
อยู่อาศยัของชาวเขาบริเวณมีลกัษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงชนั  จึงยากต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือท าการ
เกษตรกรรมต่าง ๆ  ในบริเวณสถานีนั้นมีการปลูกป่า
ฟ้ืนฟูจ านวนหลายแปลง  ส่วนใหญ่เป็นไมต่้างถ่ินเมือง
หนาว  เน่ืองจากมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีดี  อตัราการ
การรอดตายสูงในพ้ืนท่ีท่ีเส่ือมโทรม  นอกจากการปลูก
เพ่ือฟ้ืนฟูแลว้  ทางสถานียงัมีศูนยส์าธิตการใชไ้ม ้ เพ่ือ
น าไมม้าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ด้วยการตัดสาง
ขยายระยะในแปลงปลูกป่าสาธิตท่ีท าการฟ้ืนฟูเป็น
ระยะเวลา 30 ปี ในแปลงต่าง ๆ โดยรอบบริเวณสถานี 
 เม่ือมีการตดัสางขยายระยะในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟู 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ทั้งดิน น ้า 
และส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี  เกษมและณรงค์ (2534) 
กล่าวว่า การท าลายป่าจะมีผลต่อลกัษณะการไหลของ
น ้าในล าธาร  ทั้งในดา้นช่วงระยะเวลาการไหลและอตัรา
การไหลของข้ึน-ลง ของน ้ าในล าธาร  การตดัสางขยาย
ระยะก็เช่นกนั  เม่ือมีการตดัไมใ้นพ้ืนท่ีจะส่งผลใหเ้กิด
การรบกวนดิน  ท าให้ความสามารถในการซึมน ้ า และ
ระบายน ้ าลงสู่ล าธารลดลง  ปริมาณน ้ าในล าธารจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในขณะท่ีฝนตก และลดลงอย่าง
รวดเร็วเม่ือฝนหยุดตก จึงจ าเป็นท่ีต้องศึกษาลกัษณะ
ทางอุทกวิทยาในเร่ืองของลกัษณะการไหลของน ้ าและ
ปริมาณน ้ า  การเปล่ียนแปลงของสมดุลน ้ าก่อนการตดั
สางขยายระยะและหลงัการท าไมอ้อก  เปรียบเทียบให้
เห็นความเปล่ียนแปลง  เพ่ือเลือกใช้ระบบการตัด 
สางขยายระยะท่ี เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุด  เป็นแนวทางในการท าไม้

บนพ้ืนท่ีสูง  สามารถบริหารและจัดการน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการใชป้ระโยชนจ์ากพ้ืนท่ีป่าไม้
ใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

อุปกรณ์ 
 1.  เคร่ืองมือตรวจวดัระดับน ้ าท่าอัตโนมัติ
แบบอลัตราโซนิก (water level)  
 2.  โปรแกรมวิ เคราะห์ด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Arc GIS) 
 3.  โปรแกรมค านวณ (Microsoft excel)  
 4.  โปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลจากเคร่ือง
ตรวจวดัระดบัน ้าท่า (AK2-HyperTerminal)  
 

วธีิการ 
1.   รวบรวมข้อมูลปริมาณน ้ า ท่ าตั้ งแ ต่

กรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2558 บริเวณจุดออกของน ้า 
(outlet)  ท่ีก าหนดเป็นพ้ืนท่ี ศึกษา   จากเคร่ืองมือ
ตรวจวดัระดบัน ้าอตัโนมติั ท่ีท าการบนัทึกระดบัน ้าทุก  
5 วินาที  รวมทั้งเก็บข้อมูลดว้ยการวดัปริมาณน ้ าจาก
ปากเข่ือนขนาดเลก็ท่ีบริเวณจุดออกของน ้ารายวนั 

2.  ศึกษาปริมาณ และลกัษณะการไหลของน ้า  
โดยน าข้อมูลระดับน ้ าในล าธารท่ีได้จากการสถานี
ตรวจวัดระดับน ้ า และปริมาณฝน มา Plot graph  ดู
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงลกัษณะการไหลและปริมาณ
น ้า ท่ีตอบสนองจากปริมาณน ้าฝน 

3.  สร้างสมการความสัมพนัธ์ระหว่างระดบั
น ้ า และป ริมาณน ้ า ในล าธาร  (rating curve) ด้วย
โปรแกรมย่อย Add trendline ใน Microsoft EXCEL  
เพ่ือสร้างเส้นแนวโน้ม พร้อมทั้ งใช้โปรแกรมย่อย 
logarithm  ก าหนดให้แสดงสมการคณิตศาสตร์  
(display equation on chart) และแสดงค่าความสัมพนัธ์
ของตวัแปร หรือค่า R2 (display R-squared on chart) ซ่ึง
อยู่ภายในโปรแกรม Trend/Regression type  สร้าง
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แบบจ าลองคณิตศาสตร์ท่ีใชป้ระเมินปริมาณการไหล
ของน ้ าท่า (Y, ลูกบาศก์เมตร) จากระดบัของน ้ าท่าใน
ล าธาร (X, เซนติเมตร) ท่ีไหลผ่านจุดวดัน ้าท่า ปรับแก้
สมการความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัน ้ าและปริมาณน ้ า 
(rating curve)  โดยเทียบระดบัน ้ าจริงกบัระดบัน ้ าท่ีวดั
ได้จากสถานีตรวจวดั  และน าสมการท่ีได้ค านวณ
ปริมาณน ้ าในล าธารรายวนัต่อไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ช่วง ดงัน้ี 

- ก่อนการตดัสางขยายระยะ โดยใชข้อ้มูล
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2558  

- หลงัการตดัสางขยายระยะ โดยใชข้อ้มูล
ตั้งแต่เดือนกนัยายน ถึง ตุลาคม 2558 

4. เปรียบเทียบลักษณะการไหลของน ้ า 
และปริมาณน ้ าในล าธาร หลังการฟ้ืนฟูป่าไม ้ และ
ผลกระทบจากการตัดสางขยายระยะ ซ่ึงมีการตัด 
สางขยายระยะ 20, 40 และแปลงควบคุม (การตดัสาง
ขยายระยะ ) น าสมการ ท่ีได้ประเ มินปริมาณน ้ า
คาดการณ์และเปรียบเทียบกับปริมาณน ้ าจริง เพ่ือ
ค านวณค่า Root Mean Square Error (RMSE)  

 

ผลและวจิารณ์ 
 

ปริมาณน ้าในล าธาร 
การศึกษาปริมาณน ้ าในล าธารโดยใช้วิธีตวง

วดัท่ีปาก Weir โดยตรงในแต่ละพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณมีการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลการศึกษา ดงัน้ี  

1.  ปริมาณน ้ าบริเวณแปลงศึกษาการตดัขยาย
ระยะ 20% 

ปริมาณน ้ าในล าธารในเดือนกรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม 2558 (ก่อนการตัดสางขยายระยะ) มี
ปริมาณ 4,180.5 ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 55,739.5 
ลูกบาศก์เมตรต่อตารางกิโลเมตร คิดเป็นความสูงของ
น ้ า ประมาณ 55.7 มิลลิเมตร (ร้อยละ 12.2 ต่อปริมาณ

น ้าฝน)  ส่วนภายหลงัหลงัการตดัสางขยายระยะในเดือน
ตุลาคม 2558 พบว่า  ปริมาณน ้ าในล าธารเพ่ิมข้ึนหลงั
การตัดสางขยายระยะร้อยละ 22.98  จากก่อนการตัด 
สางขยายระยะร้อยละ 12.23 เป็นร้อยละ 35.12 (Table 1) 

2.  ปริมาณน ้าบริเวณแปลงศึกษาการตดัขยาย
ระยะ 40% 

    ปริมาณน ้าในล าธารในเดือนกรกฎาคม ถึง 
สิงหาคม 2558 (ก่อนการตัดสางขยายระยะ) แปลง
ศึกษาการตดัขยายระยะ 40% เป็นลุ่มน ้ าท่ีมีศกัยภาพ
การให้น ้ าต ่ามาก เม่ือเทียบกับลุ่มน ้ าย่อยทั้ งสองลุ่ม  
โดยมีปริมาณน ้าในล าธารร้อยละ 4.1 ต่อปริมาณน ้าฝน 
(Table 1) มีปริมาณ 412.9 ลกูบาศกเ์มตร หรือประมาณ 
18,770.1 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ความสูงของน ้ าต่อพ้ืนท่ีได้ประมาณ 18.8 มิลลิเมตร  
ปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรวมในเดือนสิงหาคมมีมากท่ีสุด 
เท่ากับ 331.6 ลูกบาศก์เมตร  หลังการตัดสางขยาย
ระยะในเดือนตุลาคม 2558 พบวา่ ปริมาณน ้าในล าธาร
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.12 เป็นร้อยละ 9.67 ของปริมาณ
น ้าฝน โดยเพ่ิมข้ึนหลงัจากการตดัสางขยายระยะร้อย
ละ 5.5 ต่อปริมาณน ้าฝน 

3.  ปริมาณน ้าบริเวณแปลงควบคุมท่ีไม่มีการ
ตดัขยายระยะ  

ปริมาณน ้ าในล าธารมีปริมาณ  2,182.2 
ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 77,934.5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อตารางกิโลเมตร คิดเป็นความสูงน ้ าเฉล่ียต่อพ้ืนท่ี
ประมาณ 77.9 มิลลิเมตรคิดเป็นร้อยละ 17.1 ต่อ
ปริมาณน ้ าฝน แปลงควบคุมเป็นแปลงท่ีไม่มีการตดั
สางขยายระยะ  แต่เน่ืองจากวา่ลกัษณะพ้ืนท่ีของแปลง
อยู่ติดกบัพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแปลง 40 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
แปลงควบคุมได้ โดยปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียในล าธาร
เ พ่ิม ข้ึนจาก 77,934.49 ลูกบาศก์ เมตร ต่อตาราง
กิโลเมตร เป็น 116,046.24 ลูกบาศก์เมตรต่อตาราง
กิโลเมตร  ภายหลงัตัดสางขยายระยะ พบว่า มีการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.73 ของปริมาณน ้าฝน (Table 1)  
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Table 1  Comparison of streamflow of each study site before and after thinning opperation at Royal Agricultural 
Station Angkhang, Chiang Mai  

 
Before thinning (July/August 2015) After thinning (October 2015) difference 

20%  
Thinning 

40% 
Thinning 

Control 20% 40% Control 20% 40% Control 

Streamflow (m3) 4,180.46 412.94 2,182.17 7,695.64 620.02 3,249.29 + + + 
Amount (m3/km2) 55,739.46 18,770.10 77,934.49 102,608.54 28,182.69 11,6046.24 + + + 

Height (mm.) 55.74 18.77 77.93 102.61 28.18 116.05 + + + 
% of rainfall (%) 12.23 4.12 17.09 35.21 9.67 39.82 22.98 5.34 22.73 

ลกัษณะการไหลของน า้ในล าธาร 
1.  ลกัษณะการไหลของน ้าในล าธารท่ีสถานี

แปลง 20 
จากปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสามารถน ามา

สร้างเป็นกราฟน ้าไหลไดใ้น Figure 1 ในแปลง 20 เป็น
ลุ่มน ้ าท่ีมีน ้ าไหลตลอดทั้งปี  แมว้่าไม่มีการตกของฝน  
ผลการศึกษาในกรกฎาคมจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงตน้เดือน
ดงั Table 3  แต่พบว่าน ้ าถูกกักเก็บไวใ้นดิน ยงัไม่ถูก
ระบายสู่ล าธารทนัที  เน่ืองจากดินมีปริมาณความช้ืน
น้อย และเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายท าให้การ
ระบายน ้าเป็นไปอย่างชา้ ๆ  ในเดือนมิถุนายนมีปริมาณ
ฝนตกนอ้ย และพ้ืนท่ีศึกษาเป็นการฟ้ืนฟูดว้ยไมต่้างถ่ิน 
เช่น กระถินดอย เป็นตน้  จากการศึกษาปริมาณน ้ าพืช
ยอดบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  โดย กุลธิดา 
(2546) พบว่า มีปริมาณน ้ าพืชยึดประมาณร้อยละ 17 – 
23 ของปริมาณน ้ าฝนเหนือเรือนยอด จึงท าให้เกิดการ
สูญเสียน ้าก่อนท่ีจะตกลงสู่พ้ืนดินได ้ ในเดือนสิงหาคม
มีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน ้าในล าธารมากข้ึน  เน่ืองจาก
ดินมีความอ่ิมตวัดว้ยน ้ าเพราะเกิดจากฝนท่ีตกต่อเน่ือง  

ท าใหน้ ้าในล าธารเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบั วิชา 
(2535) กล่าวไวว้่า ฝนท่ีมีความหนกัเบาของฝนค่อนขา้ง
สูงกจ็ะท าใหเ้กิดน ้าไหลบ่าหนา้ดินไดม้าก  เน่ืองจากฝน
ไม่สามารถจะซึมลงสู่ผิวดินได้ทันที  ท าให้เกิดการ
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของน ้ าในล าธาร แลว้ปริมาณน ้ า
ค่อย ๆ ลดลงในเดือนกนัยายน   

หลงัจากการตดัสางขยายระยะในพ้ืนท่ีแลว้ 
พบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน ้าอย่างรวดเร็วหลงัจาก
ท่ีฝนตกข้ึนทนัทีแต่น ้าจะข้ึนสูงสุดหลงัจากฝนตก 1 วนั 
แลว้ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันเม่ือผ่านไปแลว้ 1 วนั 
ดังท่ี นิว ัติ (2533) กล่าวว่า การตัดตัดไม้ออกท าให้
ปริมาณน ้ าในล าธารเพ่ิมข้ึนทันที จนค่อย ๆ ลดลงใน
เดือนตุลาคม อาจเป็นเพราะในช่วงดงักล่าวมีปริมาณฝน
ท่ีลดลง  ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ยรรยง 
(2525) ท่ีสรุปไวว้่า ปริมาณน ้ าจะข้ึนอยู่กบัปริมาณการ
ตกของฝนเป็นส าคญั  และเม่ือไม่มีอิทธิพลของน ้ าฝน
และน ้ าไหลบ่าหน้าดินมาเก่ียวขอ้ง  แต่มีลกัษณะของ
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเป็นตัวการส าคัญในการควบคุมการไหล
ของน ้า 
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Figure 1  Flow characteristics of 20% thinning operation site 
 

2.  ลกัษณะการไหลของน ้ าในล าธารท่ีสถานี
แปลง 40 

จากผลการศึกษาลกัษณะการไหลของลุ่ม
น ้าย่อยแปลง 40 สามารถแสดงได ้ดงั Figure 2 พบว่ามี
ปริมาณน ้ าท่ีนอ้ยท่ีสุด  อาจเน่ืองมาจากมีขนาดพ้ืนท่ีท่ี
นอ้ยท่ีสุด  ท าให้มีการรองรับปริมาณน ้ าท่ีนอ้ยเช่นกนั 
เพราะขนาดพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ามีผลต่อการให้น ้ าในล าธาร 
(นิพนธ์, 2525)  ในเดือนกรกฎาคมช่วงท่ีท าการศึกษา
ลกัษณะการไหลของน ้ านั้น  แมว้่ามีฝนตกต่อเน่ืองกนั
ตั้งแต่ตน้เดือน แต่พบว่าปริมาณน ้าในล าธารเพ่ิมข้ึนมา
ไม่สูงมากนกั  อาจอธิบายไดว้่าดินในพ้ืนท่ียงัมีสภาพท่ี
แห้งจากช่วงท่ีผ่านมา  ท าให้มีความสามารถในการดูด
ซบัน ้ าฝนไวไ้ดม้ากในพ้ืนท่ีมีการทบัถมของซากใบไม้
อยู่มากประมาณ 2-3 เซนติเมตร  สอดคลอ้งกบั สามคัคี 
(2535) กล่าวว่า อินทรีวตัถุมีความสามารถในการดูดซบั
น ้าฝนเอาไวไ้ดป้ระมาณ 5 เท่าของน ้ าหนกัแห้งของตวั
มนัเอง แลว้ปริมาณน ้ าค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนจนมีปริมาณน ้ า
สูงสุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อวินาที  เน่ืองมาจากอิทธิพลความหนกัเบา
ของฝน อย่างเห็นไดช้ดั  จากนั้นลดระดบัอย่างรวดเร็ว
ใน 2-3 วนั และค่อย ๆ ลดระดบัลงในเวลาต่อมา 

หลงัจากท่ีท าไมอ้อกในพ้ืนท่ี ร้อยละ 40 
พบว่า การไหลของน ้าในล าธารเพ่ิมข้ึนและลดลงอย่าง
รวดเร็ว ในขณะท่ีฝนตกลงมา (Figure 2)  โดยเม่ือฝนตก
จะท าให้ปริมาณน ้ าในล าธารเพ่ิมข้ึนสูงสุด และลดลง
ในหลงัฝนหยุด  อาจอธิบายไดว้่าดินไดรั้บผลกระทบ
จากการเหยียบย  ่าเขา้ไปในพ้ืนท่ี เพ่ือท าการตดัสางขยาย
ระยะ  ท าใหดิ้นแน่นมากข้ึน  น ้ าไม่สามารถซึมผ่านผิว
ดินไปได ้ เน่ืองจากสมรรถนะในการดูดซึมและระบาย
น ้ าลดลง  ท าให้เกิดน ้ าไหลล าธารเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
(เกษมและณรงค์, 2534) จากการตดัสางขยายระยะ  ท า
ใหค้วามหนาแน่นตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีลดลง  เม่ือฝนตกจึงท า
ใหเ้กิดน ้าไหลบ่าไดง่้าย เน่ืองจากขาดตวัชะลอการไหล
ของน ้ า  ท าให้การซึมน ้ าสู่ใต้ผิวดินลดลง (สมชาย, 
2517)  และการปกคลุมของเรือนยอดท่ีหายไปปริมาณ
น ้ าพืชยึดจึงลดลงไปด้วยเช่นกัน  จากท่ี นิพนธ์ และ
คณะ (2544) ไดศึ้กษาว่า ไมโ้ตเร็วต่างถ่ินส่งให้สมดุล
น ้ามีการสูญเสียไปจากกระบวนการน ้าพืชยึดประมาณ
ร้อยละ 10 ถึง 15  และในเดือนตุลาคมปริมาณน ้ าในล า
ธารมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงเล็กนอ้ย  แมว้่าไม่มีปัจจยั
ของฝนเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ยงัสามารถใหน้ ้าแก่ล าธารได ้
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3.  ลกัษณะการไหลของน ้ าในล าธารท่ีสถานี
แปลงควบคุม (control) 

จากผลการศึกษาปริมาณน ้ าในแปลง
ควบคุม  เพ่ือศึกษาลกัษณะการไหลของน ้ าในล าธาร 
(Figure 3) พบว่า ปริมาณน ้ าค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนเร่ิมจาก
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม จนปริมาณน ้ าสูงข้ึน
อยา่งเห็นไดช้ดัข้ึนในกลางเดือนสิงหาคม  ในช่วงแรกท่ี
ปริมาณน ้ ายงัไม่สูงมากนัก อาจอธิบายไดว้่า  ดินยงัมี
ความช้ืนท่ีน้อยอยู่   เม่ือฝนตกลงมาดินยังสามารถ
รองรับน ้ าฝนไวไ้ด้  และจากการศึกษาพบว่าดินใน
แปลงควบคุมมีสมรรถนะในการซึมผ่านผิวดินได้ดี  
ในขณะท่ีฝนตกปริมาณน ้าในล าธารไม่เพ่ิมข้ึนในทนัที 
แต่จะมีการเพ่ิมข้ึนหลงัจากท่ีฝนตก 2 – 3 วนั เน่ืองจาก
แปลงน้ีเป็นแปลงควบคุม ซ่ึงไม่มีการตดัสางขยายระยะ
เกิดข้ึน  ในช่วงท่ีมีการตดัสางขยายระยะของทั้ งสอง
แปลง คือ แปลง 20 และแปลง 40  แปลงควบคุมจะ
ไดรั้บอิทธิพลของน ้าจากแปลง 40  เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ี
ติดต่อกนั  ปริมาณน ้ าท่าจะมากท่ีสุดในเดือนกนัยายน  
เน่ืองจากปัจจยัของปริมาณน ้าฝนเป็นส าคญั  แลว้ค่อย ๆ 
ลดระดบัลงมาในเดือนตุลาคม  แต่ยงัสามารถระบายน ้า
จากดินลงสู่ล าธารได ้แมว้่าไม่เกิดฝนตกในพ้ืนท่ี  อาจ

อธิบายได้ว่าในพ้ืนท่ีแปลงควบคุมนั้นมีการสร้างฝาย
ชะลอน ้ าเป็นจุด ๆ เพ่ือลดความเร็วของน ้ าลง เพ่ือให้
สามารถซึมลงสู่ดินได้และปลดปล่อยลงสู่ล าธารใน
เวลาต่อมา (นิพนธ์, 2525) และอาจไดรั้บปริมาณน ้าจาก
แปลง 40 ซ่ึงอยู่ทางดา้นบนของแปลงควบคุมจากการ
ตดัสางขยายระยะ  ท าให้มีปริมาณน ้าไหลลงมาเติมให้
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแปลงควบคุมเม่ือมีฝนตกลงมาปริมาณ
น ้าในล าธารจะข้ึนหลงัจากท่ีฝนตกแลว้ประมาณ 1 วนั 
และข้ึนสูงสุดหลังจากฝนตกแล้ว ประมาณ 4 - 5 วนั 
แลว้จะค่อย ๆ ลดลงในเวลา 2 – 3 วนัต่อมาหลงัจากนั้น 

 

สมการความสัมพนัธ์ระหว่างความสูงของน า้ท่าและ
ปริมาณน า้ในล าธาร (rating curve) 

1.  พ้ืนท่ีลุ่มน ้าแปลงตดัสางขยายระยะ 20 
เปอร์เซ็นต ์

การวิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือสร้างสมการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสูงของน ้ าและปริมาณน ้ า
ในล าธาร พบว่า มีความสัมพนัธ์กันมาก ได้สมการ
ความสัมพันธ์แบบลอการิทึม คือ y = 5589.3ln(x)-
15303 โดยค่า R2 เท่ากับ 0.87  และหลังการตัดสาง
ขยายระยะ ไดส้มการความสมัพนัธ์ คือ y = 22346ln(x) 
– 63857 โดยมีค่า R2 เท่ากบั 0.89 (Table 2) 

 

 
Figure 2  Flow characteristics of 40% thinning operation site 
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Figure 3  Flow characteristics of control site 
 

Table 2  Rating cure equation of each research sites before and after Thinning operation  
site Equation R2 RMSE 

Before thinning (July/August 2015) 
20% of thinning y = 5589.3ln(x)-15303 0.87 125.24 
40% of thinning y = 892.16ln(x) - 2257.4 0.58 36.15 

Control  y = 123.49ln(x) - 124.13 0.39 63.31 

Before thinning 

20% of thinning y = 22346ln(x) -– 63857 0.89 268.27 
40% of thinning y = 2394.5ln(x) - 6220.1 0.88 35.19 

Control  y = 791.28ln(x) - 1973.7 0.85 124.85 

2.  พ้ืนท่ีลุ่มน ้าแปลง 40 
จากการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า  ความ 

สมัพนัธ์ระหว่างความสูงของน ้าท่าและปริมาณน ้าก่อน
การตดัสางขยายระยะมีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง ได้
สมการแบบลอการิทึม คือ y = 892.16ln(x) - 2257.4 มี
ค่า R2 เท่ากบั 0.58และภายหลงัการตดัสางขยายระยะมี
ความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งมาก ไดส้มการความสัมพนัธ์
แบบลอการิทึม คือ y = 2394.5ln(x) - 6220.1 มีค่า R2 
เท่ากบั 0.88 (Table 2) 

 

3.  พ้ืนท่ีลุ่มน ้าแปลงควบคุม 
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของน ้ า

และปริมาณน ้าท่าในล าธารก่อนการตดัสางขยายระยะ
มีค ว ามสั มพัน ธ์ กัน ค่ อนข้า งน้อ ย  ไ ด้สมก า ร
ความสัมพนัธ์ในแบบลอการิทึม คือ y = 123.49ln(x) - 
124.13 มีค่า R2 เท่ากบั 0.39 และหลงัจากการตดัสาง
ขยายระยะแล้วพบว่า มีความสัมพันธ์กันมาก ได้
สมการความสัมพัน ธ์แบบลอกา ริ ทึม  คื อ  y = 
791.28ln(x) - 1973.7 มีค่า R2 เท่ากบั 0.85 (Table 2) 

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

500

1000

1500

2000

2500

July Aug Sep Oct

Ra
in

fa
ll
(m

m
.)

st
re

am
flo

w 
(m

3 /s
)

streamflow amount (cubic.m./s) Rainfall (mm.)

Before thinning After thinning 



91 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

ปริมาณน า้ท่าในล าธาร 
ปริมาณน ้าในล าธารในพ้ืนท่ีการตดัสางขยาย

ระยะแปลง 20 สรุปไดว้า่ ปริมาณน ้าก่อนและหลงัการ
ตดัสางขยายระยะ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ซ่ึงการตดัสางขยาย
ระยะมีผลท าให้ปริมาณน ้ าท่าเพ่ิมข้ึนปริมาณร้อยละ 
22.98 ต่อปริมาณน ้าฝน  

ปริมาณน ้ าในพ้ืนท่ีการตัดสางขยายระยะ
แปลง 40  ซ่ึงเป็นแปลงท่ีมีศกัยภาพการให้น ้ าต ่าท่ีสุด  
หลังจากการตัดสางขยายระยะปริมาณน ้ าท่าเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยประมาณร้อยละ 5.55 ต่อปริมาณน ้าฝน 
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

ปริมาณน ้ าในล าธารในพ้ืนท่ีแปลงควบคุม 
สรุปไดว้่า  ปริมาณน ้ าก่อนและหลงัการตดัสางขยาย
ระยะของแปลงควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงอธิบาย
ไดว้่าปริมาณน ้ าท่าใน  ล าธารเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
22.73 ต่อปริมาณน ้าฝน 
 

ลกัษณะการไหลของน า้ในล าธาร 
พ้ืนท่ีศึกษาทั้ ง 3 แปลงนั้ นเป็นล าธารท่ีมี

ปริมาณน ้าไหลตลอดปี  โดยปริมาณน ้าในล าธารส่วน
ใหญ่จะเกิดจากการไหลออกด้านข้างและน ้ าใต้ดิน  
ส่วนในแปลง 40 จะมีช่วงเวลาการไหลเพียงสั้ น ๆ 
ภายหลงัฝนตก ซ่ึงมกัจะเกิดการไหลบ่าหนา้ดิน  

โดยลกัษณะการไหลของน ้ าในพ้ืนท่ีการตดั
สางขยายระยะแปลง 20  ก่อนการตดัสางขยายระยะ 
(เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2558) พบวา่ช่วงเวลาการ
หลากของน ้าจะไหลลงสู่ล าธาร 3 วนั  หลงัจากฝนตก 
แล้วค่อย ๆ ปล่อยสู่ล าธารอย่างช้า ๆ  โดยปริมาณ
น ้ าฝนท่ีตกในแต่ละคร้ังมากกว่า 40 มิลลิเมตรข้ึนไป
จะท าให้เกิดน ้าไหลในล าธารได ้ และหลงัการตดัสาง
ขยายระยะ พบว่าลักษณะการไหลของน ้ านั้ นมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วประมาณ 1 วนั หลงัจาก
ท่ีฝนตก 

ลักษณะการไหลของน ้ า พ้ืนท่ีการตัดสาง
ขยายระยะแปลง 40 พบว่า น ้ าจะไหลลงสู่ล าธาร
ภายหลังจากท่ีฝนตกลงมาประมาณ 1 – 2 วนั  และ
ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกในแต่ละคร้ังท่ีสามารถท าให้น ้ า
ไหลในล าธารได้ต้องมากกว่า  30 มิลลิเมตรภาย  
หลงัจากการตดัสางขยายระยะ พบว่า น ้ าจะไหลลงสู่
ล าธารทนัที  

ลกัษณะการไหลของน ้ าแปลงควบคุม  ช่วง
ก่อนการตัดสางขยายระยะปริมาณน ้ าจะเพ่ิมข้ึน
หลงัจากท่ีมีฝนตกประมาณ 4 - 5 วนั  ปริมาณน ้าฝนท่ี
ตกในแต่ละคร้ังมากกว่า 40 มิลลิเมตร  จะท าให้เกิด
การไหลของน ้ าในล าธารได้  และหลงัจากการท่ีตัด
สางขยายระยะในพ้ืนท่ีศึกษา ลกัษณะการไหลของน ้ า
ในล าธาร  พบว่าปริมาณน ้ าในล าธารจะเ พ่ิมข้ึน
ภายหลงัจากท่ีฝนตกประมาณ 2 - 3 วนั  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน า้ในล าธารกับความสูง
ของน า้ (rating curve) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน ้ าในล าธาร
กบัความสูงของน ้า (rating curve) ในพ้ืนท่ีการตดัสาง
ขยายระยะแปลง 20 หลงัการฟ้ืนฟู 30 ปี (ก่อนการตดั
สางขยายระยะ) ไดส้มการ y = 5589.3ln(x)-15303 มี
ค่า R2 เท่ากบั 0.87  และภายหลงัการตดัสางขยายระยะ 
จะได้สมการ  คื อ  y = 22346ln(x) – 63857  ซ่ึ ง มี
ความสมัพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง โดยมีค่า R2 เท่ากบั 0.89 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน ้ าในล าธาร
กบัความสูงของน ้า (rating curve) ในพ้ืนท่ีการตดัสาง
ขยายระยะแปลง 40 หลงัการฟ้ืนฟู 30 ปี (ก่อนการตดั
สางขยายระยะ) ได้สมการความสัมพันธ์ คือ y = 
892.16ln(x) - 2257.4 โดยมีค่า R2 เท่ากบั 0.58 ภายหลงั
การตดัสางขยายระยะ ไดส้มการความสมัพนัธ์ คือ y = 
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2394.5ln(x) - 6220.1 มี ค่ า  R2 เ ท่ า กับ  0.88 ซ่ึ ง มี
ความสมัพนัธ์กนัค่อนขา้งมาก 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน ้ าในล าธาร
กบัความสูงของน ้า (rating curve) ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าแปลง
ควบคุม มีสมการความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน ้าใน
ล าธารและความสูงของน ้า  ก่อนการตดัสางขยายระยะ 
พบว่า มีสมการความสัมพันธ์ คือ y = 123.49ln(x) - 
124.13 มีค่า R2 เท่ากับ 0.39 ซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างน้อย  เน่ืองจากว่าพ้ืนท่ีแปลงควบคุมนั้ น 
ไม่มีการตัดสางขยายระยะ แต่อาจไดรั้บผลกระทบ 
จากพ้ืนท่ีใกล้เ คียง  ได้สมการความสัมพันธ์คือ  
y = 791.28ln(x) - 1973.7 โดยมีค่า R2 เท่ากบั 0.85 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินในช่วงก่อนและหลงั

การตดัสางขยายระยะในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟู บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่  ท าการศึกษาการซึมน ้า
ผ่านผิวดินโดยใช ้single ring infiltrometer ในแต่ละรูปแบบการตดัสางขยายระยะ  และเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ  
t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการตดัสางขยายระยะ แปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์ แปลงตดัสางขยาย
ระยะ 40 เปอร์เซ็นต ์และแปลงควบคุม (ไม่มีการตดัสางขยายระยะ) มีค่าสมรรถนะการซึมน ้าผ่านผิวดินอยู่ในช่วง 
100.94-268.57, 291.96-553.03 และ 670.01-916.84 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง ตามล าดบั  และหลงัการตดัสางขยายระยะ
สมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินมีแนวโนม้ลดลงในแปลงตดัสางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์เซ็นต ์มีค่าอยู่ในช่วง 
80.25-210.84 และ 243.79-279.47 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการซึมน ้าผ่านผิวดิน
ก่อนและหลงัการตดัสางขยายระยะของแปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต ์(t = 0.711, p = 0.518) และแปลงตดั
สางขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต ์(t = 1.903, p = 0.192) พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เช่นเดียวกบัสมรรถนะการ
ซึมน ้ าผ่านผิวดินหลงัการตดัสางขยายระยะระหว่างแปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต ์กบัแปลงตดัสางขยาย
ระยะ 40 เปอร์เซ็นต ์(t = -1.079, p = 0.354) พบวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ค าส าคญั: การตดัสางขยายระยะ  สมรรถนะการซึมน ้าผา่นผิวดิน  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to compare the infiltration capacity before and after thinning operations 
in forest restoration areas. A single ring infiltrometer technique was applied to determine soil infiltration and a t-
test statistical model was used to evaluate differences.  The results showed that the infiltration capacity before 
thinning from plots subjected to 20% thinning, 40% thinning, and a control (no thinning) was in the range 100.94-
268.57, 291.96-553.03, and 670.01-916.84 mm/h, respectively. After thinning, the infiltration capacity of the 20% 
and 40% thinning plots decreased slightly with ranges of 80.25-210.84 and 243.79-279.47 mm/h, respectively. The 
statistical analysis indicated that the infiltration capacities before and after the 20% thinning operation (t = 0.711, 
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p = 0.518) and the 40% thinning operation (t = 1.903, p = 0.192) were not significantly different at the 95% level, 
and similarly, neither was the filtration capacity between the 20% and 40% thinning intensities after the thinning 
operation (t = -1.079, p = 0.354). 
Keywords: thinning, infiltration capacity,  Royal Agricultural Station Angkhang  

 

ค าน า 
 ในอดีต พ้ืนท่ีดอยอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้
ถูกเปล่ียนแปลงสภาพจากพ้ืนท่ีป่าไปเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ปลูกฝ่ิน  โดยชาวเขาท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีส่งผลให้
พ้ืน ท่ี ป่ า ไม้ซ่ึ ง เ ป็นแหล่ งต้นน ้ า ถูก บุก รุ กท า ลา ย
เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  และเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว มูลนิธิโครงการหลวง จึงพยายามส่งเสริมการ
ปลูกป่าฟ้ืนฟูแหล่งตน้น ้าล  าธาร  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
เกิดผลผลิตท่ีย ัง่ยืนและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ในการน าไปใชป้ระโยชน์  ซ่ึงพนัธ์ุไม้
ท่ีใชใ้นการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่านั้นไดมี้การน าเขา้ไมต่้างถ่ินโต
เร็วทั้ งไม้ยืนต้นและไม้ไผ่จากประเทศไต้หวนั เช่น 
กระถินดอย (Acaaia confusa) การบูร (Cinnamomum 
camphora) เมเปิลหอม (Liquidambar formosana) เพา
โลว์เนีย (Paulownia taiwaniana) และจันทร์ทองเทศ 
(Fraxinus griffithii) เป็นต้น  โดยการด าเนินการปลูก
และฟ้ืนฟูป่าเร่ิมตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลานานกว่า 30 ปี   ปัจจุบนัในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูมีการ
เบียดกนัของเรือนยอดหมู่ไมห้นาแน่น  ท าให้อตัราการ
เติบโตของหมู่ไมล้ดลง  จึงได้น าวิธีการตัดสางขยาย
ระยะ (thinning) มาใชใ้นการจดัการพ้ืนท่ีป่า เพ่ือลดความ
หนาแน่นของหมู่ไม ้และส่งเสริมให้หมู่ไมท่ี้เหลืออยู่มี
การเติบโตดีข้ึน  อย่างไรก็ตาม การตดัสางขยายระยะ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเขา้ไปเหยียบ
ย  ่าพ้ืนท่ีการตดัไมแ้ละลม้ไม ้การชกัลากไม ้และการเปิด
พ้ืนท่ีเพ่ือกองไม ้เป็นต้น  กิจกรรมเหล่าน้ีมีผลท าให้
สมบัติทางอุทกวิทยาดินบางประการเปล่ียนไปได้ 
โดยเฉพาะการซึมน ้ าผ่านผิวดิน เม่ือผิวดินถูกเหยียบย  ่า 
หรือเปิดโล่งโอกาสท่ีเม็ดฝนตกกระทบผิวหน้าดิน

โดยตรงเกิดไดม้ากข้ึน ท าให้ดินอดัตวัแน่น ความพรุน
ของดินลดลง การเคล่ือนท่ีของน ้ าผ่านผิวดินเกิดข้ึนได้
ยาก  ท าให้ความสามารถในการเก็บกักน ้ าของดินลด
นอ้ยลง  ซ่ึงส่งผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของน ้า  เกิด
ปัญหาน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน และการชะลา้งพงัทลายของ
ดิน 
 การศึกษาสมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดิน
ในช่วงก่อนและหลงัการตดัสางขยายระยะในพ้ืนท่ีป่า
ฟ้ืนฟู บริ เวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัด
เชียงใหม่  เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการตดัสางขยาย
ระยะ ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการซึมน ้าผ่านผิวดิน โดย
ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน ามาใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูป่า
บนพ้ืนท่ีสูง  เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีหรือให้
เกิดนอ้ยท่ีสุด  รวมทั้งเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบการ
วางแผนการจัดการทรัพยากรลุ่มน ้ าตามหลักการ
อนุรักษดิ์นและน ้าไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

อุปกรณ์ 
 1.  แผนท่ีสภาพภู มิประเทศมาตราส่วน 
1:50,000 
 2.  เคร่ืองก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (global 
positioning system; GPS) 
 3.  single ring infiltrometer 
 4.  นาฬิกาจบัเวลา 
 5.  หลอดฉีดยาและแกว้พลาสติก 
 6.  ขวดน ้าขนาด 5 ลิตร 
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วธีิการ 
 1. การวางแปลงศึกษา 

    เลือกพ้ืนท่ีวางแปลงขนาด 40x40 เมตร 
จ านวน 3 แปลง ในแต่ละรูปแบบของการตดัสางขยาย
ระยะท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ แปลงตดัสางขยายระยะ 20 
เปอร์เซ็นต์ แปลงตัดสางขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์ 
และแปลงควบคุมซ่ึงไม่มีการตดัสางขยายระยะ รวม
ทั้งหมด 9 แปลงศึกษา ดงัแสดงใน Figure 1 
 

 
Figure 1  Study area 
 

 2. การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  
การเก็บข้อมูลภาคสนามแบ่งออกเป็น 2 

ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการตัดสางขยายระยะ (เดือน
กรกฎาคม) และช่วงหลงัการตดัสางขยายระยะ (เดือน
ตุลาคม) ในปี พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ก า ร เ ก็ บ ตัว อ ย่ า ง ดิ น เ พ่ื อน า ไป
วิเคราะห์สมบติัดินเบ้ืองตน้ ดว้ยวิธีการเกบ็ตวัอย่างดิน
แบบท าลายโครงสร้างดิน (disturbed soil sampling) 
โดยท าการเลือกจุดเก็บตัวอย่างดินพร้อมกับบันทึก

พิกดัต าแหน่ง และวดัความลาดชนัของพ้ืนท่ี  จากนั้น
ท าการเก็บตวัอย่างดินโดยใชพ้ลัว่เปิดหนา้ดินเป็นรูป
ตวั V ท่ีระดบัความลึก 0-50 เซนติเมตร (ดินบน) และ
ขุดลึกลงไปท่ีระดบัความลึก มากกว่า 50 เซนติเมตร 
(ดินล่าง) เก็บตวัอย่างดินทั้งหมด 3 จุด ใหเ้ป็นตวัแทน
ในแต่ละรูปแบบการตดัสางขยายระยะ 

2.2 การ ศึกษาการ ซึมน ้ า ผ่ านผิ ว ดิน 
(infiltration field) ท าการเก็บข้อมูลในช่วงก่อนและ
หลังการตัดสางขยายระยะ  โดยเลือกจุดศึกษาใน
บริเวณใกลเ้คียงกบัจุดเก็บดิน   จากนั้นน าเศษซากของ
ก่ิงไม ้ใบไม ้ท่ีปกคลุมผิวหน้าดินออกให้หมดระวงั
อย่าให้มีการเหยียบย  ่าจุดท่ีจะท าการศึกษา  ปาดหน้า
ดินใหเ้รียบพร้อมทั้งตอก single ring infiltrometer ลึก
ประมาณ 5 เซนติเมตร  ตวงน ้ าในปริมาตรท่ีเท่ากัน 
ทุก ๆ คร้ัง  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีใชน้ ้ าแต่ละคร้ัง 50 
มิลลิลิตร เทน ้าลงในเคร่ืองมือ (infiltrometer)  จบัเวลา
แต่ละคร้ังเร่ิมตั้งแต่เม่ือน ้ าเร่ิมซึมลงผิวดินจนน ้ าซึม
หมด  บนัทึกเวลาอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะไดแ้นวโนม้
ของเวลาท่ีคงท่ี  จากนั้นน าค่าปริมาตรน ้ าท่ีใช้กบัค่า
เวลาท่ีน ้ า ซึมหมดในแต่ละคร้ังไปค านวณหาค่า
สมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดิน  โดยสมการของ 
Horton (1940) 
 3.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.1 การวิเคราะห์สมบัติดิน  น าตัวอย่าง
ดินท่ีเก็บแบบท าลายโครงสร้างดิน (disturbed soil 
sampling) ซ่ึงเป็นตวัแทนในแต่ละรูปแบบการตดัสาง
ขยายระยะส่งวิเคราะห์สมบัติดิน ท่ีห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

3.2 การวิเคราะห์สมรรถนะการซึมน ้ า
ผ่านผิวดิน น าขอ้มูลความสูงของน ้ า (ความสูงของน ้ า
หาไดจ้ากปริมาตรของน ้ าต่อพ้ืนท่ีหนา้ตดัของ single 
ring infiltrometer) และระยะเวลาท่ีน ้ าซึมลงไปในดิน
แต่ละคร้ังมาหาค่าอตัราการซึมน ้ าผ่านผิวดินเร่ิมต้น 
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(fo) และอตัราการซึมน ้าผ่านผิวดินคงท่ี (fc)  น าค่าทั้ง 

2 ค่าท่ีไดไ้ปเขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
เวลา (ชัว่โมง) กบัความสูงของน ้ า (มิลลิเมตร) ในรูป 
infiltration curve  เพ่ือค านวณหาอตัราการซึมน ้ าผ่าน
ผิวดิน (ft) และค่าอตัราการลดลงของการซึมน ้าผา่นผิว

ดิน (k) จากสมการของ Horton (1940) ดงัน้ี 
 

ft  =  f c  + (f o –  f c ) e-kt 
 

เม่ือ    
f t คือ อตัราการซึมน ้าผา่นผิวดินท่ีเวลา  t                 
f o คือ อัตราการซึมน ้ าผ่านผิวดินสูงสุด /

เร่ิมตน้ 
fc คือ อตัราการซึมน ้าผา่นผิวดินคงท่ี     
e คือ ค่าคงท่ี  (napierian base) มีค่า เท่ากับ 

2.718 
k คือ ค่าคงท่ี หรือค่าอตัราการลดลงของการ

ซึมน ้าผา่นผิวดิน 
t คือ เวลาสะสม 

 

3.3 การวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ  
3.3.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะการ

ซึมน ้าผ่านผิวดินในช่วงก่อนและหลงัการตดัสางขยาย
ระยะ ของแปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์และ
ของแปลงตัดสางขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้
สถิติ t-test 

3.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสมรรถนะการซึมน ้าผ่านผิวดินเป็นรายคู่ ระหว่าง
แปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นตก์บัแปลงตดัสาง
ขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์ และแปลงท่ีมีการตัดสาง
ขยายระยะ (20% และ 40%) กบัแปลงควบคุม (ไม่มี
การตดัสางขยายระยะ) โดยใชส้ถิติ t-test 

 
 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

1. สมบัตดิินเบือ้งต้น 
เน้ือดินของดินบนในทุกแปลงศึกษาเป็น

ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) ส่วนดิน
ล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนเหนียว (clay loam) ยกเวน้
แปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือดินเป็น
ดินเหนียว (clay) และดินมีค่าความเป็นกรดสูง pH อยู่
ในช่วง 3.53-4.51 ส่วนปริมาณอินทรียวตัถุส่วนใหญ่มี
ค่าอยูใ่นช่วงปานกลางถึงสูง (Table 1) 

 

2. สมรรถนะการซึมน า้ผ่านผวิดนิ 
2.1 แปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต ์

ก่อนมีการตดัสางขยายระยะในเดือนกรกฎาคม มีอตัรา
การซึมน ้ าผ่านผิวดินเร่ิมต้น (fo) อยู่ในช่วง 398.07-

525.22 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง สมรรถนะการซึมน ้าผ่าน
ผิวดินคงท่ี (fc) อยูใ่นช่วง 100.94-268.57 มิลลิเมตรต่อ

ชัว่โมง เฉล่ีย 182.61 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง และมีอตัรา
การลดลงของการซึมน ้ า  (k) เฉ ล่ีย  -0.0036 ส่วน
ภายหลงัการตดัสางขยายระยะในเดือนตุลาคม อตัรา
การซึมน ้ าผ่านผิวดินเร่ิมต้น (fo) อยู่ในช่วง 232.24-

1029.89 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง สมรรถนะการซึมน ้าผา่น
ผิวดินคงท่ี (fc) อยู่ในช่วง 80.25-210.84 มิลลิเมตรต่อ

ชั่วโมง ค่าเฉล่ีย 138.11 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และมี
อตัราการลดลงของการซึมน ้ า (k) เฉล่ีย -0.0048 ซ่ึง
สมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินภายหลงัการตัดสาง
ขยายระยะมีแนวโนม้ลดลง และมีบางจุดเก็บตวัอย่าง
ท่ีมีค่าใกลเ้คียงกนัทั้งก่อนและหลงัการตดัสางขยาย
ระยะ เน่ืองจากพ้ืนท่ีศึกษามีการตดัไมอ้อกเพียง 20 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนท่ีหน้าตดั ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
นั้นไม่ไดเ้กิดกระจายทัว่พ้ืนท่ีศึกษา จะเกิดมากบริเวณ
ท่ีมีการท าไม ้ท่ีมีการเหยียบย  ่าโดยตรง จึงท าใหบ้างจุด
เกบ็ตวัอยา่งไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรง (Figure 2) 
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Table 1  Some soil properties of each study sites at Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province 

Study plots 
Soil particle size (%) 

Soil texture pH  
Organic matter 

(%) Sand Silt Clay 

20% thinning site 
average slope 25.99 % 

topsoil 47 27 26 Sandy clay loam 3.53 7.69 (high) 
subsoil 31 21 48 Clay 3.79 1.97 (moderate) 

40 % thinning site 
average slope 32.15 % 

topsoil 48 21 31 Sandy clay loam 3.62 3.22 (moderate) 
subsoil 40 24 36 Clay loam 4.10 1.47 (low) 

C (no thinning) site 
average slope 40.59 % 

topsoil 49 25 26 Sandy clay loam 4.36 9.01 (high) 
subsoil 40 21 39 Clay loam 4.51 8.88 (high) 

 

 
 

 
Figure 2  Comparison of Infiltration capacity before and after thinning at 20 percent thinning sites. 
 

2.2 แปลงตดัสางขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต ์
ก่อนการตดัสางขยายระยะ มีอตัราการซึมน ้ าผ่านผิว
ดินเร่ิมตน้ (fo) อยู่ในช่วง 854.49-1731.3 มิลลิเมตรต่อ

ชั่วโมง สมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินคงท่ี (fc) อยู่

ในช่วง 291.96-553.03 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ค่าเฉล่ีย 
405.46 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง และมีอตัราการลดลงของ
การซึมน ้า (k) เฉล่ีย -0.0099 ส่วนภายหลงัมีการตดัสาง

ขยายระยะ อตัราการซึมน ้ าผ่านผิวดินเร่ิมตน้ (fo) อยู่

ในช่วง 751.35-1297.57 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง สมรรถนะ
การซึมน ้ าผ่านผิวดินคงท่ี (fc) อยู่ในช่วง 243.79-279.47 

มิลลิเมตรต่อชัว่โมงเฉล่ีย 255.69 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
และมีอตัราการลดลงของการซึมน ้ า (k) เฉล่ีย -0.0025 
ซ่ึงสมรรถนะการซึมน ้าผ่านผิวดินภายหลงัการตดัสาง
ขยายระยะมีแนวโนม้ลดลงมากกวา่แปลงตดัสางขยาย

before 
after 

before 
after 

before 
after 
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ระยะ 20 เปอร์เซ็นต ์รวมทั้งลกัษณะการซึมน ้าผ่านผิว
ดินเกิดข้ึนช้าลงมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากในพ้ืนท่ีมีการตัด
สางขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์นั้น มีการตัดไม้ออก
เกือบคร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีหนา้ตดั และมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการตดัสางขยายระยะ เช่น การเหยียบย  ่าพ้ืนท่ี การ
ตดัไมล้ม้ไม ้การชกัลากไม ้เกิดข้ึนมากกวา่แปลงพ้ืนท่ี
ศึกษาอ่ืน โอกาสท่ีผิวหนา้ดินไดรั้บผลกระทบหรือเกิด

การอดัตวัแน่นข้ึนมีมากข้ึนส่งผลใหก้ารซึมน ้าผ่านผิว
ดินเป็นไปได้ยากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ
ประทกัษ ์(2556) ท่ีรายงานว่า ความหนาแน่นรวมของ
ดินมีแนวโน้มลดลงตามความหนักเบาของการตัด
ขยายระยะท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อสมรรถนะการซึมน ้ า
ผา่นผิวดิน (Figure 3) 

 

 
 

 
Figure 3  Comparison of Infiltration capacity before and after thinning at 40 percent thinning sites. 
 

2.3 แปลงควบคุม (ไม่มีการตัดสางขยาย
ระยะ) ก่อนมีการตดัสางขยายระยะ มีอตัราการซึมน ้ า
ผ่านผิวดินเร่ิมต้น (fo) อยู่ในช่วง 1,688.89-3,489.11 

มิลลิเมตรต่อชั่วโมง สมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดิน
คง ท่ี  (fc) อยู่ ในช่วง  670.01-916.84 มิล ลิ เมตรต่อ

ชั่วโมง ค่าเฉล่ีย 783.07 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และมี
อตัราการลดลงของการซึมน ้ า (k) เฉล่ีย -0.0334 ส่วน
ภายหลงัการตดัสางขยายระยะ อตัราการซึมน ้าผา่นผิว

ดินเร่ิมตน้ (fo) อยูใ่นช่วง 1,053.77-2,030.82 มิลลิเมตร

ต่อชัว่โมง สมรรถนะการซึมน ้าผ่านผิวดินคงท่ี (fc) อยู่

ในช่วง 625.47-888.64 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เฉล่ีย 
713.47 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง และมีอตัราการลดลงของ
การซึมน ้ า (k) เฉล่ีย -0.0175 จะเห็นไดว้่า สมรรถนะ
การซึมน ้ าผ่านผิวดินก่อนและหลงั มีค่าใกลเ้คียงกัน 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีแปลงควบคุมไม่มีการรบกวนจาก
กิจกรรมการตดัสางขยายระยะ (Figure 4) 
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after 

before 
after 
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Figure 4  Comparison of Infiltration capacity at control (no thinning) sites. 
 

3. การเปรียบเทียบสมรรถนะการซึมน า้ผ่านผวิดนิ  
3.1 สมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินของ

แปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์ (p = 0.518) 
และสมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินของแปลงตดัสาง
ขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต ์(p = 0.192) เม่ือเปรียบเทียบ
ในช่วงก่อนและหลงัการตดัสางขยายระยะ พบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ 

3.2 ภายหลงัการตดัสางขยายระยะ เม่ือท า
การเปรียบเทียบสมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดิน
ระหว่างแปลงศึกษา พบว่าแปลงตดัสางขยายระยะ 20 
เปอร์เซ็นต ์กบัแปลงควบคุม (p = 0.970) แปลงตดัสาง
ขยายระยะ40 เปอร์เซ็นต ์กบัแปลงควบคุม (p = 0.362) 
และแปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์ กบัแปลง
ตดัสางขยายระยะ 40เปอร์เซ็นต ์(p = 0.354) ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติท่ี 0.05 ดงัรายละเอียดใน Table 2 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า เ ม่ือเปรียบเทียบ
สมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินในทุกกรณีโดยใช ้
สถิติแล้ว พบว่า  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่

ปรากฏการณ์การซึมน ้ าผ่านผิวดินท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของสมรรถนะการซึม
น ้ าผ่านผิวดินท่ีลดลงเม่ือมีการตดัสางขยายระยะใน
พ้ืนท่ี โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมดงักล่าว
เกิดข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า การตดัสางขยายระยะท่ี
เขม้ขน้มากข้ึนมีแนวโน้มท าให้สมรรถนะการซึมน ้ า
ผา่นผิวดินลดลงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเม่ือสมรรถนะการซึมน ้า
ผา่นผิวดินลดลง โอกาสการเกิดน ้าไหลบ่าหนา้ดินยอ่ม
มีมากข้ึน ส่งผลใหก้ารกกัเก็บน ้าของดินจะลดนอ้ยลง
ดว้ย รวมทั้ งการเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินจะมี
โอกาสเกิดไดม้ากข้ึนดว้ยเช่นกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
พ้ืนท่ีสูง ดังนั้ นการตัดสางขยายระยะ หรือการท า
กิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงควรพิจารณาอย่าง
รอบครอบ และในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการ
ตัดสางขยายระยะ ควรเลือกวิธีการท่ีจะก่อให้เกิด
ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ควบคู่กบัมาตรการในการป้องกนั
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งควรมีมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและน ้ าร่วมด้วย ทั้งน้ีจะแตกต่างจากผล
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การศึกษาของ Chen et al. (2014) ท่ีพบว่าการตดัสาง
ขยายระยะมีผลต่ออตัราการซึมน ้ าและการกกัเก็บน ้ า
ของดิน โดยการตดัสางขยายระยะท่ี 30 เปอร์เซ็นต ์จะ
ท าให้ดินมีอัตราการซึมน ้ าและการกักเก็บน ้ าดีกว่า

แปลงควบคุม แปลงท่ีมีการการตดัสางขยายระยะท่ี 15 
เปอร์เซ็นต ์และแปลงท่ีมีการการตดัสางขยายระยะ 60 
เปอร์เซ็นต ์

 

Table 2   Comparison on infiltration capacity by t-test statistical model 
Infiltration capacity  Average fc (mm/h) t-value p-value 

Before and after thinning 
20 percent thinning 

     before 
182.61 

after 
138.11 

 
0.711ns 

 
0.518 

40 percent thinning 405.47 255.69 1.903 ns 0.192 
Between plots (after thinning) 
20 percent thinning and control plot (no thinning) 

 
 

 
 

 
-0.039 ns 

 
0.970 

40 percent thinning and control plot (no thinning)     1.061 ns 0.362 
20 percent thinning and 40 percent thinning    -1.079 ns 0.354 

Remark: ns = non significant confidence level at 95% 
 

สรุป 

สมบติัดินทัว่ไปพบว่า ดินบนของทุกแปลง
ศึกษามีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินล่าง
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนเหนียว ดินมีค่าความเป็นกรด
สูงมีค่าอินทรียวตัถุส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางถึง
สูง ในส่วนของสมรรถนะการซึมน ้ าผ่านผิวดินพบว่า
หลงัการตดัสางขยายระยะมีแนวโนม้ลดลงในแปลง
ตดัสางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ี
แปลงควบคุมซ่ึงไม่มีการตัดสางขยายระยะมีค่า
ใกลเ้คียงกบัค่าเดิม และเม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการ
ซึมน ้ าผ่านผิวดินก่อนและหลงัการตดัสางขยายระยะ
ของแปลงตดัสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์ และของ
แปลงตัดสางขยายระยะ  40 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ  นอกจากน้ี  เ ม่ือท าการ
เปรียบเทียบสมรรถนะการซึมน ้าผ่านผิวดินภายหลงัมี
การตัดสางขยายระยะระหว่างแปลงศึกษา พบว่า 
แปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์กับแปลง
ควบคุม แปลงตัดสางขยายระยะ  40 เปอร์เซ็นต์กับ

แปลงควบคุม และแปลงตัดสางขยายระยะ  20 
เปอร์เซ็นต์กบัแปลงตดัสางขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์ 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ี 0.05  อย่างไรก็ตาม การ
ตดัสางขยายระยะ หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนท่ี
ดงักล่าว จึงควรพิจารณาอย่างรอบครอบ และในกรณี
ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการตดัสางขยายระยะ ควร
เลือกวิธีการท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ควบคู่
กบัมาตรการในการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งควรมีมาตรการในการอนุรักษดิ์นและน ้ าร่วม
ดว้ย 
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ป่าบนท่ีสูง และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีสถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง ท่ีอ  านวยความสะดวกในการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
การพฒันาและส่งเสริมการใชเ้ตาประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค์  เร่ิมตน้จากการส ารวจเก็บขอ้มูล

ดา้นการใชเ้ช้ือเพลิง การผลิตถ่าน และการใชเ้ตาหุงตม้ในครัวเรือนของราษฎรในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพ่ือหาขอ้สรุปของความตอ้งการของประชาชนต่อรูปแบบเตาหุงตม้ พบว่า  ผูใ้ชเ้ตา
จ านวน 82% ตอ้งการเตาท่ีสามารถใชเ้ช้ือเพลิงไดห้ลายประเภท  จึงไดท้ าการออกแบบแม่พิมพห์รือแม่แบบเพ่ือใช้
หล่อเตาปูนอเนกประสงค์โดยใชรู้ปแบบเตาถ่านประสิทธิภาพสูงปม.1 เป็นตน้แบบ และไดถ่้ายทอดองค์ความรู้
ใหแ้ก่ราษฎรในโครงการปลูกป่าชุมชนใหส้ามารถหล่อเตาปูนดว้ยแม่พิมพด์งักล่าว  หลงัจากผ่านไปสองเดือนได้
ท าการเกบ็ขอ้มลู  ผลการส ารวจการใชเ้ตาปูนท่ีผูเ้ขา้ฝึกอบรมหล่อเองพบว่า มีผูใ้ชเ้ตาเป็นประจ าทุกวนัจ านวน 68%  
ใชไ้ม่ประจ าทุกวนั 26% และนาน ๆ ใช ้6%  สาเหตุท่ีไม่ไดใ้ชเ้น่ืองจากเตาเดิมยงัสามารถใชไ้ดแ้ละมีเตาแก๊สไวใ้ช้
เสริมเวลารีบเร่ง  ผูใ้ชเ้ตาจ านวน 95% ใหค้วามเห็นวา่เป็นเตาท่ีดีแลว้  อีก 5% อยากใหป้รับปรุงใหมี้ขนาดใหญ่กว่า
น้ี  เพ่ือใหส้ามารถวางหมอ้ขนาดใหญ่ได ้ ส าหรับดา้นราคาเตาปูนถา้จะท ามาจ าหน่ายในราคาลูกละ 200-300 บาท 
95% ใหค้วามคิดเห็นวา่ไม่แพง  ผูใ้ชเ้ตามีความพึงพอใจต่อเตาปูนหล่ออยา่งมาก  และไดใ้ชใ้นการประกอบอาหาร
เป็นประจ าทุกวนักรมป่าไมไ้ดท้ าการจดอนุสิทธิบตัรแม่แบบดงักล่าวในปี พ.ศ. 2558  และจากการส ารวจในชุมชน
ท่ีไดเ้ขา้ไปส่งเสริมการใชเ้ตาปูนหล่อ พบว่า  มีการใชเ้ตาปูนหล่อมากข้ึนและลดการใชก๊้าซ LPG ในครัวเรือนลง 
โดยจะใชก๊้าซ LPG เฉพาะเวลาเร่งด่วน  และประชาชนท่ีน าเตาประสิทธิภาพสูงไปใชมี้ความพึงพอใจ  เน่ืองจาก
เตาประสิทธิภาพสูงท่ีกรมป่าไมน้ าไปเผยแพร่  สามารถใชเ้ช้ือเพลิงไดห้ลากหลาย เช่น ถ่าน ไมฟื้น กะลามะพร้าว 
ซงัขา้วโพดและเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรอ่ืน ๆ  ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายจากการซ้ือถ่านและฟืน  ส่งผลให้
เกิดการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและประหยดั  นอกจากน้ีเตาอเนกประสงคย์งัใหค้วามร้อนสูง การเผาไหมดี้ ควนั
ไฟนอ้ยลง ลดการเกิดก๊าซ CO2 และ CO ซ่ึงหมายถึงลดการเกิดสภาวะโลกร้อนลดมลพิษในครัวเรือน  สะดวกต่อ
การใชง้าน  และขอ้ส าคญัสามารถผลิตเพ่ือใชเ้องและสร้างอาชีพในชุมชนได ้
ค าส าคญั: เตาประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค ์ แมแ่บบเตาปูนหล่อ 
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ABSTRACT 
The multipurpose of high efficient cooking stove was developed and promoted based on the initial survey 

information on fuel consumption and charcoal production of the households in the central, northern, and 
northeastern part of the country to identify the people’ need on a specific type of cooking stove.  It was found that 
82% of the users much preferred a multipurpose stove that could be used with various fuel types. Thus, the 
multipurpose, high efficiency stove of the Royal Forest Department 1 (RFD1) was developed as a prototype.  
Knowledge of the designed cement mold was transferred to the local people in the Community Reforestation 
Project so they could manufacture their own stoves.  After 2 months, the researchers found that of the trainees 
using the multipurpose stove, 68% used it daily, 26% used it not often, and 6% used it rarely.  The reasons for not 
using were that their previous stove was still in good condition, while the gas stove would be used when they were 
in a hurry.  In total, 95% of all users agreed that the stove was good, while the remaining 5% wanted a larger 
cooking area that could accommodate a larger pot.  At THB 200-300 /stove, the price was accepted as inexpensive 
by 95% of the people.  The users were very satisfied and used the stove for their cooking on a daily basis.  The 
RFD registered the patent of the stove in 2015.  According to the survey results in the community where the stove 
was being promoted, the use of the stove in households was increasing, while the use of LPG was decreasing, and 
the gas stove was only used when cooking was required in a hurry.  The people were satisfied with the high 
efficiency of RFD’s stove as it was able to use various fuel types including coal, wood, coconut shell, cobs, and 
other agricultural residuals.  Consequently, the cost of fuel was decreased and it also resulted in more efficient use 
of natural resources. Furthermore, the multipurpose stove emitted a high level of heat, less smoke, and reduced 
CO2, CO, and household pollutants, with less impact on global warming.  The multipurpose stove was considered 
easy to use and more importantly, it could be manufactured by the local people, creating more jobs and income 
within the community.   
Keywords: high efficient multi-purpose cooking stove, cement mold stove 

 

ค าน า 
 ปัจจุบนัประชาชนคนไทยทั้งในเขตเมืองและ

ชนบทนิยมใชก๊้าซ LPG ในการประกอบอาหารแทนการ
ใชเ้ตาหุงตม้แบบอดีต  เน่ืองจาก ใชง้านง่าย สะดวกสบาย 
มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูง และสม ่าเสมอ 
ลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยจากการเกิดเขม่าควัน
เน่ืองจากประสิทธิภาพการเผาไหมข้องเตารูปแบบเดิม
ไม่ดีพอ  จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความตอ้งการใช้ก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนสูง
กว่าปริมาณท่ีผลิตได ้ ท าใหป้ระเทศไทยจากท่ีเคยเป็นผู ้

ส่งออกก๊าซ LPG ต้องกลายเป็นผูน้ าเข้าก๊าซ LPG มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงปัจจุบนัมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 30 
ของปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ทั้งหมด  โดย
ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในครัวเรือน เพ่ิมมากข้ึนจาก
เดิม 31 ลา้นตัน ในปี พ.ศ. 2555 (กรมธุรกิจพลงังาน, 
2556)  ในการน าเขา้ก๊าซ LPG น้ี รัฐบาลตอ้งน าเงินจาก
กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงมาจ่ายเงินชดเชยราคา LPG จาก
การน าเขา้  ดงันั้นเพ่ือลดปัญหาปริมาณการน าเขา้ก๊าซ 
LPG และลดปัญหาการสูญเปล่าของพลงังานความร้อน
ท่ีควรจะได้จากฟืนและถ่าน หรือ ชีวมวลอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
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พลงังานหมุนเวียน (renewable energy)  กรมป่าไมจึ้งได้
ด าเนินการวิจยัและพฒันาเตาหุงตม้ประสิทธิภาพสูงเพ่ือ
ลดปริมาณการใช้ก๊าซ LPG และส่งเสริมให้มีการใช้
พลงังานหมุนเวียนคือไมฟื้นและถ่านให้เกิดการใชง้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงน้อยลง  โดย
การพฒันารูปแบบเตาและประดิษฐ์แม่แบบหรือแม่พิมพ์
เตาเพ่ือควบคุมคุณภาพและขนาดให้ตรงตามท่ีก าหนด 
อีกทั้งยงัส่งเสริมให้ชุมชนสามารถหล่อเตาใช้เองหรือ
เพ่ือการจ าหน่ายได ้

วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมใหมี้การใชเ้ตาประสิทธิภาพสูงเพ่ิมมากข้ึนโดย
การวิจยัออกแบบแม่พิมพห์รือแม่แบบเพ่ือใชห้ล่อท าเตา
หุงตม้ประสิทธิภาพสูงท่ีใช้ถ่านและเช้ือเพลิงไดห้ลาย
ประเภท และยงัคงคุณภาพ ประสิทธิภาพการใชง้านให้
ดีกว่าเตาทอ้งตลาดท่ีส าคญัประชาชนสามารถท าใชเ้อง
ได ้และเพ่ือควบคุมคุณภาพรูปแบบเตากรมป่าไมจึ้งได้
ท าการจดอนุสิทธิบตัรแม่แบบดงักล่าวในปี พ.ศ. 2558  
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

การส ารวจเกบ็ข้อมูลด้านการใช้พลงังานจากไม้และเตา
หุงต้ม 
 เ พ่ื อหาข้อส รุปของความต้องการของ
ประชาชนต่อรูปแบบเตาหุงต้ม  จึงไดท้ าการส ารวจ
เก็บข้อมู ลด้านการใช้ เ ช้ื อ เพ ลิ งและ เต า หุ งต้ม
กลุ่มเป้าหมายคือ ราษฎรโครงการปลูกป่าชุมชนใน
พ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 

การวิจัยออกแบบแม่พิมพ์หรือแม่แบบเพื่อใช้หล่อท า
เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค์ 
 แนวคิดดา้นการออกแบบแม่พิมพห์ล่อเตาปูน
มาจากข้อเสนอแนะของท่านอดีตผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุขสันต์ สุทธิผล
ไพบูลย ์ โดยการต่อยอดจากขอ้มูลในเอกสาร (สุขสนัต,์ 

2554) คณะท างานโครงการวิจยัไดอ้อกแบบแม่พิมพ์
หรือแม่แบบเพ่ือใชห้ล่อท าเตาหุงตม้ประสิทธิภาพสูง
แบบอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้กับเช้ือเพลิง
หลายประเภท และทดลองหล่อเตาตามแม่แบบ  
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อเตาและขั้นตอนการหล่อเตามี
ปรากฏในคู่มือการท าเตาอเนกประสงค ์(นฤมล, 2558) 
แต่จะขอกล่าวโดยยอ่ดงัน้ี 
 

อุปกรณ์ 
1. ลวดขาวเบอร์ 14 
2. ลวดผกูเหลก็ 
3. สงักะสีแผน่เรียบ 
4. ดินเหนียว 
5. ปูนซิเมนต ์
6. ทรายละเอียด 
7. แม่แบบเตาอเนกประสงค์พิมพ์ในและ

พิมพน์อก 
8. แม่แบบท ารังผึ้งหรือตะแกรงเตา 
9. เกียงใชป้าดตกแต่งปูนและคีมดดัลวด 

 

วธีิการ 
การท าโครงเตา 

เพ่ือใหปู้นยึดเกาะไดดี้  โดยจะใส่ไวต้รงกลาง
ระหวา่งพิมพน์อกและพิมพใ์นเตา วิธีท ามีดงัน้ี 

1. ชั้นท่ี 1 ตดัลวดขาวเบอร์ 14 ยาว 56 ซม. งอ
ปลายทั้ง 2 ขา้งประมาณ 1- 2 ซม. เป็นตะขอ แลว้เก่ียว
ปลายด้วยกัน ดัดลวดเป็นวงกลม  เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 17 ซม.  แลว้ใชล้วดอ่อนผกูใหแ้น่น 

2. ชั้นท่ี 2 ตดัลวดยาว 64 ซม. งอปลายทั้ง 2 
ข้างประมาณ 1-2 ซม. เป็นตะขอ  แล้วเก่ียวปลาย
ดว้ยกนั  ดดัลวดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 
19 ซม.  แลว้ใชล้วดอ่อนผกูใหแ้น่น 

3.  ชั้นท่ี 3 ตดัลวดยาว 89 ซม.  งอปลายทั้ง 2 
ข้างประมาณ 1- 2 ซม. เป็นตะขอ  แล้วเก่ียวปลาย
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ดว้ยกนั  ดดัลวดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 
27 ซม.  แลว้ใชล้วดอ่อนผกูใหแ้น่น  

4. ตัดลวดเพ่ือข้ึนโครงเตา ยาว 68 ซม.  งอ
ปลายด้านใดหน้าหน่ึงประมาณ 1-2 ซม. เป็นตะขอ  
แลว้วดัดว้ยไมแ้บบ 23 ซม. แลว้งอมุม  จากนั้นวดั 17 
ซม. แลว้งอมุม จะเหลือลวดส่วนปลายอีกดา้นวดั 23 
ซม.  แลว้งอปลายท่ีเหลือเป็นตะขอ ท าซ ้ า 2 เสน้ 

5.  น าลวดท่ีเตรียมทั้ งหมดมาผูกติดกนัดว้ย
ลวดอ่อน  จดัโครงเตาให้ฐานเตาตดักนัเป็นส่ีเหล่ียม 
ผืนผา้  เพ่ือใหโ้ครงเตาเป็นหนา้เตาและหลงัเตา 

6.  การเสริมโครงเตาให้แข็งแรงข้ึน  เพ่ือให้
ปูนยึดเกาะกนัไดดี้ข้ึน 

 

6.1 ตดัลวดยาว 55 ซม. เสริมโครงเตาดา้นขา้ง
ระหว่างชั้นท่ี 2-3 งอปลายขา้งเป็นตะขอ ประมาณ 2 ซม.  
แลว้ยึดกบัแต่ละฝ่ังโครงแนวตั้ง  เวน้ช่วงหนา้เตาไว ้

6.2 ตัดลวดยาว 45 ซม. เสริมโครงแนวตั้ ง
ระหวา่งหนา้เตาไปหลงัเตา งอปลายขา้งหน่ึงเป็นตะขอ
ประมาณ 2 ซม. แลว้วดัยาว  17 ซม. แลว้งอลวดจากนั้น 
วดัไปอีก 23 ซม. แลว้งอปลายท่ีเหลือจากนั้นน าลวดทั้ง 
2 เสน้ไปผกูกบัโครงเตา 

 

แม่พมิพ์เตา  
ลกัษณะเป็นแม่พิมพส์องชั้น คือชั้นในและ

ชั้นนอก น ามาประกอบเขา้กนัแลว้เทปูนระหวา่งชั้น 
  

 
Figure 1  Horizontal Internal fuse structure of multipurpose stove 

 

                                       
Figure 2  Vertical Internal fuse structures of multipurpose stove

หลังเตา ด้านหนา้เตา 

ชั้นท่ี 1 

ชั้นท่ี 2  ระยะห่างจากชั้นท่ี 1 
ประมาณ 10 ซม. 

ชั้นท่ี 3 ระยะห่างจากชั้นท่ี 2 
ประมาณ 13 ซม. 

6.2 

6.1 
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การเทปูนลงในแบบเตา 
1.  ผสมปูนกบัทรายในอตัราส่วน 1:2  ทราย

เลือกใช้ทรายหยาบเพ่ือให้ยึดเกาะกันได้ดี  แต่เตาท่ี
หล่อไดจ้ะมีผิวไม่เรียบเหมือนท่ีใชท้รายละเอียด ผสม
ส่วนผสมเตาโดยใช้ปูน 3 กระป๋องนมผงขนาด 1,000
กรัม ต่อทราย 6 กระป๋องนมผง  คนให้เข้ากันดีแลว้ 
ค่อย ๆ เทน ้ าลงผสมคนให้เขา้กนัสังเกตจากเม่ือเทปูน
แลว้ปูนไหลต่อเน่ืองแต่ไม่เหลวจนเกินไป  ส่วนผสมน้ี
จะใชห้ล่อเตาได ้1 ลกูพอดี 

2.  ทาน ้ามนัใหท้ัว่แบบพิมพเ์ตาทั้งพิมพน์อก
และพิมพใ์น  จากนั้นวางพิมพน์อกบนพ้ืนเรียบ  เทปูน
รองพ้ืนเตาถึงขอบล่าง  แลว้น าโครงเตาวางลงไปบน
ปูนโครงเตาจะค่อย ๆ จมลงปูน  

3.  เม่ือวางโครงเตาเสร็จจึงน าพิมพใ์นวางลง
ไป  ให้โครงเตาอยู่ระหว่างแม่พิมพ์ในและแม่พิมพ์
นอก  จดัโครงเตาให้สมมาตรระหว่างแม่พิมพใ์นและ
แม่พิมพน์อก  จากนั้นยึดน๊อตตามจุดท่ีก าหนดใหแ้น่น 

4.  ค่อย ๆ เทปูนท่ีผสมแลว้ลงในช่องว่าง ใน
ช่องหนา้เตาและหูเตาทั้ง 2 ขา้ง 

5.  เม่ือเทปูนจนเต็มเตาแลว้ ท้ิงไว ้ 1 ชัว่โมง 
จึงคลายน๊อตออกแล้วจึงค่อย ๆ ดึงพิมพ์ในเตาออก  
จากนั้นสามารถตกแต่งเตาท่ีไม่สมบูรณ์ดว้ยปูนท่ีผสม
ไวไ้ด้ ท้ิงไวอี้กประมาณ 1 ชั่วโมง  จึงสามารถแกะ
พิมพน์อกออกได ้

6. ท าฐานรองวงในเตาเพ่ือรองรังผึ้ ง  รัศมี  
7 ซม. สูง  8  ซม.  

7. ท าชานเตายื่นออกมาส าหรับวางฟืนยาว
ประมาณ 8.5  ซม. 

 

                
Figure 3  Internal and External mold 

 
 

การหล่อตัวปิดหน้าเตาช่องใส่ฟืน 
ช่องใส่ฟืนน้ีเปิดไวส้ าหรับใส่เช้ือเพลิงขณะหุง

ตม้  เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ดแ้ก่ เศษไมท่้อน ก่ิงไม ้ ซงัขา้วโพด 
กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ใบไม ้และจะปิดถา้ใช้ถ่าน
เป็นเช้ือเพลิง  วิธีการหล่อท่ีปิดช่องใส่เช้ือฟืน คือ ทา
แบบดา้นในดว้ยน ้ ามนัเคร่ืองให้ทัว่เพ่ือให้แกะแบบได้
ง่าย ใชส่้วนผสมปูนกบัทรายเดียวกบัท่ีหล่อเตาเทลงใน
แบบใหเ้ตม็  พกัไวร้อจนปูนเร่ิมแขง็ตวัจึงแกะแบบออก 

 

การท ารังผึง้และการใส่ 
 ใช้ส่วนผสมของดินเหนียวต่อข้ีเถา้แกลบด า 
อตัราส่วน 2:3 หรือ 1:1 แลว้แต่ความเหนียวของดิน

คลุกเคล้าดินให้เข้ากับแกลบด า  หากมีดินเช้ือเป็น
ส่วนผสมดว้ยจะท าให้แข็งแรงข้ึน  โดยดินเช้ือไดจ้าก
การน าดินผสมแกลบดิบเผาแล้วน ามาทุบบดให้
ละเอียดแลว้ร่อนเป็นผงเหมือนแป้ง เตาประสิทธิภาพ
สูงกรมป่าไมจ้ะใชดิ้นเช้ือน้ีเป็นส่วนผสมในการท ารัง
ผึ้งและท าเตาดินเหนียว  น าดินท่ีจะท ารังผึ้งมาป้ันเป็น
ก้อนกลมแล้วใส่ลงในแบบ วงแหวนโลหะหรือไม้
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 20 ซม. หนา 4.5 ซม.  ใชมื้อ
กดให้แน่น  ปาดแต่งให้เรียบร้อย  พกัไวส้ักครู่จึงแกะ
ดินออกจากแบบ  น ามาผึ่ งในท่ีร่มประมาณ 1-2 วนั 
เพ่ือใหดิ้นหมด  ใชแ้ม่แบบเจาะรูตามท่ีก าหนดคือ 37 รู 
หลงัจากนั้นน าไปผึ่งใหแ้หง้ก่อนน าไปใส่ลงในเตา 
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1. น ารังผึ้งมาลองวางไวต้รงกลางเตา  ถา้ไม่
พอดีใหใ้ชมี้ดถาก 

2.  เ น่ืองจากรูรังผึ้ งด้านบนและด้านล่างมี
ขนาดไม่เท่ากนั  ให้วางรังผึ้ งในลกัษณะท่ีให้รูรังผึ้ ง 
ท่ี มี เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่อยู่ด้านล่าง  รู รังผึ้ ง ท่ี มี
เส้นผ่าศูนยก์ลางเลก็อยู่ดา้นบนทั้งน้ีเพ่ือมิใหเ้ศษถ่านอุด
ตนัรูรัง 3.  น าดินท่ีผสมไวใ้นอตัราส่วน  ดินเหนียว 1 

ส่วน ข้ีเถา้แกลบด า 5 ส่วน  คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้ยาขอบ
รังผึ้งใหติ้ดกบัเตา  จากนั้นยาภายในเตาทั้งดา้นบนและ
ดา้นล่าง  เพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนไม่ใหเ้ตาแตก 

4. หากเตาหรือรังผึ้งมีการแตกหรือช ารุด  ให้
ใชส่้วนผสมของดินเหนียว 1 ส่วนผสมกบัข้ีเถา้แกลบ
ด า 5 ส่วน ยารอยแตกหรือไลป้ระสานรอยร้าว 

 

 
 

Figure 4  grate hole 
 

 

Figure 5  grate making 
 

การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ถ่ า ยทอด เทคโนโลยี สู่ ผู ้ป ร ะกอบกา ร 
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  เพ่ือน าองคค์วามรู้ ไป
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยการจัด
ฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู ้ประกอบการ  การจด 
อนุสิทธิบัตรและด า เนินการขอใบอนุญาตท า เตา
อเนกประสงคต์ามแม่แบบจากอธิบดีกรมป่าไมซ่ึ้งเป็น
เจ้าของอนุสิทธิบัตรให้แก่ ผูผ้่านการฝึกอบรม การ
ติดตามผลโดยคณะท างานเพ่ือประโยชน์ในการพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพของเตาและรูปแบบเตาการ
ส่ง เส ริมชุมชนให้ เข้มแข็ง   โดยการให้ความ รู้  
ค าแนะน าในการแกปั้ญหากบัประชาชนท่ีไดน้ าความรู้
จากการฝึกอบรมท าเตาประสิทธิภาพสูงไปพฒันาต่อ
ยอดเชิงเศรษฐกิจจนมีรายได ้

ผลและวจิารณ์ 
 

การส ารวจเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานจากไม้และเตา
หุงต้ม 
 การส ารวจและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้
พลงังานในภาคครัวเรือนของราษฎรในโครงการปลูก
ป่าชุมชนภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ รวม 9 จงัหวดั  เพ่ือสรุปขอ้มูลดา้นการใช้
พลังงานจากไม้ในภาคครัวเรือน  แนวโน้มความ
ต้องการของประชาชน ปริมาณการใช้ไม้ฟืน ถ่าน 
รวมทั้ งรูปแบบเตาหุงต้มในครัวเรือนจาก Table 1 
พบว่าค่าเฉล่ียของสมาชิกต่อครัวเรือนคือ 5.5 คน ชนิด
เช้ือเพลิงท่ีมีการใชสู้งสุดคือ ถ่าน ฟืน และแก๊สหุงตม้ 
เท่ากบัร้อยละ 41.9, 37.2, และ 34.2 ตามล าดับ  โดย

รูรังผึ้งดา้นบน 

รูรังผึ้งดา้นล่าง 
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จงัหวดันครราชสีมามีการใชไ้มฟื้นและแก๊สมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีส ารวจในจังหวดัมหาสารคาม
และร้อยเอด็ไม่มีการใชแ้ก๊ส  แต่จะนิยมใชถ่้านมากกว่า
การไดม้าของเช้ือเพลิงถ่าน ร้อยละ46.9 เผาถ่านใชเ้อง 
ท่ีเหลือซ้ือมาในราคากระสอบละเฉล่ีย 193 บาท  ความ
นิยมต่อชนิดเตาหุงตม้ ร้อยละ 18 ชอบใชเ้ตาถ่านอย่าง
เ ดี ย ว   ใ นขณะ ท่ี ร้ อ ย ล ะ  82 นิ ย ม ใช้ เ ต า แบบ
อเนกประสงค ์คือ ใชเ้ช้ือเพลิงไดห้ลายชนิด เกษตรกร
ผู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  30 ไ ม่ เคย รู้จัก เตา
ประสิทธิภาพสูงของกรมป่าไม ้ ร้อยละ 70 เคยไดย้ิน
หรือเคยเห็นรายละเอียดในแต่ละท้องท่ีดังแสดงใน 
Table 1 
 

การวิจัยออกแบบแม่พิมพ์หรือแม่แบบเพื่อใช้หล่อท า
เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค์ 
 จากการวิ จั ยทดลองและออกแบบ เต า
อเนกประสงค์รูปแบบต่าง ๆ จ านวน 17 รูปแบบ น ามา
หาค่าประสิทธิภาพการใช้งานเปรียบเทียบกับเตาปูน
ทอ้งตลาด พบวา่รูปแบบเตาอเนกประสงครู์ป S6 (Figure 
6 ) ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดและถอดแม่แบบออกได้
ง่ายท่ีสุด คือให้ค่าประสิทธิภาพการใช้งาน (Heat 
Utilization, HU, %) เม่ือใชถ่้านเป็นเช้ือเพลิงเฉล่ียเท่ากบั 
27.93% และเตา S6.1 ใชฟื้นเป็นเช้ือเพลิงเท่ากบั 27.91%  
เปรียบเทียบกบัเตาปูนใช้ถ่านทอ้งตลาด S18 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 18.97%  และใชฟื้น S18.1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.36 
% ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานดงัแสดงใน 
Table 2 และ Table 3 

 

 
Figure 6  Multipurpose cooking stove 

 

การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผูป้ระกอบการ 
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ือน าองค์ความรู้ ไป
เผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  โดยส านกัวิจยั
และพฒันาการป่าไมไ้ดจ้ดัฝึกอบรมการท าเตาหล่อปูน
ถ่าน ปม.1 ท่ีชุมชนตัวอย่างหมู่ ท่ี  13 ต าบลวังโป่ง  
อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ วนัท่ี 23-24 เมษายน 
พ.ศ. 2556  เตาอเนกประสงคป์ูนท่ี อบต.วงัโป่ง จงัหวดั

เพชรบูรณ์ วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  และฝึกอบรม
ท าเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงค์ ท่ีศูนย์วิจัย
ผลิตผลป่าไม้ จังหวดัสุโขทัย วนัท่ี 27-28 มกราคม 
พ.ศ. 2559  และผูป้ระกอบการผลิตเตาอีกหลายรายใน
จงัหวดัต่าง ๆ  เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้
ดา้นการใชป้ระโยชน์พลงังานจากไมอ้ย่างมีคุณค่าและ
คุม้ค่าทรัพยากร  รวมถึงใหส้ามารถท าเตาประสิทธิภาพ
สูงใช้เอง จ าหน่าย หรือน าความรู้ท่ีได้ไปปรับปรุง
พฒันาสร้างอาชีพต่อไปได ้
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 2.  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ในรูปของส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ เช่น รายงาน เอกสาร แผ่นพบั คู่มือการผลิตเตา
หุงต้ม โปสเตอร์ เว็บไซต์ของส านักการจัดแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ เช่น การประชุมการป่าไมป้ระจ าปี
พ.ศ. 2556-2558  การจัดงานวนัแม่ในหัวข้อ“สีสรร
พรรณไม้” ท่ีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  สวน
จตุจกัร กรุงเทพฯ เป็นตน้ 
 3.  การบรรยายให้ความ รู้  ค าแนะน าและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจยัดา้นพลงังานจากไมก้าร
ผลิตและการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงให้แก่
ประชาชน บุคลลากร ทั้งภาครัฐและภาพเอกชนท่ีมา
ติดต่อประสานงานรวมถึงการให้ความรู้แก่นิสิต
นัก ศึ กษ า จ า กคณะวิ ท ย า ศ าสต ร์  จุ ฬ า ล งกร ณ์
มห า วิ ท ย า ลั ย  คณะ วนศ า สต ร์  มห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 
 4. การออกส่ือโทรทศัน์ในช่ือเร่ือง “เตาหุงตม้
ประสิทธิภาพสูง...งานวิจัยช่วยโลก” ทางสถานี วิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์
เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2556 ในรายการถอดสลกัข่าวเวลา 
21.00-21.30 น. มีผู ้สนใจโทรสอบถามข้อมูลจ านวน
มาก และมีความสนใจท่ีจะซ้ือเตามาใช้  แต่เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ 

พิษณุโลก พะเยา และนครศรีธรรมราช ไม่มีตวัแทน
จ าหน่ายในกรุงเทพฯ ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม้
จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดฝึกอบรมให้ผู ้ท่ี เข้ามาอบรม
สามารถท าเตาใชเ้องได ้ 
 5. การน าเสนอทางเว็บไซด์ของหน่วยงานคือ 
ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้ทั้งในรูปแบบ
วารสารอิเลค็ทรอนิค หรือ E-Book และใน YouTube ของ
ส านกัวิจยัฯ 
 6.  การติดตามการใช้ประโยชน์ และส่งเสริม
ชุมชนเขม้แขง็ 
 6.1  การติดตามผลโดยคณะท างานของ
ส านักวิจยัและพฒันาการป่าไมจ้ะมีเจา้หน้าท่ีติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพของเตาและรูปแบบเตา  ผลการ
ส ารวจดงัแสดงใน Table 4 
 6.2  การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยให้
ความรู้ ค าแนะน าในการแกปั้ญหากบัประชาชนและ
ผูป้ระกอบการท่ีไดน้ าความรู้จากการฝึกอบรมท าเตา
ประสิทธิภาพสูงไปพฒันาต่อยอดเชิงเศรษฐกิจจนมี
รายได ้ไดแ้ก่โรงงานเตาทอง จงัหวดัราชบุรี โรงงาน
เตาพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ ร้านขา้วเม่า จงัหวดัพิจิตร 
อบต.บา้นวงัหิน อ.วงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ อบต.บา้น
บุ่งคลา้ อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 

 

 
 

Figure 7  Training of multipurpose stove at Sukhothai province 
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สรุป 
 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงคส์ามารถด าเนินการ
ได้ตามวัตถุประสงค์ คือท าให้การผลิตเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงท าไดง่้ายข้ึน  ประชาชนสามารถท า
เตาประสิทธิภาพสูงใชเ้องได ้ ซ่ึงจากการส ารวจชุมชน
ท่ีไดเ้ขา้ไปส่งเสริมและจดัฝึกอบรม พบว่ามีการใชเ้ตา
หุงต้มประสิทธิภาพสูงมากข้ึน มีการใช้ก๊าซ LPG 
เ ฉพ า ะ เ วล า เ ร่ ง ด่ วน  และปร ะช า ชน ท่ีน า เ ต า
ประสิทธิภาพสูงไปใช้มีความพึงพอใจ เน่ืองจาก เตา
ประสิทธิภาพสูงอเนกประสงค์ท่ีกรมป่าไม้น าไป
เผยแพร่ สามารถน าเช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลือใช้ เช่น 
กะลามะพร้าว ซังขา้วโพดและเศษวสัดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรอ่ืน ๆ เป็นการลดค่าใชจ่้ายจากการซ้ือถ่าน
และฟืน  ส่งผลใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและ
ประหยดั นอกจากน้ีเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงค์
ยงัให้ความร้อนสูง เกิดควนัไฟนอ้ยลงลดการเกิดก๊าซ 
CO2 และ CO ซ่ึงหมายถึงลดการเกิดสภาวะโลกร้อน 
ลดมลพิษในครัวเรือน  สะดวกต่อการใช้งานและขอ้
ส าคญัสามารถผลิตเพ่ือใชเ้อง  สร้างอาชีพในชุมชนได้
โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานของโครงการ
ไดแ้ก่ 
 1. ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การใชพ้ลงังานจากไมอ้ยา่งประหยดัและรู้คุณค่า 
 2.  ลดป ริมาณการใช้แ ก๊ส  LPG ในภาค
ครัวเรือนซ่ึงเป็นพลงังานจากฟอสซิล มีตน้ทุนการผลิต
สูงและไม่คุม้ทุนในการน ามาใชเ้พ่ือการหุงตม้อาหาร  
 3. เพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจของไมฟื้น ถ่าน
และเตาหุงตม้ 

 4. เตาถ่านและเตาอเนกประสงคมี์การเผาไหม้
ดีจะช่วยลดการเกิดก๊าซ CO2 และ CO ซ่ึงหมายถึงการ
ลดการเกิดสภาวะโลกร้อน 
 5. ช่วยลดการใชไ้มฟื้นและถ่านรวมถึงการลด
มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะลดมลพิษในครัวเรือนท่ี
เป็นอนัตรายต่อผูอ้ยู่อาศยัและลดการสูญเสียพลงังาน
จากไม ้ 
 6. ช่วยก าจดัเช้ือไฟซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิด
ไฟป่าและเป็นการลดการเผาท าลายก่อใหเ้กิดควนัไฟท่ี
เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและต่อสุขภาพของส่ิงมีชีวิต 
เน่ืองจากใช้ไมฟื้นท่ีเป็นก่ิงไมห้รือเป็นไมท่ี้ตายแลว้
เป็นเช้ือเพลิงในการหุงตม้อาหาร 
 7. กรมป่าไมไ้ดน้วตักรรมใหม่ ซ่ึงไดรั้บการ
จดอนุสิทธิบตัรจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ชุมชนได้
ผูป้ระกอบการรายใหม่หรือผูป้ระกอบการรายเก่าท่ีมี
สินคา้ใหม่สู่ตลาด 
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บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการผลิตถ่านไมไ้ผ่  เพ่ือดูแนวโน้มความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ในการใช้เป็น
ถ่านกมัมนัต์  โดยถ่านท่ีไดม้าจากการเผาไมไ้ผ่ 4 ชนิด คือ ไผ่ตงด า ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่หยก และไผ่มากินอย ใน
เตาเผาถ่านท่ีพฒันาจากถงัน ้ ามนั 200 ลิตร สามประเภท คือ เตา KP1 เตา KP2 และเตา Nikome  โดยใชแ้ผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียลของปัจจัยทั้ งสองข้างต้น  ผลจากการวิเคราะห์แบบการประมาณค่า (approximate 
analysis) พบว่าประเภทเตาและชนิดไมไ้ผ่ท่ีใชไ้ม่มีอิทธิพลร่วมต่อค่าคาร์บอนเสถียรท่ีได ้ โดยเตา KP2 ใหค่้าเฉล่ีย
สูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 80.84  ขณะท่ีไมไ้ผ่ตงด าใหค่้าเฉล่ียสูงสุดท่ีร้อยละ 84.78 ตามล าดบั  ส่วนค่าร้อยละข้ีเถา้ พบว่า
เฉพาะชนิดไมไ้ผ่เท่านั้นท่ีมีผลต่อร้อยละข้ีเถา้ของถ่านไมไ้ผ่ท่ีได ้ โดยไมไ้ผ่ตงด าใหค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 
4.74  ซ่ึงตรงขา้มกบัผลการวิเคราะห์ร้อยละปริมาณสารระเหย  ท่ีเฉพาะเตาเผาถ่านเท่านั้นท่ีมีผลต่อค่าปริมาณสาร
ระเหยของถ่านไมไ้ผท่ี่ผลิตได ้ โดยถ่านไมไ้ผจ่ากเตา KP1 และเตา KP2 จะมีร้อยละปริมาณสารระเหยนอ้ยกวา่ถ่าน
ไมไ้ผ่จากเตา Nikome อย่างมีนยัส าคญั  โดยมีค่าท่ีไดอ้ยู่ท่ีร้อยละ 5.69 และ 6.29 เปรียบเทียบกบั 10.50 ตามล าดบั  
กล่าวโดยสรุปคือ ไผต่งด าและไผ่มากินอยท่ีไดจ้ากเตา KP1 และ เตา KP2 มีคุณสมบติัพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของการเป็น
ถ่านกมัมนัต ์ และพบวา่ ค่าความร้อน (calorific value) ของถ่านไมท่ี้ไดจ้ากไผต่งด ามีค่าสูงกวา่ถ่านไมไ้ผม่ากินอยอ
ยา่งมีนยัส าคญั  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7,402.04 และ 7,105.80 แคลอร่ี/กรัม ตามล าดบั  ส่วนผลการวิเคราะห์หาปริมาณ
ธาตุ (ultimate analysis) ขององคป์ระกอบถ่านทั้งสอง ช้ีใหเ้ห็นว่าในส่วนของร้อยละไนโตรเจน (%N) เฉพาะชนิด
ไมไ้ผ่เท่านั้นท่ีมีผลต่อร้อยละไนโตรเจนของถ่านไมไ้ผ่ท่ีได ้ โดยไมไ้ผ่มากินอยให้ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 
0.32 ส่วนไผ่ตงด าอยู่ท่ี 0.64 และผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุซัลเฟอร์ (%S) พบว่า ทั้งชนิดไมไ้ผ่และเตาท่ีใช้มี
อิทธิพลต่อค่าซัลเฟอร์ของถ่านไมไ้ผ่ทั้งสองชนิดท่ีได ้ โดยถ่านไมไ้ผ่ตงด าจากเตา KP2 ให้ปริมาณธาตุซัลเฟอร์
น้อยกว่าโดยอยู่ ท่ีร้อยละ 0.33  อย่างไรก็ตามถ่านไม้ไผ่ท่ีได้จะต้องท าการวิเคราะห์ความสามารถในการ 
ดูดซบั (adsorption capacities) เพ่ิมเติมเพ่ือใหง้านวิจยัน้ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
ค าส าคญั: ถ่านกมัมนัต ์ เตาถงัน ้ามนัประยกุต ์ ถ่านไมไ้ผคุ่ณภาพสูง 
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ABSTRACT 
 Preliminary examination of high-quality bamboo charcoal samples was undertaken to check their 
properties for application as activated carbon-based material.  The bamboo charcoal samples were produced from 
four species of bamboo showing high potential, namely Rough Giant Bamboos, Taiwan Giant Bamboos, Giant 
Timber Bamboos and Makinoi Bamboos, which were carbonized in three types of modified 200 L oil drums used 
as a charcoal kiln, namely KP1, KP2, and the Nikome charcoal kiln.  A 4x3 factorial design was used in this study.  
The approximate analysis showed that the interaction of bamboo species and types of charcoal kiln had no 
influence on the fixed carbon percentages of the produced bamboo charcoals.  The bamboo charcoal from KP2 
produced the highest fixed carbon (80.84%) compared to the other charcoal kilns, while the Rough Giant bamboos 
produced the highest fixed carbon (84.78%) compared with the other species.  Additionally, the bamboo species 
affected the ash percentages of the produced bamboo charcoals.  The lowest ash percentages (about 4.74%) came 
from Rough Giant bamboo charcoals.  However, only the type of charcoal kiln had a clear effect on the Volatile 
Organic Compounds (%VOC).  The KP1 and KP2 charcoal kilns produced bamboo charcoal with lower %VOC 
than that from the Nikome charcoal kiln (5.63% and 6.29% compared with 10.50%, respectively).  It was 
concluded based on these primary data that the charcoals from Rough Giant bamboos and Makinoi bamboos 
carbonized in the KP1 and KP2 charcoal kilns have fundamental properties suitable for utility as activated charcoal 
or as active carbon-based raw material.  The heating value of Rough Giant bamboos was higher than for Makinoi 
bamboos (7,402.04 cal/g compared with 7,105.80 cal/g, respectively).  By ultimate analysis, only the bamboo 
species had an influence on Nitrogen percentages (%N), with the %N of bamboo charcoal from Makinoi bamboos 
being lower than that of Rough Giant bamboos (0.32% versus 0.64%, respectively).  For these two kinds of 
charcoal, both bamboo species and charcoal kind had a direct effect on the sulfur content, with the lowest sulfur 
percentages (approximately 0.33%) originating from Rough Giant bamboo species from the KP2 charcoal kiln. 
Further testing of adsorption capacities is necessary to complete this research. 
Keywords: activated charcoal, modified oil drum kilns, high quality bamboo charcoal 
 

ค าน า 
 ถ่านกัมมนัต์ (activated charcoal) คือ ถ่านท่ี
อยู่ในรูปคาร์บอนอสัณฐาน (amorphous carbon) ชนิด
หน่ึง ท่ีผลิตข้ึนมาเ ป็นพิ เศษโดยผ่านการกระตุ้น 
(activation)  เพ่ือท าให้ถ่านมีความเป็นรูพรุนและมี
พ้ืนท่ีผิว ท่ี สู ง เหมาะแก่การดูดซับ  ถ่ านกัมมันต์
ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงมีอยู่
ประมาณร้อยละ 87 -  97 โดยน ้ าหนัก และอาจมี
องค์ประกอบอ่ืนอยู่บ้าง เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน 

ก ามะถัน และไนโตรเจน เป็นต้น  แต่ธาตุเหล่าน้ี
รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ขององค์ประกอบทั้ งหมด 
(สัมฤทธ์ิ, 2558)  จากการจ าแนกถ่านกมัมนัต์สามารถ
แบ่งชนิดถ่านกมัมนัต์ได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังน้ี แบ่ง
ตามชนิดของตัวกระตุ้น  ตามขนาดรูพรุนบนผิว
คาร์บอน ตามความหนาแน่นของถ่านกัมมนัต์ ตาม
ชนิดสารท่ีถูกดูดซบั ตามรูปร่างลกัษณะ และแบ่งตาม
ค่าความเป็นกรดด่างเม่ือละลายน ้ า เป็นตน้  แต่ในทาง
ปฏิบติักระบวนการผลิตถ่านกมัมนัตส์ามารถแบ่งเป็น 
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2 วิธีดงัน้ี คือ วิธีการผลิตถ่านกมัมนัต์ดว้ยการกระตุน้
ทางกายภาพ และวิธีการผลิตถ่านกมัมนัต์ดว้ยวิธีการ
กระตุน้ดว้ยสารเคมี (ปรินทร, 2552)  
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการใชถ่้านกมัมนัต์
เพ่ือใช้เป็นตัวดูดซับ (adsorption) แก๊สพิษ ความช้ืน 
และน ้ า เ สียอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งท่ีมีของเสียปะปนออกมา  แต่
ส่วนใหญ่ถ่านกมัมนัต์คุณภาพดีท่ีใช้ในประเทศไทย
น าเขา้มาจากการน าเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง  รวมถึงกรรมวิธีการผลิตถ่าน 
กมัมนัตใ์นประเทศไทยยงัคงมีปัจจยัหลายอย่างในการ
ผลิตไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ท่ี
ค่อนขา้งซับซอ้นหรือมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูง  ส่งผลให้
ราคาถ่านกัมมันต์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทยมีภาระ
ต้นทุนมากกว่าท่ีควรจะเป็น  ด้วยเหตุน้ีท าให้ผูวิ้จัย
ต้องการศึกษากรรมวิธีในการผลิตถ่านกัมมันต์ท่ี
เหมาะสมและมีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง โดยเตาเผาถ่าน
ท่ีใชเ้ป็นเตาเผาถ่านท่ีสามารถสร้างข้ึนเองไดใ้นราคาท่ี
ถกูกว่าเตาทัว่ไป  ซ่ึงประยกุตม์าจากถงัน ้ามนั 200 ลิตร  
ส่วนวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์ผู ้วิจัยได้
เล็งเห็นคุณค่าของไม้ไผ่  เ น่ืองจากไม้ไผ่เป็นพืชท่ี
สามารถเติบโตไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  เม่ือ
น ามาผลิตเป็นถ่านจะมีความแตกต่างจากถ่านไมช้นิด
อ่ืนเพราะถ่านไมไ้ผ่จะมีความเป็นรูพรุนท่ีสูงกว่าถ่าน
ไม้ชนิดอ่ืน (ถ่านไม้ไผ่ทั่วไปมีความเป็นรูพรุนอยู่
ประมาณ 100 – 200 ตารางเมตรต่อกรัม  แต่ถ่านไม้
ธรรมดาทั่วไปมีความเป็นรูพรุนประมาณ 50 – 100 
ตารางเมตรต่อกรัม) ท าให้มีพ้ืนท่ีผิวสัมผสัสูง  ซ่ึง
เหมาะแก่การน าไปเป็นตัวดูดซับของเสียต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรม  
 ในงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การผลิตถ่านกมัมนัต ์ โดยใชเ้ตาเผาถ่านท่ีประยุกตจ์าก
ถงัน ้ ามนั 200 ลิตร 3 แบบ ผลิตร่วมกับไมไ้ผ่ 4 ชนิด  
เพ่ือหาเตาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตถ่านกมั

มนัต์ และชนิดไมไ้ผ่ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การ
เลือกไปผลิตเป็นถ่านกมัมนัต ์  
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

วธีิการผลติถ่านกมัมันต์ 
ในการศึกษาคุณสมบติัของถ่านกมัมนัตค์ร้ังน้ี

มีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาทั้งหมด 2 ปัจจยั คือ ชนิดของไม้
ไผแ่ละประเภทของเตาเผาถ่าน  โดยเลือกไมไ้ผท่ั้งหมด 
4 ชนิด ไดแ้ก่ ไผ่ตงด า ไผ่หมาจู๋หรือไผ่หวานอ่างขวาง 
ไผ่ล่ีจู๋หรือไผ่หยก และไผ่มากินอย มาทดลองเผาใน
เตาเผาถ่าน มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ เตา KP1 เตา KP2 
และเตาถงัน ้ ามนั 200 ลิตรแบบสองถงัต่อ (Nikome)  
โดยเลือกใช้แผนการทดลองแบบ 4x3 แฟคทอเรียล 
และจ านวนซ ้าทั้งหมด 3 ซ ้ า โดยมีขั้นตอนการผลิตถ่าน
ไมไ้ผด่งัน้ี  

1.  ท าความสะอาดเตาและปล่องควนัก่อนเผา
ถ่านทุกคร้ัง  เพ่ือป้องกนัไม่ใหส่ิ้งสกปรกไปอุดตนัการ
ไหลเวียนของอากาศภายในเตา  หลงัจากนั้นเตรียม
เช้ือเพลิงแหง้ส าหรับการเผา 

2.  คัดขนาดความหนาของไม้ไผ่ให้ใหญ่
พอประมาณ  แลว้ตดัไมไ้ผ่ให้มีความยาวใกลเ้คียงกบั
ความยาวของเตาเผาถ่านโดยจะข้ึนอยู่กับขนาดของ
เตาเผาถ่านแต่ละชนิด  แลว้เจาะรูในแต่ละปลอ้งของไม้
ไผ่เ พ่ือใช้ระบายความช้ืนของไม้ไผ่ออกจากรูใน
ระหวา่งการเผา  

3.  เรียงไมเ้ขา้เตาโดยน าไมข้นาดเล็กเรียงไว้
ด้านล่างเตาเผาถ่าน และน าไม้ขนาดใหญ่เรียงไว้
ดา้นบนของเตาเผาถ่าน  

4.  เร่ิมจุดเตาเผาถ่านแลว้รักษาอตัราการเพ่ิม 
ของอุณหภูมิภายในเตาช่วงแรก  โดยไม่ควรให้อตัรา
การเพ่ิมของอุณหภูมิเร็วเกินไป  จดบนัทึกอุณหภูมิทุก 
30 นาที  พยายามสังเกตการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ภายในเตา และควนัท่ีออกจากปล่องควนั 
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5.  ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาให้อยู่ท่ีระดบั 
700 – 1,000 องศาเซลเซียส  หลงัจากนั้นใหน้ าถ่านออก
จากเตาขณะอุณหภูมิสูงสุดเพ่ือเป็นการกระตุ้นถ่าน
ด้วยอากาศ  แล้วจึงกลบถ่านด้วยข้ี เถ้าให้ไฟดับ 
เน่ืองจากข้ีเถา้มีแคลเซียมออกไซด์อยู่มากจึงเป็นการ
กระตุน้คร้ังท่ีสอง 

6.  เ ม่ืออุณหภูมิของถ่านกัมมันต์ลดลงจน
เท่ากับบรรยากาศภายนอก  ให้เก็บถ่านกัมมันต์ใส่
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเตรียมท าการทดสอบคุณสมบัติของ
ถ่านกมัมนัตต่์อไป 

 

การทดสอบคุณสมบัตขิองถ่านกมัมนัต์ 
โดยการศึกษาคุณสมบติัของถ่านกมัมนัต์ใน

งานวิจยัน้ีมีหลายวิธีซ่ึงท าตามมาตรฐานดงัน้ี  
1.  การทดสอบปริมาณความช้ืนใชม้าตรฐาน 

ASTM D 2867 - 04  (American Society for Testing and 
Materials [ASTM], 2004a) 

2.   การทดสอบหาปริมาณสารระเหยใช้
มาตรฐาน ASTM D 5832 –  98 (Reapproved 2003) 
(ASTM, 2004b) 

3.  การทดสอบหาปริมาณเถา้ใช้มาตรฐาน 
ASTM D 3174 (ASTM, 2004c) 

4.  การหาปริมาณคาร์บอนคงตวั (fixed 
carbon) เป็น Fixed Carbon Calculation 

5.  การทดสอบหาค่าพลงังานความร้อนความ
ร้อน (calorific value: CV) โดยใชเ้คร่ือง Bomb - 
Calorimeter รุ่น AC - 500  โดยทดสอบอิงตาม
มาตรฐาน ASTM D 3180 

6.  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของขอ้มูล (analysis of variance, ANOVA) 
และใช้เปรียบเทียบโดยวิธีของ Fisher’s Significant 
Difference (LSD) เพ่ือวิเคราะห์หาสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการผลิตถ่านกมัมนัต ์
 

ผลและวจิารณ์ 
 ในงานวิจัยน้ีได้ท าการทดสอบคุณสมบัติ
ถ่านกมัมนัต ์3 วิธี โดยวิธีแรกคือ การทดสอบแบบการ
ประมาณค่า (approximate analysis)  ค่าท่ีได้จากการ
ทดสอบน้ีประกอบไปด้วย ปริมาณคาร์บอนเสถียร 
(fixed carbon) ปริมาณสารระเหย (VOCs) และปริมาณ
ข้ีเถา้ (ash)  การทดสอบอีกวิธีคือ การทดสอบแบบหา
ปริมาณธาตุ (ultimate analysis) ซ่ึงจะหาปริมาณธาตุ
คาร์บอน (%C) ปริมาณธาตุไฮโดรเจน (%H) ปริมาณ
ธาตุไนโตรเจน (%N) และปริมาณธาตุซัลเฟอร์ (%S)  
และสุดทา้ยเป็นการทดสอบหาค่าพลงังานความร้อน
ของถ่านกมัมนัต ์(calorofic value: CV)  ซ่ึงการทดสอบ
น้ีเป็นเพียงการทดสอบหาสภาวะเบ้ืองตน้ของถ่านกมั
มนัต์ โดยการทดสอบหาปริมาณคาร์บอนเสถียรเป็น
ค่าท่ีช้ีให้เห็นว่าถ่านท่ีผลิตไดมี้ความบริสุทธ์ิมากนอ้ย
เพียงใด  ซ่ึงถ่านกัมมันต์ท่ีดีควรมีปริมาณคาร์บอน
เสถียรมากกวา่ร้อยละ 80 และควรสอดคลอ้งกบัการหา
ปริมาณธาตุคาร์บอน  การหาปริมาณข้ีเถา้จะเป็นตวับ่ง
ช้ีให้เห็นว่าวสัดุท่ีใช้ในการผลิตมีองค์ประกอบท่ีเป็น
ส่ิงเจือปนอยู่มากน้อยเพียงใด  และปริมาณข้ีเถา้ใน
ถ่านกัมมันต์จะเป็นค่าท่ีสามารถอ้างอิงไปถึงความ
บริสุทธ์ิของถ่านกมัมนัตไ์ดเ้ช่นเดียวกบัการหาปริมาณ
ธาตุไนโตรเจน  จากผลการทดสอบคุณสมบติัถ่านกมั
มนัต์ทั้ง 3 วิธี สามารถแบ่งการวิเคราะห์ทางสถิติได้
เป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 1.  กรณีท่ีประเภทของเตาเผาถ่านและชนิด
ของไมไ้ผไ่ม่มีอิทธิพลร่วมกนั    
 จากการทดสอบทางสถิติพบว่าประเภท
เตาเผาถ่านกับชนิดไม้ไผ่ไม่มีอิทธิพลร่วมต่อกัน  
ส่งผลให้ตอ้งทดสอบแยกระหว่างประเภทเตาเผาถ่าน
กบัชนิดไมไ้ผ ่ เพ่ือศึกษาวา่ในการทดลองมีประเภทเตา
หรือชนิดไม้ไผ่ ท่ีใดบ้างเหมาะสมกับค่าของการ
ทดลองแต่ละการทดลอง  โดยแยกการศึกษาดงัน้ี 
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 1.1  ประเภทของเตาเผาถ่านท่ีมีผลต่อ
คุณภาพถ่านไมไ้ผท่ี่ผลิตได ้
   จากการวิ เคราะห์ทางสถิติเฉพาะ 
อิทธิพลของประเภทของเตาเผาถ่านท่ีใชพ้บว่า ปริมาณ
คาร์บอนเสถียรและปริมาณสารระเหย ของถ่านไมไ้ผ่
จากเตา KP1 และเตา KP2 มีปริมาณคาร์บอนเสถียรท่ี
สูงกว่าถ่านไม้ไผ่จากเตา Nikome แต่มีปริมาณสาร
ระเหยเฉล่ียท่ีน้อยกว่าถ่านไมไ้ผ่ท่ีไดจ้ากเตา Nikome 

อยา่งมีนยัส าคญั  ในขณะเดียวกนัค่าพลงังานความร้อน
ของถ่านไม้ไผ่จากเตา KP2 และ เตา Nikome มีค่า
พลงังานความร้อนอยู่ในกลุ่มท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัและ
สูงกว่าถ่านไมไ้ผ่จากเตา KP1 เม่ือพิจารณาถึงตรงน้ีจะ
เห็นได้ว่าเตา KP2 ให้คุณภาพของไม้ไผ่ท่ีโดดเด่น
เหนือกว่าเตาอ่ืน ๆ เม่ือยิ่งพิจารณาเพ่ิมเติมพบว่า 
ปริมาณข้ีเถา้ ปริมาณธาตุคาร์บอน และปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนมีค่าไม่แตกต่างกนัเลยในทางสถิติ (Table 1) 

 

Table 1  Show average of testing properties without mutual influence on each type of charcoal kilns. 
Types of Charcoal 

Kilns 
Approximate Analysis  Ultimate Analysis CV 

(cal / g) **%FC %VOCs %Ash  %C %N 
KP1 
KP2 

Nikome 

79.8689A 5.6889B 9.6949  75.89 0.54 6,936.0B 

80.8350A 6.2859B 9.1570  79.94 0.60 7,088.6A 

76.8909B 10.1300A 8.4015  77.04 0.58 7,076.8A 

The same font in vertical, there is not difference in the level of p<0.05. 
 

 1.2  ชนิดของไมไ้ผ่ท่ีมีผลต่อคุณภาพถ่านไม้
ไผท่ี่ผลิตได ้
 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติอิทธิพลของ
ชนิดไม้ไผ่ท่ีใช้ในการเผาถ่านพบว่า ไม้ไผ่ตงด ามี
ปริมาณคาร์บอนเสถียร ปริมาณธาตุคาร์บอน และค่า
พลงังานความร้อนอยู่ในกลุ่มท่ีสูง แต่มีปริมาณข้ีเถา้ท่ี
นอ้ยกวา่ถ่านไมไ้ผช่นิดอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั  และไมไ้ผ่
มากินอยก็เป็นไมไ้ผ่อีกหน่ึงชนิดท่ีมีผลการวิเคราะห์
ทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมแก่การเลือกไปผลิต
ถ่านกมัมนัต ์ โดยพบวา่ปริมาณธาตุคาร์บอนมีปริมาณ
อยู่ในกลุ่มท่ีสูงแต่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนท่ีนอ้ยกว่า
ถ่านไม้ไผ่จากชนิดอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญ  ส่วน
ปริมาณข้ีเถา้ของถ่านไมไ้ผม่ากินอยอยูใ่นเกณฑท่ี์นอ้ย
กว่าปริมาณข้ีเถา้จากถ่านไมไ้ผ่หยกและถ่านไม้ไผ่
หวานอ่างขาง และมีปริมาณค่าความร้อนของถ่านไม้
ไผ่มากินอยมากกว่าปริมาณค่าความร้อนจากถ่านไม้
ไผ่หยกและถ่านไมไ้ผ่หวานอ่างขางอย่างมีนยัส าคญั

ดว้ยเช่นกนั  เม่ือพิจารณาโดยละเอียดช้ีใหเ้ห็นวา่ไผต่ง
ด าและไผม่ากินอยใหคุ้ณภาพของถ่านไมไ้ผท่ี่โดดเด่น
เหนือกว่าถ่านไมไ้ผ่ชนิดอ่ืน ๆ อย่างชดัเจน  และเม่ือ
พิจารณาเพ่ิมเติมก็ยงัพบว่าปริมาณสารระเหยมีค่าท่ีไม่
แตกต่างกนัเลยในทางสถิติ (Table 2)  
 2. กรณีท่ีประเภทของเตาเผาถ่านและชนิดไม้
ไผมี่อิทธิพลร่วมกนั 
     จากการทดสอบพบว่าประเภทของเตาเผา
ถ่านและชนิดไมไ้ผ่มีอิทธิพลร่วมกนัต่อปริมาณธาตุ
ไฮโดรเจน และปริมาณธาตุซัลเฟอร์ ดงันั้นจึงศึกษา
ปัจจยัทั้งสองไปพร้อมกนั โดยจะพิจารณาปริมาณธาตุ
ไฮโดรเจนและปริมาณธาตุซลัเฟอร์ของถ่านไมไ้ผ่แต่
ละชนิดเม่ือใช้เตาเผาทั้ ง 3 ประเภท และพิจารณา
ปริมาณธาตุไฮโดรเจนและปริมาณธาตุซัลเฟอร์ของ
ถ่านท่ีไดจ้ากเตาเผาแต่ละประเภทเม่ือใช้ไมไ้ผ่ทั้ง 4 
ชนิด ซ่ึงใหผ้ลการศึกษาดงัน้ี (Table 3) 
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Table 2  Show average of testing properties without mutual influence on each type of bamboos. 

Type of Bamboos 
Approximate Analysis  Ultimate Analysis CV 

(cal / g) %FC %Ash %VOCs  %C %N 

Rough Giant Bamboos 84.7766A 4.7384C 7.1875  83.45A 0.64A 7,402.0A 

Taiwan Giant Bamboos 77.6127B 11.2040A 7.3641  75.11B 0.66A 6,797.5C 

Giant Timber Bamboos 76.1964B 11.4752A 7.8058  72.96B 0.65A 6,829.8C 

Makinoi Bamboos 78.2061B 8.9203B 7.1157  78.98A 0.32B 7,105.8B 

The same font in vertical, there is not difference in the level of p<0.05. 
 

Table 3  Show the average percentage quantity of hydrogen. 
Types of 

Kilns 
Types of Bamboos 

Rough Giant  Taiwan Giant   Giant Timber   Makinoi  

KP1 1.87a,x 1.36a,x 1.37a,x 1.86a,x 

KP2 2.16a,x 1.95b,x 1.93a,x 2.29a,x 

Nikome 1.59a,x 3.17c,y 2.53b,y 2.38a,x 

a,b,c divide groups in vertical.     x,y,z divide groups in horizontal. 
 

 เม่ือพิจารณาชนิดของไมไ้ผ่แต่ละชนิดกบัเตาเผา
ทั้ง 3 ประเภท ท่ีมีผลต่อปริมาณธาตุไฮโดรเจน พบว่า
ถ่านไมไ้ผ่ตงด าและถ่านไมไ้ผ่มากินอยทั้ง 2 ชนิด ไม่ได้
รับอิทธิพลจากประเภทของเตา  ซ่ึงแตกต่างจากไมไ้ผ่
หวานอ่างขางและไมไ้ผ่หยก ท่ีประเภทของเตาท่ีใชมี้ผล
ต่อปริมาณธาตุไฮโดรเจน  โดยถา้เป็นไมไ้ผ่หวานอ่าง
ขาง พบว่า หากเผาด้วยเตา KP1 จะให้ปริมาณธาตุ
ไฮโดรเจนเฉล่ียน้อยกว่าเตา KP2 และเตา Nikome ส่วน
ไมไ้ผห่ยก พบวา่ หากเผาดว้ยเตา KP1 และเตา KP2 จะให้

ปริมาณธาตุไฮโดรเจนเฉล่ียไม่แตกต่างกันและให้
ปริมาณธาตุไฮโดรเจนเฉล่ียน้อยกว่าถ่านไมไ้ผ่จากเตา 
Nikome 
 เม่ือพิจารณาประเภทของเตาแต่ละประเภทกับ
ชนิดของไมไ้ผ่ทั้ง 4 ชนิดพบว่า ถ่านไมไ้ผ่จากเตา KP1 
และเตา KP2 ไม่ได้รับอิทธิพลจากชนิดของไมไ้ผ่  ซ่ึง
แตกต่างเตา Nikome ท่ีชนิดของไมไ้ผ่ตงด าและไมไ้ผ่มา
กินนอย ให้ปริมาณธาตุไฮโดรเจนเฉล่ียท่ีน้อยกว่าถ่าน
จากไมไ้ผห่วานอ่างขาง และไมไ้ผห่ยก (Table 4) 

 

Table 4  Show the average percentage quantity of sulfur. 
Types of 

Kilns 
Types of Bamboos 

Rough Giant Bamboos Taiwan Giant Bamboos Giant Timber Bamboos Makinoi Bamboos 

KP1 0.33a,y 0.16a,x 0.20a,x 0.25a,x 

KP2 0.33a,x 0.21a,x 0.23a,x 0.19a,x 

Nikome 0.49b,y 0.44b,y 0.38b,yj 0.19a,x 

a,b,c divide groups in vertical.    x,y,z divide groups in horizontal. 
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 เม่ือพิจารณาชนิดของไม้ไผ่แต่ละชนิดกับ
เตาเผาทั้ ง 3 ประเภท ท่ีมีผลต่อปริมาณธาตุซัลเฟอร์
พบวา่ ถ่านไมไ้ผ่มากินอย ไม่ไดรั้บอิทธิพลจากประเภท
ของเตา  ซ่ึงแตกต่างจากไมไ้ผต่งด า ไมไ้ผห่วานอ่างขาง 
และไม้ไผ่หยกโดยไม้ไผ่ทั้ ง 3 ชนิดให้ปริมาณธาตุ
ซัลเฟอร์เฉล่ียท่ีน้อยเม่ือเผาดว้ยเตา KP1 และเตา KP2  
โดยปริมาณธาตุซลัเฟอร์ท่ีไดน้อ้ยกว่าถ่านท่ีเผาจากเตา 
Nikome 
 เม่ือพิจารณาประเภทของเตาแต่ละประเภทกบั
ชนิดของไมไ้ผ่ทั้ง 4 ชนิดพบว่า ถ่านไมไ้ผ่จากเตา KP2 
ไม่ไดรั้บอิทธิพลจากชนิดของไมไ้ผ่ ซ่ึงแตกต่างจากเตา 
KP1 และเตา Nikome  โดยท่ีเตา KP1 มีชนิดของไมไ้ผ่
หวานอ่างขาง ไผ่หยก และไผ่มากินอยให้ปริมาณธาตุ
ซลัเฟอร์เฉล่ียนอ้ยกว่าถ่านไมไ้ผ่ตงด า ส่วนเตา Nikome 
ไมไ้ผ่มากินอยให้ปริมาณซัลเฟอร์เฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัไมไ้ผช่นิดอ่ืน ๆ 

 

สรุป 
 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ไมไ้ผ่ตงด า
และไมไ้ผ่มากินอยมีความเหมาะสมเบ้ืองตน้ท่ีใช้เป็น
ถ่านกมัมนัต์หรือเลือกผลิตเป็นถ่านกมัมนัต์ เน่ืองจาก
ไผ่ตงด าให้ปริมาณคาร์บอนเสถียร ปริมาณธาตุ
คาร์บอน และค่าพลงังานความร้อนของถ่านกมัมนัตอ์ยู่
ในเกณฑ์ท่ีมากกว่าไผ่หวานอ่างขางและไผ่มากินอย 
และมีปริมาณข้ีเถา้ ปริมาณธาตุไฮโดรเจน และปริมาณ
ธาตุซัลเฟอร์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีน้อยกว่าไผ่หวานอ่างขาง
และไผ่มากินอยด้วยเช่นกัน (ในการหาปริมาณธาตุ
ซัลเฟอร์ของไผ่ตงด าท่ีน้อยท่ีสุด ไผ่ตงด าต้องเผา
ร่วมกบัเตาเผาถ่าน KP2 เท่านั้น)  ส่วนเตาเผาถ่านท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการผลิตถ่านกัมมนัต์ คือ เตา 
KP1 และเตา KP2  เน่ืองจากปริมาณคาร์บอนเสถียรและ
ค่าพลังงานความร้อนของถ่านกัมมันต์ท่ีได้จากเตา
ดงักล่าวให้ค่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันซ่ึงมากกว่าถ่านท่ีมา
จากเตา  Nikome (ถึงแม้ว่ าการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ

ช้ีให้เห็นว่าค่าพลงังานความร้อนจากเตา KP1 มีความ
แตกต่างจากเตาชนิดอ่ืนแต่ก็ไม่แตกต่างกนัมาก) ส่วน
ค่าสารระเหย ปริมาณธาตุไฮโดรเจน และปริมาณธาตุ
ซัลเฟอร์มีค่าอยู่ในเกณฑท่ี์น้อยกว่าเตา Nikome  ส่วน
ผลการทดสอบถ่านไมไ้ผ่บางการทดลองท่ีไม่ไดน้ ามา
กล่าวสรุปในท่ีน้ีหมายความว่าในการผลิตถ่านกมัมนัต์
ผลการทดลองเหล่านั้นประเภทของเตาและชนิดของไม้
ไผไ่ม่มีผลต่อการถ่านผลิตถ่านกมัมนัต ์
 อย่างไรก็ดีในงานวิจัยน้ี เป็นการทดสอบ
ถ่านกัมมันต์เบ้ืองต้นเพ่ืออ้างอิงได้ว่าประเภทของ
เตา เผา ถ่านหรือชนิดไม้ไผ่ ใดบ้าง ท่ี มี คุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีสุดในการผลิตถ่านกมัมนัต์  ซ่ึงในงานวิจยั
คร้ังน้ีไม่ไดท้ดสอบประสิทธิภาพการดูดซับ  ซ่ึงควร
ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานวิจัยน้ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนต่อไป 
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วตัถุดิบในการผลิตวู๊ดเซรามิกท่ีมีคุณสมบติัโดดเด่นสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมไดห้ลากหลาย 
โดยศึกษาปัจจยัในการผลิต 2 ปัจจยั คือ อุณหภูมิสูงสุดของการไพโรไลซิสท่ี 600 800 และ 1,000 °C และอตัราการ
เพ่ิมอุณหภูมิท่ี 1 5 และ 10 °C/min. ตามล าดบั ในการผลิตวูด๊เซรามิกจะใชเ้สน้ใยทางใบปาลม์น ้ามนัข้ึนรูปเป็นแผ่น
ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางร่วมกบัฟีนอลเรซินท่ีร้อยละ 50 โดยน ้าหนกัเป็นสารยึดติด แลว้อดัซ ้ าดว้ยลิควิท
ไฟทว์ู๊ดท่ีไดจ้ากการแปรสภาพกะลาปาลม์ วู๊ดเซรามิกท่ีได้ในแต่ละสภาวะจะถูกสุ่มตวัอย่างเพ่ือศึกษาคุณสมบติั
ทางกายภาพ จากการทดสอบทางกายภาพพบวา่การสูญเสียมวลและปริมาตรจะเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมอุณหภูมิในการ
คาร์บอนไนเซชนัท่ีสูงข้ึนตั้งแต่ 600 800 และ1,000 °C ตามล าดบั โดยมีค่าร้อยละ 61.00 61.85 และ 63.72 ส าหรับ
การสูญเสียมวล และ ร้อยละ 49.14 58.07 และ 59.56 ส าหรับการสูญเสียปริมาตร ตามล าดบั แต่ความหนาแน่น
ของวูด๊เซรามิกเฉพาะท่ีอุณหภูมิ 600 °C เท่านั้นท่ีแตกต่างจากอุณหภูมิอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีค่าอยู่ท่ี 0.80 และ 
0.69 g/cm3 ตามล าดบั ผลของอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิ พบว่ามีผลเฉพาะต่อการสูญเสียปริมาตรโดยมีค่าลดลงเม่ือ
อตัราการเพ่ิมอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน มีค่าร้อยละ 58.11 55.87 และ 52.79 ตามล าดบั ส่วนผลต่อความหนาแน่นพบว่ามีค่า
ลดลงท่ีอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิ 10 °C/min ซ่ึงแตกต่างจากอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิอ่ืนอย่างมีนยัส าคญั โดยมีค่าอยู่ท่ี 
0.71 g/cm3 เปรียบเทียบกบัท่ีอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิ 1 และ 5 °C/min  จะมีค่าความหนาแน่นอยู่ท่ี 0.79 และ 0.76 
g/cm3 ตามล าดบั ส าหรับอิทธิพลร่วมของทั้ง 2 ปัจจยั พบว่าไม่มีผลต่อคุณสมบติัทางกายภาพของวูด๊เซรามิกท่ีผลิต
ได ้
ค าส าคญั: วูด๊เซรามิก   แผน่ใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลาง   ใบปาลม์น ้ามนั   ลิควิดไฟทว์ูด๊ 

 

ABSTRACT 
The potential production was studied of woodceramics made from underutilized oil palm waste raw 

material—oil palm frond and oil palm shell. As a new kind of material with excellent properties for many industrial 
applications, woodceramics were produced carefully by carbonizing raw specimens under heating conditions of 
1, 5 and 10 °C/min and a maximum pyrolysis temperature of 600, 800 and 1,000 °C, respectively. The raw 
specimens were medium-density fiberboard (MDF) impregnated with liquefied wood and, synthetic liquid from 
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oil palm shell, using a full cell process. To manufacture MDF, the palm frond fiber was mixed with phenolic resin 
(50% ratio by weight) to form a fiber mat, then it was pressed under high temperature conditions. After that, the 
woodceramics samples were randomized for physical property testing. The physical property results indicated a 
weight loss and volume shrinkage that showed the same trend. The higher the maximum pyrolysis temperature, 
the greater the weight loss and volume shrinkage. The weight loss of samples carbonized at 600, 800 and 1,000 
°C was 61.00%, 61.85%, and 63.72%, respectively, while the reduction in volume was 49.14%, 58.07%, and 
59.56%, respectively. However, the density of the woodceramics samples produced at 800 and 1000 °C was the 
same and this was higher than that using 600 °C (0.80 and 0.69 g/cm3, respectively). The heating rate influenced 
only volume shrinkage which tended to decrease as the heating rate increased (58.11%, 55.87%, and 52.79%, 
respectively). In contrast, the density of the woodceramic samples was only partially affected, with the density 
resulting from treatment at 10 °C/min being the lowest (0.71 g/cm3) compared with 0.79 g/cm3 at 1 °C/min and 
0.76 g/cm3 at 5 °C/min. Finally, statistical testing found no interaction between the main factors on the physical 
properties of woodceramics. 
Keyword: Woodceramics, medium density fiberboard, oil palm frond, liquefied wood 

 

ค าน า 
วู๊ด เซรา มิก  (Woodceramics)  เ ป็นวัส ดุ

คาร์บอนท่ีมีความเป็นรูพรุน  มีพ้ืนฐานการผลิตมาจาก
การผลิตถ่านโดยน าไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
(Lignocellulose) ท่ี เคลือบหรืออัดด้วยฟีนอลเรซิน 
(Phenolic resin) หรืออาจใชข้องเหลวท่ีไดจ้ากการแปร
สภาพไมท่ี้เรียกวา่ลิควิดไฟทว์ูด๊ (Liquefied wood) ร่วม
ดว้ยกไ็ด ้มาผา่นการคาร์บอนไนเซชนั (Carbonization) 
ภายใต้สภาวะสูญญากาศท่ีอุณหภูมิประมาณ 300-
2,800 °C (Hirose et al., 2002a)  วูด๊เซรามิกมีคุณสมบติั
ดี เ ด่นหลายด้าน เ ช่น การต้านทานความร้อนสูง 
ตา้นทานการขดัสีขีดข่วน มีการน าไฟฟ้าท่ีดี สามารถ
ป้องกนัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าได ้มีพ้ืนท่ีผิวสัมผสัสูงกว่า 
1,000 cm2/g (Fan et al., 2001) น ้ าหนกัเบา ความเป็นรู
พรุนสูง มีความแข็งมาก  ดว้ยคุณสมบติัเหล่าน้ีท าให้
สามารถน าวูด๊เซรามิกมาประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวกบั วสัดุดูดซบั ตวักรองแก๊ส อุปกรณ์วดัความช้ืน 
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์
ป้องกันคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และแบร่ิง  คุณสมบัติ

ของวู๊ดเซรามิกนั้ นเ ก่ียวข้องกับการท่ีฟีนอลเรซิน
เป ล่ียนสภาพเ ป็นคา ร์บอนสัณฐาน (Hard glassy 
carbon) และไมเ้ปล่ียนสภาพเป็นคาร์บอนอสัณฐาน 
(Soft amorphous carbon)  หลงัการคาร์บอนไนเซชนั ท่ี
ส าคัญวู๊ดเซรามิกนั้ นถือว่าเป็นวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากว่าสามารถผลิตจากเศษเหลือวสัดุ
ลิกโลเซลลูโลสจึงมีต้นทุนด้านราคาต ่ า  (Suda and 
Kakishita, 1999; Hirose et al., 2002b; Xian et al., 
2002; Qian et al., 2004) 

ปาล์มน ้ ามันนับได้ว่า เ ป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัชนิดหน่ึงส าหรับประเทศไทย พ้ืนท่ีปลูกปาล์ม
น ้ามนัของประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองมา
โดยตลอด  ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ 4.28 ลา้น
ไร่ มีพ้ืนท่ีให้ผลผลิต 3.98 ลา้นไร่  ไดน้ ้ ามนัปาลม์ดิบ
ประมาณ 1.9 ลา้นตนั  มลูค่าทางเศรษฐกิจของทั้งปาลม์
น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ไม่ต ่ากว่า 60,000 ลา้นบาทต่อปี  
โดยมีแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญอยู่ท่ีภาคใต้ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2555)  การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองส่งผลใหมี้
เศษเหลือจากวสัดุปาล์มน ้ ามันเกิดข้ึน  ในการปลูก



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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ปาล์มน ้ ามันเม่ือมีอายุมากล าต้นปาล์มก็จะสูงข้ึน 
ทะลายผลกจ็ะเกาะกนัแน่นข้ึน  การเก็บเก่ียวจึงตอ้งตดั
ทางปาล์มด้านล่างออกก่อน (ประยงค์, 2548)  ซ่ึง
ปริมาณทางใบท่ีสามารถผลิตไดใ้นประเทศไทยอยู่ท่ี
ประมาณ 2,465.28 ลา้นตนัต่อปี (ค านวณจากพ้ืนท่ีปลกู
ในประเทศไทยในปี 2555)  โดยยังไม่มีงานวิจัยท่ี
สามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่เศษเหลือเหล่าน้ีอย่างเป็น
รูปธรรม ตวัอยา่งการใชป้ระโยชนใ์นปัจจุบนั เช่น ทาง
ใบปาล์มน ้ ามนัท่ีถูกท้ิงไวใ้นสวนปาล์มเพ่ือคลุมดิน
หรือใช้ท าปุ๋ยหมกั เป็นตน้  โดยมีมูลค่าเพ่ิมต่อหน่วย
เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้ น เ ม่ือเทียบกับการน า 
ไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้
เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง 

วิธีการผลิตวู๊ดเซรามิกนั้นมีหลายวิธีท่ีใช้ใน
การผลิต  แต่มีขั้นตอนในการผลิตหลกั ๆ ท่ีเหมือนกนั
คือขั้นตอนของการคาร์บอนไนเซชันและการเคลือบ 
เรซินสังเคราะห์  แต่จะแตกต่างกนัท่ีประเภทของวสัดุ
และชนิดของเรซินสังเคราะห์ท่ีใชใ้นการผลิต  วิธีแรก
คือวิธีการอดัดว้ยฟีนอลเรซินเขา้ไปในช้ินไม ้ซ่ึงเป็น
วิธีพ้ืนฐานในการผลิตวูด๊เซรามิก  แต่ก็มีขอ้เสียเม่ือใช้
ช้ินไม้ท่ีมีขนาดใหญ่จะเป็นเร่ืองยากท่ีจะอัดฟีนอล 
เรซินให้เขา้ไปจนเต็มช่องว่างในช้ินไม ้(Okabe et al., 
1996)  วิธีท่ีสองคือมีพ้ืนฐานจากการผลิตแผน่ใยไมอ้ดั
ความหนาแน่นปานกลาง โดยใชฟี้นอลเรซินเป็นสาร
ยึดติดและน าไปอดัดว้ยฟีนอลเรซินอีกคร้ัง  แต่วิธีน้ีก็
ยงัมีขอ้เสียคือ เกิดการบิดและรอยแตกท่ีผิวเน่ืองจาก
ก๊าซท่ีเกิดจากการสลายตวัของวตัถุดิบซ่ึงเคล่ือนท่ีจาก
ดา้นในออกสู่ผิวดา้นนอก  อีกขอ้เสียคือ ฟีนอลเรซิน 
ท่ี ใช้ในการผลิตวู๊ด เซรามิกนั้ นไม่สามารถท่ีจะ
ปลดปล่อยความเคน้ภายใน (internal stress) ท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการคาร์บอนไนเซชันเพราะเป็นเรซิน
ชนิดแข็งตัว เ ม่ือ ร้อน (thermosetting resin) เ พ่ือแก ้
ปัญหาดังกล่าว จึงมีการพฒันาวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิ
กข้ึนโดยการผสมเสน้ใยหรือผงไมเ้ขา้กบัลิควิดไฟทว์ูด๊ 

(Hirose et al., 2001a, 2001b; Zhao et al., 2002; Qian et 
al., 2004)  วิธีน้ีจะเนน้ไปท่ีการเป็นแปรสภาพของวสัดุ
ลิกโนเซลลูโลสให้กลายเป็นลิควิดไฟท์วู๊ด   โดยใช้
เทคนิคท่ีเรียกว่า การแปรสภาพไมใ้ห้เป็นของเหลว 
(Wood liquefaction)  ด้วยวิธีทางเคมีความร้อนเพ่ือ
แปรสภ าพไม้ให้ เ ป็ นของ เ หลว  (Yamai, 1982; 
Haraguchi, 1996) การผลิตวู๊ดเซรามิกด้วยวิธีน้ีย ังมี
ความน่าสนใจอยู่ท่ีการใช้ลิควิดไฟท์วู๊ดแทนฟีนอล 
เรซิน  เพราะท าให้ปริมาณของสารประกอบฟีนอลท่ี
ใช้ในการผลิตวู๊ดเซรามิกลดลง ทั้งยงัสามารถใช้เศษ
เหลือจากวสัดุลิกโนเซลลโูลสไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจะเป็นการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน าเศษเหลือวัสดุปาล์มน ้ ามันอัน
ได้แก่ ทางใบปาล์มน ้ ามันท่ีถูกท้ิงไวใ้นสวนปาล์ม
น ้ามนัมาท าเป็นแผ่นใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลาง 
และกะลาปาล์มน ้ ามนัท่ีแปรสภาพเป็นลิควิดไฟท์วู๊ด 
เพ่ือผลิตเป็นวูด๊เซรามิกโดยวิธีการอดัลิควิดไฟทว์ูด๊เขา้
ไปภายในวสัดุท่ีผลิตข้ึน  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถใช้เศษ
เหลือวสัดุปาล์มน ้ ามนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถลดปริมาณการใชส้ารประกอบฟอร์มลัดีไฮด์
ลง  รวมถึงศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตวู๊ด 
เซรามิกในดา้นคุณสมบติัทางไฟฟ้าและคุณสมบติัทาง
กายภาพ  โดยในบทความน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะคุณสมบติั
ทางกายภาพเพียงอยา่งเดียว 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

ขั้นตอนการผลติ 
 เร่ิมจากการเตรียมลิควิดไฟท์วู๊ดโดยผสม
สารประกอบฟีนอลกับผงกะลาปาล์มน ้ ามันท่ีผ่าน
ตะแกรงขนาด 100 เมซ  ในอตัราส่วนน ้ าหนัก 3:1  ใช้
ก รดก า มะถัน เ ข้ มข้น  95 % ป ริ ม าณ  3 % ของ
สารประกอบฟีนอล เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ในขวด 3 คอกน้
กลมขนาด 2,000 ml  ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 150 °C 



127 

 

เวลา 3 ชั่วโมง  จนของผสมท่ีไดก้ลายเป็นของเหลว
เ น้ือเ ดียวกันแล้ว จึง ท้ิงไว้ให้ เย็น ท่ีอุณหภู มิห้อง  
(Figure 1)  เม่ือจะใชง้านจึงเจือจางลิควิดไฟท์วู๊ดท่ีได้
ด้วยเอทานอลในอัตราส่วนน ้ าหนัก 1:1 ท าการผลิต
แผ่นใยไมอ้ดัความหนาแน่นปานกลางโดยใช้เส้นใย
ทางใบปาลม์น ้ ามนัผสมกบัฟีนอลเรซินในอตัราส่วน 
 

น ้ าหนัก 1 : 0.5 (Figure 2) จากนั้นน ามาอดัดว้ยลิควิด
ไฟทว์ูด๊ดว้ยวิธี Full Cell Process และน าช้ินงานท่ีไดม้า
ผา่นการคาร์บอนไนเซชนัท่ีอุณหภูมิสูงสุด เท่ากบั 600 
800 และ 1,000 °C  โดยให้อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ  
เท่ากบั 1 5 และ 10 °C/min ตามล าดบั (Figure 3) 

 
Figure 1  Liquefied wood preparation.  
 

 
 

Figure 2  Medium density fiber board manufacturing methods. 
 

 
Figure 3  Woodceramics manufacturing methods. 
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การเกบ็ข้อมูล 
 วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 แฟคตอเรียล 
(3 x 3 Factorial Experiment Design)  จากอุณหภู มิ
สูงสุดท่ีใช้ในการคาร์บอนไนเซชัน 3 ระดบั คือ 600, 
800 และ 1,000 °C กับอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ 3 
ระดับ 1, 5 และ 10 °C/min วู๊ดเซรามิกท่ีได้ในแต่ละ
สภาวะจะถูกสุ่มตัวอย่างมา 3 ตวัอย่าง  เพ่ือทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การสูญเสียมวล การ
สูญเสียปริมาตร  โดยจะท าการบนัทึกมวลและปริมาตร
ก่อนการคาร์บอนไนเซชันเทียบกบัมวลและปริมาตร
หลงัการคาร์บอนไนเซชนั  จากนั้นค านวณตามสูตร 
 

Weight loss, Volume shrinkage (%) =
(XBF-XAF)

 XBF

x 100 

 

เม่ือ  XBF = Weight (g) or Volume (cm3) 
before carbonization 

 XAF = Weight (g) or Volume (cm3) after 
carbonization 

 

 

 ส าหรับค่าความหนาแน่นของวูด๊เซรามิกนั้น
หาไดจ้ากสูตร 
 

    Bulk Density (g/cm3)  =  M / V 
 

            เม่ือ  M  =  Mass (g) 
                     V  =  Volume (cm3) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิตของค่าการ
สูญเสียมวล การสูญเสียปริมาตร ความหนาแน่น และ
สภาพตา้นทานไฟฟ้าของวูด๊เซรามิก ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance; ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
 

ผลและวจิารณ์ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัในการผลิตวูด๊เซรามิก
ท่ีมีผลกระทบต่อคุณสมบติัทางกายภาพโดยจะแบ่งการ
ทดสอบทางสถิตออกเป็น การสูญเสียมวล การสูญเสีย
ปริมาตร และความหนาแน่น ส าหรับผลท่ีได้จาก
ทดสอบแสดงไวใ้น Table 1 ดา้นล่างน้ี 

 

Table 1  Weight loss, Volume shrinkage, and Density of Woodceramics. 
Temperature 

(°C) 
Heating rate 

(°C/min) 
Weight loss 

(%) 
Volume shrinkage 

(%) 
Density 
(g/cm3) 

600 
1 61.193 52.01 0.72 
5 60.853 49.94 0.70 

10 61.090 45.48 0.61 

800 
1 61.673 60.02 0.82 
5 61.643 58.52 0.79 

10 62.243 54.77 0.75 

1,000 
1 63.613 61.40 0.83 
5 63.313 58.11 0.80 

10 64.220 59.16 0.76 
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คุณสมบัตทิางกายภาพ 
การสูญเสียมวลท่ีสภาวะต่าง ๆ  มีค่าตาม 

Table 1 และ Figure 4 พบว่า มวลของวู๊ดเซรามิกเร่ิม
สูญหายไปตามอุณหภูมิท่ีใชใ้นการคาร์บอนไนเซชนัท่ี
สูงข้ึน  หลงัจากน ้าและองคป์ระกอบทางเคมีภายในช้ิน
ตวัอย่างเกิดการสลายตัวเป็นของเหลวและก๊าซ เม่ือ
เพ่ิมอุณหภูมิข้ึนการสูญเสียมวลก็จะเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจาก
ปริมาณสารระเหยถูกปล่อยออกไปมากข้ึน  โดยท่ี
อิทธิพลของอุณหภูมิสูงสุดของการคาร์บอนไนเซชนัท่ี
แตกต่างกันส่งผลให้ค่ าการสูญเสียมวลนั้ นมี ค่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  ในส่วนอตัราการเพ่ิมของ
อุณหภูมิเป็นท่ีเช่ือถือว่าถา้อตัราการเพ่ิมอุณหภูมิอย่าง
รวดเร็วจะท าให้สูญเสียมวลท่ีมากกว่าเพ่ิมอุณหภูมิ
อย่างชา้ ๆ  แต่จากการทดสอบพบว่าท่ีอุณหภูมิในการ
คาร์บอนไนเซชันสูงกว่า 400 °C  อตัราการเพ่ิมของ
อุณหภูมิมีผลนอ้ยต่อการสูญเสียมวล  โดยอิทธิพลของ
อตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อค่า
การสูญเสียมวล ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การสูญเสียปริมาตรท่ีสภาวะต่าง ๆ  มีค่าตาม 
Table 1 และ Figure 4 พบว่า ปริมาตรของวู๊ดเซรามิก
จะเร่ิมหดตวัอนัเน่ืองมาจากน ้ าและองค์ประกอบทาง
เคมีของผนังเซลล์เกิดการสลายตวัคลา้ยกับการผลิต
ถ่าน  Yokoyama (2008) ไดใ้หเ้หตุผลว่าหลงัจากน ้าใน
เ น้ือไม้ทั้ งหมดระ เหย ท่ี อุณหภู มิต ่ ากว่ า  200 °C 
องค์ประกอบทางเคมีทั้ งสามชนิดภายในไม้ ได้แก่ 
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน จะสลายตวั เกิด
การแตกตัวทั้ งภายในโมเลกุลและระหว่างโมเลกุล 
และจบัตวักนัใหม่  ดว้ยเหตุน้ีท าใหเ้กิดการหดตวั  การ
สูญเสียปริมาตรจะเ พ่ิม ข้ึนเ ม่ือมีการเ พ่ิม ข้ึนของ
อุณหภูมิท่ีใชใ้นการคาร์บอนไนเซชนั และเร่ิมคงท่ีเม่ือ
มีอุณหภูมิสูงกว่า 800 °C  อิทธิพลของอุณหภูมิสูงสุด
ในการคาร์บอนไนเซชนัท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหค่้าการ
สูญเสียปริมาตรนั้นมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 
การสูญเสียปริมาตรของวูด๊เซรามิกนั้นยงัเก่ียวขอ้งกบั

อตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิ  โดยท่ีอตัราการเพ่ิมของ
อุณหภูมิเร็วข้ึนการสูญเสียปริมาตรจะลดลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีน่าจะเป็นผลมาจากการท่ีเม่ือ
อตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิชา้ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการ
ท าปฏิกิริยานานข้ึน  ท าให้เน้ือวสัดุเกิดการหดตวัได้
มากข้ึน 

ความหนาแน่นเป็นสมบติัเฉพาะวสัดุแต่ละ
ชนิด ซ่ึงค่าความหนาแน่นเป็นค่าหน่ึงท่ีใชใ้นการบอก
ถึงสมบัติของวู๊ดเซรามิกท่ีผลิตข้ึน  โดยค่าความ
หนาแน่นน้ีจะท าให้ทราบว่าวู๊ดเซรามิกท่ีผลิตข้ึนนั้น
ควรจะถกูน าไปใชง้านในลกัษณะใด  เพ่ือใหเ้หมาะสม
กับสภาพงานนั้ น ๆ พบว่า ความหนาแน่นของวู๊ด 
เซรามิกจะลดลงเม่ือเทียบกบัความหนาแน่นของช้ิน
ตวัอย่างก่อนการคาร์บอนไนเซชนั  เน่ืองจากมวลและ
ปริมาตรของช้ินตวัอย่างลดลงซ่ึงท าใหค้วามหนาแน่น
เปล่ียนแปลงไปดว้ย  ค่าความหนาแน่นของวูด๊เซรามิก
ท่ีผ่านการคาร์บอนไนเซชันท่ีสภาวะต่าง ๆ มีค่าตาม 
Table 1 และ Figure 4  ส าหรับอุณหภูมิสูงสุดของการ
คาร์บอนไนซชัน พบว่าเม่ือท่ีอุณหภูมิ 600 °C ความ
หนาแน่นจะมีค่าต ่าท่ีสุด ความหนาแน่นของวู๊ดเซรา
มิกจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิสูงข้ึน และเร่ิมคงท่ีเม่ือ
อุณหภูมิสูงกวา่ 800 °C  ความหนาแน่นของวูด๊เซรามิก
จะไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองท่ีอุณหภูมิ
สูงการสูญเสียปริมาตรนั้นมีเร่ิมมีค่าคงท่ี  ส าหรับกบั
อตัราเพ่ิมของอุณหภูมิ  นั้นจะมีผลต่อความหนาแน่น
ของวูด๊เซรามิก คือเม่ืออตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิท่ี 10 
°C/min  ความหนาแน่นของวู๊ดเซรามิกจะต ่ าท่ีสุด 
เน่ืองจากท่ีอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิเท่ากับ 10 °C/min 
นั้ นการสูญเสียปริมาตรมีค่าน้อยเม่ือเทียบกับการ
สูญเสียมวลท่ีมาก  ความหนาแน่นจะเพ่ิมข้ึนและเร่ิม
คงท่ีเม่ืออตัราการเพ่ิมของอุณหภูมิช้ากว่า 5 °C/min 
ความหนาแน่นของวู๊ดเซรามิกจะไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ 

 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 130 

 
Figure 4  Weight loss, Volume shrinkage and Density of Woodceramics. 
 

สรุป 
 ในการผลิตวู๊ดเซรามิกท่ีไดจ้ากแผ่นใยไมอ้ดั
ความหนาแน่นปานกลางจากเส้นใยทางปาลม์น ้ ามนัท่ี
ผ่านการอดัด้วยลิควิดไฟท์วู๊ดจากกะลาปาล์มน ้ ามนั 
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพพบว่า ปัจจัย
ของอิทธิพลสูงสุดท่ีใชใ้นการคาร์บอนไนเซชนันั้นมี
ผลต่อการสูญเสียมวลและปริมาตร  โดยจะเพ่ิมข้ึนตาม
การเพ่ิมอุณหภูมิในการคาร์บอนไนเซชัน  โดยมีค่า 
ร้อยละ 61.00 61.85 และ 63.72 ส าหรับการสูญเสียมวล 
และ ร้อยละ 49.14 58.07 และ 59.56 ส าหรับการสูญเสีย
ปริมาตร ตามล าดบั  แต่ส าหรับความหนาแน่นของวู๊ด
เซรามิกจะมีผลเฉพาะท่ีอุณหภูมิ 600 °C เท่านั้นท่ีท าให้
ความหนาแน่นต ่าท่ีสุด  ซ่ึงแตกต่างจากอุณหภูมิอ่ืน
อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่าอยู่ ท่ี 0.69 g/cm3  ส าหรับ
ปัจจยัของอตัราการเพ่ิมอุณหภูมิท่ีใชใ้นการคาร์บอน
ไนเซชนัพบว่า  มีผลเฉพาะต่อการสูญเสียปริมาตรโดย
มีค่าลดลงเม่ืออัตราการเพ่ิมอุณหภูมิเ พ่ิมข้ึน  มีค่า 

ร้อยละ 58.11 55.87 และ 52.79 ตามล าดบั  ส่วนผลต่อ
ความหนาแน่นพบว่า มี ค่าลดลง ท่ีอัตราการเ พ่ิม
อุณหภูมิ 10 °C/min.  ซ่ึงแตกต่างจากอัตราการเพ่ิม
อุณหภูมิอ่ืนอย่างมีนยัส าคญั โดยมีค่าอยู่ท่ี 0.71 g/cm3 
ส าหรับอิทธิพลร่วมของปัจจยัของอิทธิพลร่วมระหวา่ง
อุณหภูมิสูงสุดในการคาร์บอนไนเซชนัและอตัราการ
เ พ่ิมอุณหภู มิ ท่ีแตกต่างกันนั้ นพบว่า  ไม่ มีผลต่อ
คุณสมบติัทางกายภาพของผลิตภณัฑท่ี์ได ้
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บทคัดย่อ 

มะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale L.) พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อน  เติบโตได้ดีในสภาพ
อากาศท่ีช้ืนและอบอุ่น ในประเทศไทย  พบไดท้ัว่ไปทางภาคใต ้ การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษากายวิภาคและ
คุณสมบติัของเน้ือไมม้ะม่วงหิมพานต ์ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจ าแนกไมแ้ละประเมินคุณสมบติัของไม ้ ท าการศึกษา
โดยน าตวัอย่างเน้ือไมจ้ากล าตน้อายุประมาณ 20 ปี มาตดัทั้ง 3 ดา้น (ดา้นหนา้ตดั ดา้นรัศมี และดา้นสัมผสั)  ดว้ย
เคร่ืองตดัเล่ือนไถล และการแช่ยุ่ย  โดยเตรียมเป็นสไลดถ์าวรเพ่ือการศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง  และ
ศึกษาตวัอย่างไมด้ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  นอกจากน้ีไดท้ดสอบคุณสมบติัทางกล
บางประการดว้ย  

จากการศึกษาพบวา่ลกัษณะเด่นของมะม่วงหิมพานตคื์อ  วงปีไม่ชดัเจน  เน้ือไมล้ะเอียดปานกลาง  เวสเซล
เป็นแบบกระจดักระจาย หลุมผนงัเซลลร์ะหว่างเวสเซลเป็นแบบสลบั  พาเรงคิมาตามยาวติดพอร์แบบลอ้มรอบ
พอร์ แบบปีก  และแบบปีกต่อ  เรยเ์ป็นแบบเชิงเด่ียวแบบท่ี 2 พบซิลิกาบอด้ีในเซลลน์อนของเรย ์ เน้ือไมมี้ความ
หนาแน่น 0.34 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ความถ่วงจ าเพาะ 0.36 มีความแข็งเฉล่ีย 1,652.99 นิวตนั  จากขอ้มูลท่ี
ไดแ้สดงให้เห็นว่าไมม้ะม่วงหิมพานต์มีความหนาแน่นต ่า น ้ าหนักเบา ความแข็งน้อย  จึงไม่เหมาะส าหรับการ
ก่อสร้างท่ีรับน ้าหนกัมาก  แต่เหมาะส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองมือทางการเกษตร 
ค าส าคญั: มะม่วงหิมพานต,์ คุณสมบติัไม,้ กายวิภาคเน้ือไม ้ 

 

ABSTRACT 
  Cashew (Anacardium occidentale L.) is commonly found in tropical regions.  It thrives in moist air and 
a warm climate.  In Thailand, it is distributed in the south.  The anatomy and some properties of the wood were 
investigated to identify the species using wood characters and to evaluate its wood properties.  The wood samples 
were taken from a 20-year-old trunk.  The wood was sectioned in three dimensions (cross, radial, and tangential) 
using a sliding microtome.  Tissue maceration was also performed before making permanent slides. The specimens 
were studied under a light microscope and a scanning electron microscope.  In addition, some physical properties 
of the wood were tested.  
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The results showed that cashew wood has indistinct growth ring boundaries and a medium-texture.  
Vessel distribution is diffuse.  Intervessel pits are alternate on the vessel wall.  Axial parenchyma are vasicentric, 
aliform, and of the confluent paratracheal type.  Rays are homogeneous type II.  Silica bodies are observed in 
procumbent ray cells.  The wood density is 0.34 g/cm3 and the average specific gravity is 0.36.  The average wood 
hardness is 1,652.99 N. The data showed that cashew wood is lightweight with a low density and low hardness. 
The results suggest that cashew wood is not suitable for heavy construction but is ideal for furniture making and 
agricultural utensils. 
Keywords: cashew, wood properties, wood anatomy  

 

ค าน า 
มะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale 

L.) อยู่ในวงศม์ะม่วง (Anacardiaceae) ร่วมกนักบัสกุล
มะม่วงและสกุลมะปราง (Purseglove, 1974)  พบได้
ทั่วไปในแถบเขตร้อน มะม่วงหิมพานต์ เ ป็นไม้
พ้ืนเมืองของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล 
อเมริกา เม็กซิโก เปรู  และปัจจุบนัปลูกกนัแพร่หลาย
ทัว่ไปในภูมิภาคเขตร้อน หลายประเทศ เช่น เวียดนาม 
อินเดีย ไนจีเรีย แทนซาเนีย เป็นตน้  เพ่ือใชป้ระโยชน์
จากเมล็ด และผล  (Mestres et al., 2009)  มะม่วงหิม
พานต์เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ไม่ผลดัใบ ล าตน้ต้น
เต้ีย แต่อาจสูงถึง 12 เมตร พุ่มแน่นทรงกลมถึงกระจาย 
เปลือกหนา ค่อนขา้งเรียบ มีสีน ้าตาลเทา ใบรูปไข่ แผน่
ใบหนาเกล้ียงเหมือนแผ่นหนัง  ช่อดอก แบบช่อแยก
แขนง (panicle)  ดอกมีกล่ินหอม ดอกมีสีขาวหรือสี
เหลืองนวล และจะเปล่ียนไปเป็นสีชมพู (Berry and 
Sargent, 2011; Chayamrit, 2010; Mitchell and Mori, 
1987; Rosengarten, 1984)  ส่วนท่ี เจ ริญไปเ ป็นผล 
(cashew apple) เป็นผลปลอม (pseudo fruit)  ซ่ึงเติบโต
มาจากฐานดอก เน้ือผลฉ ่าน ้ า มีกล่ินหอม  ผลอ่อนมีสี
เขียวหรือเหลืองอมชมพู  แต่เม่ือผลสุกจะเปล่ียนเป็นสี
เหลืองหรือสีส้มแดง (Kubo et al., 1993; Rufino et al. 
2010; Trevisan et al., 2006)  ผลแท้ขอ งมะ ม่ว ง 
หิมพานต์นั้ นเป็นผลเมล็ดเดียว สีเทา รูปไต ติดอยู ่

ส่วนปลายของผลปลอม (Mathew and Parpia, 1970; 
Purseglove, 1974)  

ผลปลอมสามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น น ้ าผลไม ้ชา และแยม (Kubo et al., 1993; 
Jayalekshmy and John, 2004; Trevisan et al. 2006)  
นอกจากน้ีมีการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นแหล่งท่ีดี
ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพพรีไบโอติค (prebiotic) 
และสารต้านอ นุมู ล อิสระ  (antioxidant) ซ่ึ ง เ ป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ (Dionisio et al., 2015)  เมล็ด
มะม่วงหิมพานตไ์ดรั้บการยกย่องเป็นผลิตภณัฑอ์าหาร
ท่ี มี คุณ ค่ า ไปทั่ ว โลก  (Mathew and Parpia, 1970)  
ของเหลวท่ีมีอยูใ่นเปลือกผลเรียกวา่ Cashew Nut Shell 
Liquid (CNSL)  เ ม่ื อน ามาสกัดจะได้กรดน ้ ามัน 
(anacardic acids) (Carvalho et al., 2011)  ซ่ึ ง มี
ประโยชน์หลายประการ เช่น เป็นสารกนับูดในอาหาร 
ส่วนผสมในสียอ้มผา้ ซีเมนต์ ใชใ้นทางอุตสาหกรรม
ท าผ ้า เบรค  แผ่นคลัช  หมึกพิมพ์  กระ เ บ้ืองยาง 
ปู พ้ืน  และสีทาบ้าน  (Narasimhan et al. ,  2008; 
Paramashivappa et al, 2001; Trevisan et al., 2006)  เน้ือ
ไม้ทนปลวก ใช้สร้างเรือ ท าฟืน  ถ่าน (Joker, 2003)  
นอกจากน้ียงัพบยาง (gum) ซ่ึงเป็นสารสีเหลืองอ าพนั  
ใช้เป็นกาวเช่ือมวสัดุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Orwa et al., 
2009) 

ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากมะม่วง 
หิมพานตมี์เฉพาะผลและเมลด็  ไมจ้ากตน้ท่ีมีอายุมาก
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จะถูกตดัท้ิงอย่างเปล่าประโยชน์  การศึกษาดา้นกาย
วิภาคและคุณสมบัติของเน้ือไม ้จะเป็นขอ้มูลในการ
จ าแนกชนิดเน้ือไมแ้ละวิเคราะห์คุณสมบติัของไม ้อนั
ซ่ึงสามารถประเมินการใชป้ระโยชนจ์ากเน้ือไมม้ะม่วง
หิมพานตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

 ท าการเก็บตัวอย่างเน้ือไมม้ะม่วงหิมพานต์ 
(Anacardium occidentale L.) ท่ีมีอายุประมาณ 20 ปี 
จากอ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช มาท าการ 
ศึกษาดงัน้ี 
 

การศึกษาด้านกายวภิาค 
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของไมอ้ย่างหยาบ  

โดยน าแท่งไม้มาตัดให้ได้ขนาดหน้าตัด  1x1x3 
เซนติเมตร  ตัดช้ินบางตัวอย่างด้านหน้าตัด (cross 
section) หนา 120 ไมโครเมตร  ดว้ยเคร่ืองตดัแบบเล่ือน
ไถล (sliding microtome, Leica SM 2010R)  น าช้ินไม้
ตวัอย่างผึ่งให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง น าไปศึกษาใตก้ลอ้ง
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศนแ์บบสเตอริโอ (Olympus, SZ30) 

ศึกษาโครงสร้างของเน้ือไม้อย่างละเอียด  
โดยตดัเน้ือไมใ้หเ้ป็นแท่งส่ีเหล่ียมขนาดหนา้ตดั 1x1x3 
เซนติเมตร  ตดัช้ินบางตวัอย่างดว้ยเคร่ืองตดัแบบเล่ือน
ไถล  ทางด้านหน้าตัด  ( cross section)  ด้านสัมผัส 
(tangential section) และดา้นรัศมี (radial section)  ดว้ย
ความหนา 20 ไมโครเมตร  น าช้ินบางมาเตรียมเป็นสไลด์
ถาวรตามกรรมวิธีของ ประศาสตร์ (2551) น าไปศึกษา
ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope, 
Ziess รุ่น Axioskop 2 Plus) 

 เตรียมตวัอย่างเน้ือไมเ้พ่ือแช่ยุ่ย (maceration)  
หั่นไม้ตัวอย่างเป็นช้ินเล็ก ๆ  แช่ในส่วนผสมของ 
acetic acid กับ hydrogen peroxide ในอัตราส่วน 1:1  
น าไปตม้นาน 1 - 3 ชั่วโมง หรือจนเน้ือไมเ้ป็นสีขาว 
เขย่าแรง ๆ จนเน้ือเยื่อหลุดออกจากกนั  ลา้งเน้ือไมใ้ห้

หมดฤทธ์ิกรดดว้ยน ้ า 2 - 3 คร้ัง  เตรียมตวัอย่างเป็น
สไลดถ์าวรตามกรรมวิธีของ ประศาสตร์ (2551)  
  บรรยายลักษณะต่าง ๆ ของเ น้ือไม้ตาม  
IAWA Committee  (1989)   
 

การศึกษาตวัอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบ
ส่องกราด (SEM) 

น าแท่งไม้มาตัดให้ได้ขนาดหน้าตัด 1x1x3 
เซนติเมตร  ตดัช้ินบางตวัอย่างดว้ยเคร่ืองตดัแบบเล่ือน
ไถล ทางด้านหน้าตัด ด้านสัมผสั และ ด้านรัศมี ด้วย
ความหนา 60 ไมโครเมตร  น าช้ินไมต้วัอย่างผึ่งใหแ้หง้ท่ี
อุณหภูมิหอ้ง  ติดช้ินตวัอย่างบนแท่งอะลูมิเนียม โดยใช้
แถบคาร์บอนช่วยยึด  น าไปศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (JEOL, JSM 5600 LV) 

คดัเลือกเซลลเ์วสเซลท่ีไดจ้ากการแช่ยุ่ยมาท า
การดึงน ้ าออกจากเน้ือเยื่อด้วย ethyl alcohol  ความ
เข้มข้นร้อยละ 30, 50, 70, 95, 100 ตามล าดับ   น า
ตวัอย่างวางลงบนแท่งอะลมิูเนียมโดยใชแ้ถบคาร์บอน
ช่วยยึด  น าไปศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด  

 

ศึกษาคุณสมบัตบิางประการของไม้ 
1. การวดัความแน่นของไม ้ โดยน าช้ินไมท่ี้

ตดัไดข้นาด 2x2x2 เซนติเมตร  น าไปชัง่น ้ าหนกั และ
วดัปริมาตรไม ้ความแน่นของไม ้คือ มวลของไมต่้อ
หน่วยปริมาตร (ท่ีความช้ืน 12 %) มีหน่วยเป็นกรัม/
ลกูบาศกเ์ซนติเมตร หรือกิโลกรัม/ลกูบาศกเ์มตร คิดได้
จากสูตรต่อไปน้ี 

 

  ค่าความหนาแน่นของไม ้  =    
มวล

ปริมาตร
 

 

2. การหาความถ่วงจ าเพาะ โดยน าช้ินไมท่ี้
ตัดได้ขนาด  2x2x2 เซนติเมตร  อบในเตาร้อนด้วย
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง  น าออก
จากเตาอบมาใส่ในโถดูดความช้ืน (desiccator) นาน  



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 136 

1 ชั่วโมง  แล้วชั่งน ้ าหนัก จนน ้ าหนักคงท่ี และหา
ปริมาตรโดยการแทนท่ีน ้า ค านวณค่าความถ่วงจ าเพาะ
โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี  

 

ความถ่วงจ าเพาะ =  
น ้าหนกัอบแหง้ของไม้

น ้ าหนกัของน ้าท่ีมีปริมาตรเท่าไม้
 

 

3.  การวดัความแข็ง  โดยตัดตัวอย่างช้ินไม้
ขนาด 1x3x6 น้ิว น าไปเข้าเคร่ืองวดัความแข็งแบบ 
Janka (รุ่น W–tester type M.5)  ใชห้วักดเหลก็ กดแท่ง
ไมด้้านสัมผสัและด้านรัศมี น าค่าทั้ งสองด้านมาหา
ค่าเฉล่ีย  

 

ผลการศึกษาและวจิารณ์ 
 

ลกัษณะโครงสร้างอย่างหยาบของเนือ้ไม้   
เปลือกดา้นนอกสีน ้ าตาลอมเทา เรียบ เปลือก

ด้านในสีน ้ าตาลอ่อน เปลือกเรียบ (Figure 1A) วง
เติบโต (growth ring) มองเห็นไม่ชัดเจน (Figure 1B) 
พอ ร์  ( pore) มี ขนาดกลา ง  พา เ ร ง คิม าต ามยา ว 
(longtadinal parenchyma) ติดพอร์ (paratracheal) แบบ
ล้อมรอบพอร์ (vascicentric) แบบปีก (aliform) และ
แบบปีกต่อ (confluent) (Figure 1C) เรย ์(ray) สามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่า  
 

คุณสมบัตทิางกายภาพของเนือ้ไม้  
เน้ือไม้สีน ้ าตาล ไม่มีความมันวาว ไม่มีกล่ิน 

น ้าหนกัเบามาก เส้ียนตรง (Figure 1D) เน้ือไมล้ะเอียด
ปานกลาง  

 

ลกัษณะโครงสร้างอย่างละเอยีดของเนือ้ไม้   
เวสเซลหรือพอร์ ปรากฏแบบกระจดักระจาย 

(diffuse porous)  พอร์เป็นแบบพอร์เด่ียว (solitary pore) 
และพอร์แฝด (multiple pore) (2 – 5 เซลล์)  การเรียงตวั
ของเวสเซลไม่แน่นอน เวสเซลมีรูปร่างกลมและรี  ความ
หนาแน่นมีจ านวน 4 ±0.87 พอร์ต่อตารางมิลลิเมตร  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย 164 (71 – 398) ± 81.88 

ไมโครเมตร มีความยาวเฉล่ีย 309 (190 – 542) ± 100.13 
ไมโครเมตร  พ้ืนท่ีครอบคลุมของเวสเซลเฉล่ีย 11 ± 2.27 
เปอร์เซ็นต์  ผนงัหัวทา้ยเวสเซล (perforation plate) เป็น
แบบรูเด่ียว (simple perforation)  (Figure 2C)  หลุมผนัง
เซลลร์ะหว่างเวสเซล (intervessel pitting) เป็นแบบสลบั 
(alternate pitting) ขนาดเล็ก  เส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย 6   
(5 – 9) ± 1.37 ไมโคร เมตร  (Figure 2F)  เวสเซลท่ี
สัมผสัเรย ์(vessel – ray) มีทั้งรูปร่างรีและรูปไข่ พบรอย
เวา้แบบไม่มีขอบ (Figure 2E) เส้นผ่านศูนยก์ลางรอยเวา้
เฉล่ีย 18 (11 – 26) ± 4.18 ไมโครเมตร พบไทโลส (tylose) 
ในบางพอร์ (Figure 2B)  

ไฟเบอร์  เ ป็นแบบลิบริฟอร์ม เส้นผ่ าน
ศูนยก์ลางเฉล่ีย 12 (8 – 15) ± 2.08 ไมโครเมตร ความยาว
เฉล่ีย 693 (512 – 1,077) ไมโครเมตร ผนงัเซลลห์นา เฉล่ีย 
1 (1 – 2) ± 0.42 ไมโครเมตร (Figure 2F)  

พาเรงคิมาตามยาว ติดพอร์แบบลอ้มรอบพอร์ 
แบบปีก และแบบปีกต่อ (Figure 2A) พบแถบพาเรงคิมา
ตามแกนยาว (strand parenchyma) มี 2 – 3 ชั้นเซลล ์ 

เรย  ์เป็นเรยเ์ชิงเด่ียวแบบท่ี 2 ท่ีมีเรยแ์ถวเดียว
ลว้นและประกอบดว้ยเซลลน์อน (procumbent cell) เพียง
อยา่งเดียว เรยมี์ความกวา้ง 29 (20 – 40) ±5.46 ไมโครเมตร
หรือกวา้ง 1 – 2 แถวเซลล ์มีความสูงเฉล่ีย 384 (236 – 619) 
±100.41 ไมโครเมตร (Figure 2D)  ความหนาแน่นเฉล่ีย
จ านวน 11 ±1.69 เรยต่์อมิลลิเมตร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมของ
เรยเ์ฉล่ีย 34 เปอร์เซ็นต ์พบซิลิกาบอด้ี (silica bodies) ใน
เซลลน์อนของเรย ์(Figure 2D, 2G) 

 

คุณสมบัตขิองไม้ 
คุณสมบติัทางฟิสิกส์: มีความหนาแน่นเฉล่ีย 

0.34 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติ เมตร  ท่ีความ ช้ืน  12 
เปอร์เซ็นต ์และมีความถ่วงจ าเพาะเฉล่ีย 0.36 

คุณสมบั ติทา งกล : ความแข็ งด้าน รั ศ มี  
1,667.70 นิวตัน   ความแข็ งด้านสัมผัส  1,638.27  
นิวตนั ความแขง็เฉล่ีย 1,652.99 นิวตนั  
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Figure 1  Stem and wood of Anacardium occidentale L.  A. Stem bark, B. Transverse surface of stem, C. Cross 

section of wood and D. long section of wood 
 

วจิารณ์ผล 
ไมม้ะม่วงหิมพานต์มีเส้ียนตรง ซ่ึง Bowyer  

et al. (2003) รายงานวา่ ไมเ้ส้ียนตรงสามารถรับแรงอดั
ขนานเส้ียนไดดี้ เวสเซลมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 164 
ไมโครเมตร  จดัว่าเป็นเน้ือไมท่ี้มีความละเอียดปาน
กลาง (สุพิชญ,์ 2530)  

ความหนาแน่นเวสเซลมีจ านวน 4 พอร์ต่อ
ตารางมิลลิเมตร พ้ืนท่ีครอบคลุมของเวสเซลเฉล่ีย 11 
เปอร์เซ็นต์  จากการศึกษาพบว่าความหนาแน่นของ
พอร์มีความหนาแน่นนอ้ย  จากงานวิจยัของ Leal et al. 

(2011) และ Rana et al. (2012) พบวา่ ไมท่ี้มีจ านวนเวส
เซลต่อพ้ืนท่ีมากและมีเสน้ผ่านศูนยก์ลางเวสเซลขนาด
ใหญ่ส่งผลให้ความหนาแน่นของเน้ือไม้และความ
แข็งแรงของไม้ลดลง  นอกจากน้ีลักษณะอ่ืน ๆ ท่ี
ปรากฏในเน้ือไม ้เช่น ไทโลสก็มีผลต่อคุณภาพของ
เน้ือไม้  จากการศึกษาพบไทโลสในไม้มะม่วงหิม
พานต์ การเกิดไทโลสเป็นการปิดช่องกลวงของเวส
เซล (เทียมใจ, 2546)  ส่งผลใหมี้การหยดุการล าเลียงน ้า 
(Scheckler and Jean, 2003) อาจมีผลท าให้คุณสมบัติ
ในการยอมใหข้องเหลวซึมผ่านของไมล้ดลง  การอาบ
น ้ายาไมจึ้งท าไดย้าก  

A

. 

B 

C D 
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 Figure 2  Wood characteristic of Anacardium occidentale L. A. Transverse section showing macroscopic 
characteristic, B. Transverse section showing tylose and axial parenchyma under SEM, C. Macerated 
wood showing vessel and fibers, D. Tangential long section showing ray and silica bodies under SEM,  
E. Pitting on vessel – ray, F. Intervessel pitting and G. Silica bodies in ray cells  

                  (ap. = axial parenchyma, f. = fiber, ip. = intervessel pit, pr. = procumbent cell, r. = ray, sb. = silica 
bodies, t. = tylose, v. =  vessel, vr. = vessel–ray) 
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ผนังเซลล์ของไฟเบอร์ของไม้มะม่วงหิม
พานตมี์ความหนาเพียง 1 ไมโครเมตร  นบัไดว้่าเซลล์
ไฟเบอร์ท่ีมีผนงับาง และเสน้ผ่านศูนยก์ลางเซลลเ์ฉล่ีย 
12 ไมโครเมตร  ความหนาของผนังไฟเบอร์มีผล
โดยตรงต่อความหนาแน่น น ้าหนกัและความแข็งของ
ไม้ (Chattaway, 1955)  ถ้า มีผนังบางหรือช่องว่าง
ภายในเซลลก์วา้งหรือทั้งสองอย่างไมจ้ะมีน ้าหนกัเบา 
แต่หากไมมี้ผนงัหนาหรือช่องว่างภายในแคบ ไมจ้ะมี
น ้าหนกัมาก (สุพิชญ,์ 2530)  ไมม้ะม่วงหิมพานตมี์ไฟ
เบอร์จ านวนมากก็จริงแต่ผนงับาง จึงท าใหไ้มมี้ความ
แข็งแรงทนทานต ่า (Hacke and Sperry, 2001; Hacke 
and Sperry, 2006) 

จากการศึกษาพบพาเรงคิมาตามยาวแบบติด
พอร์  ซ่ึงพาเรงคิมาตามยาวสามารถเก็บน ้ าหรือ 
คาร์โบไฮเครต โดยเฉพาะพาเรงคิมาตามยาวแบบติด
พอร์ เม่ือตน้ไมข้าดน ้า หรืออากาศแหง้ สามารถดึงน ้ า
จากพาเรงคิมาไปสู่เวสเซลได ้ท าใหม้ะม่วงหิมพานต์
ทนแลง้ไดค่้อนขา้งดี  ไมท่ี้มีพาเรงคิมาตามยาวจ านวน
มาก ส่งผลใหมี้ความยืดหยุน่สูง ท าใหเ้น้ือไมมี้คุณภาพ
ไม่ดีต่อการก่อสร้างหรืองานท่ีตอ้งการความแข็งแรง
ทนทาน 

ปริมาตรของเรยมี์อิทธิพลเก่ียวกบัคุณสมบติั
ของเน้ือไม้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเ ก่ียวกับการแตก 
เก่ียวขอ้งกบัความแข็งแรงบา้งเล็กนอ้ย และการยอม
ให้น ้ ายาซึมผ่าน (สุพิชญ,์ 2530)  หากเรยมี์ความกวา้ง
มากจะท าให้ไมแ้ตกไดง่้าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Hwang 
(1962) และ Damayanti and Rulliaty (2010) ได้ศึกษา
ไมโ้อ๊คพบว่าการท่ีมีเรยก์วา้ง ไมโ้อ๊คแตกไดง่้ายเม่ือ
แหง้ 

ซิลิกาบอด้ีปรากฏอยู่ทัว่ไปในเรย ์ซิลิกาบอด้ี
เกิดจากการรวมกนัของซิลิกอน (silicon) และ ออกซิเจน 
(oxygen) มีช่ือทางเคมีว่าซิลิกอนไดซ์ออกไซน์ (silicon 
dioxide; SiO2) มกัจะพบในเน้ือไม ้ โดยพบไดบ่้อยใน
เรยข์องพืชใบเล้ียงคู่  บางคร้ังพบในล าตน้หรือใบของ

พืชใบเล้ียงเด่ียว มีขนาดไม่แน่นอน  ซิลิกาบอด้ี อาจ
มองดูคลา้ยผลึก  แต่เม่ือมองใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง ซิลิกาบอด้ีจะไม่มีการหักแหแสง (Carlquist, 
2001)  รูปร่างของซิลิกาบอด้ี มีความแตกต่างกนั ซ่ึง
สามารถน าไปใชใ้นการจ าแนกชนิดไมไ้ด ้ เช่ือกนัวา่ซิ
ลิกาบอด้ีมีผลท าใหเ้คร่ืองมือแปรรูปไมท่ื้อเร็ว 
 ในการ ศึกษา เ น้ือไม้ส่ วนมากจะ เน้น
วิเคราะห์ความหนาแน่นของไมเ้ป็นหลกั  เพราะความ
หนาแน่นเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อคุณสมบติัและ
เป็นตัวบ่งช้ี ท่ีดีของความแข็งแรงของไม้  ความ
หนาแน่นของไมมี้ผลต่อค่ากลสมบติัไม ้ ไมท่ี้มีความ
หนาแน่นต ่า มีน ้ าหนักนอ้ย ความแข็งแรงของไมใ้น
การรับน ้ าหนักจะลดลงดว้ย (Desch and Dinwoodie, 
1996)  
 จากการศึกษาพบวา่เน้ือไมม้ะม่วงหิมพานต์
มีค่าความถ่วงจ าเพาะ 0.36  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั
ตารางค่าความถ่วงจ าเพาะของสุพิชญ์ (2530) พบว่า 
จดัอยูใ่นกลุ่มไมมี้น ้าหนกัเบามาก 
 

สรุป  
 ไมม้ะม่วงหิมพานต์วงปีไม่ชดัเจน มีเส้ียน
ตรง  ส่งผลให้รับแรงอดัขนานเส้ียนไดดี้  เน้ือไมท่ี้มี
ความละเอียดปานกลาง  ไทโลสส่งผลให้มีการหยุด
การล าเลียงน ้ า  การซึมผ่านของเหลวลดลง การอาบ
น ้ายาไมจึ้งท าไดย้าก  พาเรงคิมาตามยาวแบบติดพอร์
สามารถเก็บน ้ าหรือคาร์โบไฮเครต  ท าให้มะม่วง 
หิมพานต์ทนแลง้ไดค่้อนขา้งดี  ซิลิกาบอด้ีมีผลท าให้
เคร่ืองมือแปรรูปไมท่ื้อเร็ว  ผนงัไฟเบอร์บาง มีความ
หนาแน่นต ่า  น ้ าหนักไมเ้บา ส่งผลให้เน้ือไมมี้ความ
แข็งแรงนอ้ย จึงเหมาะแก่การน าไปในงานก่อสร้างท่ี
ไม่ต้องรับน ้ าหนักมาก เ ช่น แบบก่อสร้าง หรือ
เคร่ืองมือทางการเกษตร สร้างเรือ ท าฟืน และถ่านไม ้
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บทคัดย่อ 
ศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพความทนทานของไมยู้คาลิปตสั ยูโรฟิลลา (Eucalyptus urophylla) โดยการอาบ

น ้ายาป้องกนัรักษาเน้ือไมด้ว้ยวิธีการแช่ในตวัยาป้องกนัรักษาเน้ือไมป้ระเภทละลายน ้ า 5 ชนิด คือ 1) Chromated 
Copper Arsenate (CCA) 3% 2)  Ammonical Copper Quaternary (ACQ) 3% 3)  Copper Azole (CA-B) 3% 4) 
Disodium Octaborate Tetrahydrate (DOT) 10% และ 5) Wood vinegar  (WVG) 10% โดยมีระยะเวลาในการแช่ท่ี
แตกต่างกนั คือ 5 นาที 1 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง จากนั้นน าไปทดสอบความทนทานในลกัษณะไม่สัมผสั
ดินในทอ้งท่ีจงัหวดักาญจนบุรี เป็นเวลา 12 เดือน  ผลปรากฏวา่ CCA มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยสามารถเพ่ิมความ
ทนทานของไมย้คูาลิปตสั ยโูรฟิลลา จากระดบั “ไม่ทนทาน” เป็นระดบั “ทนทาน” ส่วน ACQ และ CA-B ใหผ้ล
ใกลเ้คียงกนัโดยสามารถเพ่ิมความทนทานของไมข้ึ้นเป็นระดบั “ทนทานปานกลาง” ในขณะท่ี DOT และ WVG 
นั้น แมค้วามเขม้ขน้จะมากกวา่แต่ไม่สามารถตา้นทานการเขา้ท าลายของปลวกใตดิ้นได ้โดยใหผ้ลความทนทานใน
ระดบั “ไม่ทนทาน” เช่นเดียวกบัไมท่ี้ไม่ไดอ้าบน ้ายา (control) ส าหรับระยะเวลาในการแช่นั้น พบว่ามีผลโดยตรง
ต่อค่าปริมาณตวัยาในเน้ือไม ้แต่ไม่มีผลท าใหค่้าความเสียหายของไมท้ดลองแตกต่างกนั  
ค าส าคญั: ยคูาลิปตสั ยโูรฟิลลา ความทนทาน การอาบน ้ายาป้องกนัรักษาเน้ือไม ้การแช่น ้ายา สภาพไม่สมัผสัดิน 
 

ABSTRACT 
To improve the natural durability of Eucalyptus urophylla wood, 7- year-old logs from a Nakhon 

Ratchasima forest plantation were collected for this study.  Wood specimens were treated with five water-borne 
wood preservatives: chromated copper arsenate (CCA) 3% , ammonical copper quaternary (ACQ) 3% , copper 
azole (CA-B) 3% , disodium octaborate tetrahydrate (DOT) 10% , and wood vinegar (WVG) 10%  by soaking for 
four different periods: 5 minutes, 1 hour, 6 hours, and 24 hours.  The treated specimens were investigated for their 
durability in above-ground conditions in Kanchanaburi province. After 12 months of exposure, the results 
indicated that CCA-treated wood showed the best efficacy in protection against subterranean termites. It was able 
to upgrade the durability of E.urophylla wood from the non-durable level to the durable level. ACQ and CA-B 
could also improve the durability of the wood to the moderately durable level.  In contrast, DOT and WVG were 
not suitable, with the same durability level (non-durable) as the control.  Moreover, the period of soaking strongly 
increased wood retention, but not wood damage.  
Keywords: Ecalyptus urophylla, durability, water-borne wood preservatives, soaking, above-ground condition 
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ค าน า 
ไมย้คูาลิปตสั ยโูรฟิลลา (Eucalyptus urophylla) 

เป็นพนัธ์ุไมโ้ตเร็วต่างถ่ินอีกชนิดหน่ึงท่ีกรมป่าไมไ้ด้
ท าการศึกษา วิจัย ทดลองปลูก และพฒันาปรับปรุง
พันธ์ุอย่างต่อเน่ือง ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2533  โดยได้รับ 
การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุจาก Australian Centre for 
International Agriculture Research-ACIAR ประ เทศ
ออสเตรเลีย  ทั้ ง น้ี  เ พ่ือคัดเลือกสายพันธ์ุ ท่ี มีการ
เจริญเติบโตท่ีดี มีศักยภาพสูง และเหมาะสมท่ีจะ
ส่งเสริมให้ปลูกเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ เพ่ือน าไมม้าใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและทดแทนการขาดแคลน
ไมใ้ชส้อยในอนาคต (นิรนาม, 2553; วิฑูรย ์และคณะ, 
2553) แต่เน่ืองจากขอ้มูลคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ ของ
เน้ือไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา มีปรากฏอยู่น้อยมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งข้อมูลด้านความทนทานตาม
ธรรมชาติของไม ้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัประการหน่ึง
ในการพิจารณาก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการน า
ไมเ้หล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ และพฒันาคุณภาพเพ่ือให้มี
มลูค่าเพ่ิม  

เน่ืองจากไมยู้คาลิปตสั ยูโรฟิลลา เป็นไมโ้ตเร็ว  
ซ่ึงส่วนใหญ่มักมีปัญหาความทนทานตามธรรมชาติ  
ของเน้ือไมท่ี้ค่อนข้างต ่าหรือไม่ทนทาน มกัถูกแมลง
และเช้ือราเขา้ท าลายเน้ือไมเ้สียหาย ผุพงัไดง่้าย  ท าให้มี
อายุการใช้งานท่ีสั้ น  ดังนั้ น จึงจ าเป็นต้องศึกษาหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
ของเน้ือไมยู้คาลิปตสั ยูโรฟิลลา ให้มีความทนทานต่อ
ศตัรูท าลายไมเ้พ่ิมมากข้ึน  มีอายุการใชง้านท่ียาวนานข้ึน  
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและ
หลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การจดัเตรียมไม้ทดลอง  

ไมย้คูาลิปตสั ยโูรฟิลลาอายุ 7 ปี ท่ีไดจ้ากการ
ตดัขยายระยะจากสวนป่าปลูกของสถานีวนวฒันวิจัย
สะแกราช อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึง
ผ่านการผึ่ งแห้งในกระแสอากาศ เป็นเวลา 2 เดือน  ถูก
น ามาแปรรูปและไสเรียบทั้งส่ีหน้าให้มีขนาด 2.50 x 
5.00 x 5.00 เซนติเมตร  โดยคัดเลือกเฉพาะเน้ือไม้
ส่วนท่ีเป็นแก่น  เพ่ือใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี  

 

การปรับปรุงคุณภาพความทนทานของไม้ทดลอง 
ปรับปรุงคุณภาพความทนทานของไมยู้คา

ลิปตสั ยูโรฟิลลา  โดยการอาบน ้ ายาป้องกนัรักษาเน้ือไม้
โดยวิธีการแช่ในตัวยาป้องกันรักษาเน้ือไม้ประเภท
ละลายน ้ า 5 ชนิด คือ 1) Chromated Copper Arsenate 
(CCA) 3%   2) Ammonical Copper Quaternary (ACQ) 
3%  3) Copper Azole (CA-B) 3%   4) Disodium 
Octaborate Tetrahydrate (DOT) 10% และ5) Wood 
vinegar (WVG) 10% โดยใชร้ะยะเวลาการแช่ในสาร
ป้องกนัรักษาเน้ือไมท่ี้แตกต่างกนั 4 ระดบั คือ 5 นาที 
1 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง  และผึ่ งแห้งไม้
ทดลองท่ีผ่านการอาบน ้ ายาป้องกนัรักษาเน้ือไม ้ใน
กระแสอากาศประมาณ 2 เดือน จากนั้นชัง่น ้าหนกัและ
ติดรหัสประจ า ช้ิน เ พ่ือ เต รียมลงแปลงทดสอบ                
ความทนทานเปรียบเทียบกบัไมท่ี้ไม่ไดผ้่านการอาบ
น ้ายาป้องกนัรักษาเน้ือไม ้(control) ต่อไป  

 

การทดสอบความทนทาน 
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติของไม ้

ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลาในการทดลองคร้ังน้ี ศึกษาใน
ลกัษณะความทนทานแบบไม่สัมผสัดิน  ซ่ึงวางแปลง
ทดสอบท่ีศูนย์วิจัยพรรณไม้ไทรโยค  อ าเภอไทรโยค 
จงัหวดักาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 12 เดือน  โดยมีการ
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Completely 
Block Design แบ่งเป็น 4 ซ ้ า (replication) และมีการ
จดัเตรียมแปลงทดลองเพ่ือใชใ้นการทดสอบ ดงัน้ี 
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ปรับสภาพพ้ืนดินใหเ้รียบ และวางบ่อซีเมนต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร  ใส่ทรายหนา
ประมาณ 5 เซนติเมตร  ปรับผิวหนา้ให้เรียบ  วางอิฐ
บลอ็กและเสียบไมย้างพาราลงในช่องของอิฐบลอ็กให้
เสมอขอบ  ปิดทบัดว้ยช้ินไมท้ดลองโดยการวางแบบ
สุ่ม วาดแผนผงัต าแหน่งและรหสัของไมท้ดลองแต่ละ
ช้ินในแต่ละบ่อก่อนปิดฝา 

 

การประเมนิความเสียหาย 
 น าไมท้ดลองข้ึนจากแปลงเม่ือครบก าหนด 
12 เดือน  ท าความสะอาดและตรวจสอบสภาพความ
เสียหาย ค านวณค่าเปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัท่ีสูญหายของไม้
ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดระดับความ
ทนทาน ตามรายละเอียดด้านล่าง  (ยุพาพร , 2540; 
สุวรรณาและกฤษณา, 2555) 

 

 

ผลและวจิารณ์ 
จากผลการทดลองปรับปรุงคุณภาพความ

ทนทานของไมยู้คาลิปตัส ยูโรฟิลลา  โดยการอาบ
น ้ ายาป้องกันรักษาเน้ือไม้ด้วยวิธีการแช่ในตัวยา
ป้องกนัรักษาเน้ือไมป้ระเภทละลายน ้า 5 ชนิด โดยใช้
ระยะเวลาการแช่ท่ีแตกต่างกนั คือ 5 นาที 1 ชัว่โมง 6 
ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง และน าไปทดสอบความ
ทนทานตามธรรมชาติ ในลักษณะไม่สัมผัส ดิน 
เปรียบเทียบกบัไมท่ี้ไม่ผา่นการอาบน ้ายาป้องกนัรักษา

เน้ือไม้ (control) โดยวางแปลงทดสอบในท้องท่ี
จงัหวดักาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 12 เดือนนั้นพบว่า 
เน้ือไมส่้วนใหญ่เสียหายจากการเขา้ท าลายของปลวก
ใตดิ้น  พบความเสียหายจากการเขา้ท าลายของเช้ือรา
น้อยมาก  โดยตรวจพบปลวกใต้ดินท่ีเข้าท าลายไม ้
จ านวน 2 ชนิด คือ Ancistrotermes pakistanicus และ
Globitermes sulphureus ซ่ึงเป็นปลวกใต้ดินท่ีอยู่ใน
วงศ ์Termidae (ยพุาพร และจารุณี, 2547) 

 
   

 
Fifure 1  Wood specimens after 12 months of exposure in above-ground condition (a) in field test, (b) after cleaning 

ความเสียหายบนช้ินไม้ (%) ลกัษณะความเสียหาย ระดบัความทนทาน 
0   ไม่พบความเสียหาย ทนทานมาก 

1-25 เสียหายเลก็นอ้ย ทนทาน 
26-50 เสียหายปานกลาง ทนทานปานกลาง 
51-75 เสียหายมาก ไม่ทนทาน 
>76 เสียหายรุนแรง ผพุงัง่าย 
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Table 1  Analysis of variance of percentage of weight loss of E. urophylla wood in different treatment conditions 
after 12 months of exposure in above - ground condition 

Source of 
variation 

Sum of 
Squares 

df Mean Squares F Sig. 

WP 18,374.61 4 4,593.65 9.61 0.00 

TIME 451.58 3 150.53 0.32 0.82 

WP * TIME 6,310.86 12 525.91 1.11 0.38 

Error 29,963.59 63 475.61 
  

Total 259,878.99 84 
   

 

Table 2  Comparison of average percentage of weight loss of E. urophylla wood treated with different  types  of 
wood preservative after 12 months exposure in above - ground condition 

Wood preservatives Retention (kg/m3) Weight loss (%) Durability classification 

CCA 3% 1.61 23.26 a Durable 

ACQ 3% 2.21 45.38 b Moderately durable 

CA-B 3% 2.49 43.96 b Moderately durable 

DOT 10% 5.84 66.22 c Non-durable 

WVG 10% 6.69 61.46 c Non-durable 

Control - 70.75 c Non-durable 

Note:  Mean values with the same letter in the same column are not significantly different according to Duncan’s New 
Multiple Range Test at 95% confidence level. 
 

Table 3   Comparison of percentage of weight loss of E.urophylla wood treating in different period of soaking 
time after 12 months exposure in above-ground condition 

Time of Soaking      Retention (kg/m3) Weight loss (%) Durability classification 

      5 minutes 1.33      53.12 a Non-durable 

      1 hour 1.52      47.35 a Moderately durable 

      6 hours 3.67      47.02 a Moderately durable 

      24 hours 6.03      47.74 a Moderately durable 

      Control                   -      70.75 b Non-durable 

Note:   Mean values with the same letter in the same column are not significantly different according to Duncan’s New  
Multiple Range Test   at 95% confidence level. 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของค่า
เปอร์ เ ซ็นต์น ้ าหนัก ท่ี สูญหายไปของไม้ทดลอง 
เน่ืองจากถูกปลวกใต้ดินเข้าท าลาย ดังแสดงผลใน 
Table 1 พบว่า ชนิดของตัวยาป้องกันรักษาเน้ือไม้มี
อิทธิพลโดยตรงต่อ ค่าเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของไม้
ทดลองอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง ส่วนระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
แช่ของการทดลองคร้ังน้ีพบว่า ไม่ส่งผลใหไ้มท้ดลอง
มีค่าความเสียหายท่ีแตกต่างกนัในทางสถิติ และปัจจยั
ทั้งสองน้ี ไม่มีอิทธิพลร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาผลการทดลองใน Table 2 และ 3 
จะเห็นไดว้่า ไมยู้คาลิปตสั ยูโรฟิลา ท่ีไม่ไดผ้่านการ
อาบน ้ ายาป้องกนัรักษาเน้ือไม ้ซ่ึงเป็นไมเ้ปรียบเทียบ 
(control) ถกูปลวกเขา้ท าลายเสียหายมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
น ้ าหนักสูญหายเป็น 70.75% จัดอยู่ในระดับ “ ไม่
ทนทาน” และเ ม่ือน าไม้เหล่าน้ีมาผ่านขบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพโดยการอาบน ้ ายาป้องกนัรักษาเน้ือ
ไมพ้บว่า ระดบัความทนทานของไมเ้ปล่ียนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด โดยตัวยาป้องกันรักษาเน้ือไม้ทั้ ง 5 
ชนิด แสดงประสิทธิภาพในการเพ่ิมความทนทาน
ให้แก่เน้ือไมยู้คาลิปตสั ยูโรฟิลลา ท่ีแตกต่างกนัทาง
สถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง ไมท่ี้ผ่านการอาบน ้ายาดว้ยตวั
ยา CCA3 % มีค่าเฉล่ียปริมาณตวัยาในเน้ือไมน้อ้ยท่ีสุด 
คือ 1.61 kg/m3 แต่สามารถตา้นทานการเขา้ท าลายของ
ปลวกไดดี้ท่ีสุด เน้ือไมเ้สียหายเลก็นอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย
น ้ าหนักสูญหายไปเพียง 23.26% จัดอยู่ ในระดับ 
“ทนทาน” ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า ตวัยา CCA 3% เป็นตวั
ยา ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดของการทดลองคร้ังน้ี  
เน่ืองจากสามารถเพ่ิมระดับความทนทานของไม้
ทดลอง จากระดับ  “ไม่ทนทาน” ให้ เ ป็นระดับ 
“ทนทาน” 

ส าหรับ ACQ3% และ CA-B 3% ซ่ึง มี ค่ า
ปริมาณตัวยาในเน้ือไมท่ี้ใกลเ้คียงกัน โดยมีค่าเป็น 
2.21 kg/m3 และ 2.49 kg/m3 พบว่า ให้ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการตา้นทานการเขา้ท าลายของปลวก

ท่ีใกลเ้คียงกนั  โดยเน้ือไมเ้สียหายปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
น ้าหนกัสูญหายไปเป็น 45.38% และ 43.96% ซ่ึงจดัว่า
ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ  และจัดอยู่ ในระดับ 
“ทนทานปานกลาง”  จึงกล่าวไดว้่า ตวัยาป้องกนัรักษา
เน้ือไมท้ั้งสองชนิดน้ีมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่า CCA 3%  
เพราะสามารถท าใหไ้มท้ดลองมีความทนทานเพ่ิมข้ึน
ในระดบัท่ีต ่ากว่า  โดยเพ่ิมข้ึนจากระดบั “ไม่ทนทาน” 
เป็นระดบั “ทนทานปานกลาง”  ในขณะท่ี DOT และ 
WVG (น ้ าส้มควนัไม)้นั้น แมว้่าจะมีความเขม้ขน้ใน
ระดับท่ีสูงกว่า CCA ACQ และ CA-B โดยมีความ
เข้มข้นเป็น 10% และมีค่าปริมาณตัวยาในเน้ือไม้ท่ี
มากกว่า โดยมีค่าเป็น 5.84 kg/m3 และ 6.69 kg/m3 แต่
ไม่สามารถช่วยให้เน้ือไม้มีความต้านทานการเข้า
ท าลายของปลวกใตดิ้นเพ่ิมข้ึนได ้จะเห็นไดว้า่  เน้ือไม้
ถูกท าลายเสียหายอย่างมาก โดยมีค่าความเสียหาย
ใกลเ้คียงและเทียบเท่ากนัในทางสถิติกบัไมท่ี้ไม่ผ่าน
การอาบน ้ ายาป้องกนัรักษาเน้ือไม ้(control) โดยมีค่า
เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัท่ีสูญหายเป็น 66.22% และ 61.46% 
ซ่ึงจดัอยู่ในระดบั “ไม่ทนทาน” ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า 
DOT 10% และ WVG 10% นั้น ไม่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัรักษาเน้ือไมจ้ากการเขา้ท าลายของปลวก
ใต้ดิน  เน่ืองจากไม่สามารถเพ่ิมความทนทานตาม
ธรรมชาติใหแ้ก่ไมย้คูาลิปตสั ยโูรฟิลลาได ้

เ ม่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีใช้ในการแช่ไม้
ทดลอง ดงัแสดงผลใน Table 3 จะเห็นไดว้่า ปริมาณ
ตวัยาในเน้ือไมมี้ค่าเพ่ิมมากข้ึนเม่ือระยะเวลาการแช่
ยาวนานข้ึน  แต่อย่างไรก็ตาม ผลของปริมาณตวัยาท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ี อาจนอ้ยเกินไป จึงไม่สามารถท าใหค่้าความ
เสียหายของไม้ทดลองแตกต่างกันอย่างชัดเจนได้  
เน่ืองจากพบว่า ไมท้ดลองท่ีผา่น  การแช่ท่ีระยะเวลา 5 
นาที 1 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง นั้น ใหผ้ลต่อ
ความเสียหายของไมจ้ากการเขา้ท าลายของปลวกใต้
ดินท่ีใกลเ้คียงกนั และจดัว่าไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ  
แต่เม่ือพิจารณาระดบัความทนทานของไมท้ดลองจะ
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เห็นไดว้่า ไมท้ดลองท่ีผ่านการแช่ท่ีระยะเวลา 5 นาที
นั้ น  มีคว ามทนทานอยู่ ในระดับ  “ไ ม่ทนทาน ”
เช่นเดียวกับไม้ท่ีไม่ได้ผ่านการอาบน ้ ายา (control) 
ส่วนไม้ทดลองท่ีผ่านการแช่ท่ีระยะเวลา 1 ชั่วโมง  
6 ชัว่โมง และ24 ชัว่โมง นั้น มีความทนทานเพ่ิมข้ึนเท่า
เทียมกนั โดยอยูท่ี่ระดบั “ทนทานปานกลาง” ดงันั้น จึง
อาจกล่าวไดว้่าการแช่ไมท้ดลองในตวัยาป้องกนัรักษา
เน้ือไมเ้ป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง น่าจะเป็นช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการทดลองในคร้ังน้ี  เน่ืองจาก
ใชร้ะยะเวลาในการแช่น้อยแต่ส่งผลให้ความทนทาน
ของไมเ้พ่ิมมากข้ึนใกลเ้คียงกบัการแช่ท่ีระยะเวลา 6 
ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง  

 
สรุป 

1. ไมย้คูาลิปตสั ยโูรฟิลลา อายุ 7 ปี จากสวน
ป่าปลูกของสถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช อ าเภอวงัน ้ า
เ ขียว  จังหวัดนครราชสีมา  มีความทนทานตาม
ธรรมชาติแบบไม่สมัผสัดินในระดบั “ไม่ทนทาน” เม่ือ
ทดสอบท่ีระยะเวลา 12 เดือน โดยถูกปลวกใตดิ้นเขา้
ท าลายเสียหายไดง่้าย  ดงันั้น หากตอ้งน าไมย้คูาลิปตสั 
ยโูรฟิลลา ไปใชป้ระโยชน์จ าเป็นตอ้งท าการอาบน ้ายา
ป้องกนัรักษาเน้ือไม ้ เพ่ือพฒันาคุณภาพให้ไมมี้ความ
ทนทานเพ่ิมมากข้ึนเสียก่อน 

2. ตวัยาป้องกนัรักษาเน้ือไมป้ระเภทละลาย
น ้ าทั้ ง 5 ชนิด แสดงประสิทธิภาพในการเพ่ิมความ
ทนทานให้แก่เน้ือไมยู้คาลิปตสั ยูโรฟิลลา ท่ีแตกต่าง
กนั โดย CCA 3% มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  สามารถ
เ พ่ิมระดับความทนทานให้แก่ไม้จากระดับ  “ไม่
ทนทาน” เป็นระดับ “ทนทาน” ส่วน ACQ 3% และ
CA-B 3% มีประสิทธิภาพท่ีใกลเ้คียงกนั  โดยสามารถ
เพ่ิมความทนทานใหไ้มเ้ป็นระดบั “ทนทานปานกลาง” 
ในขณะท่ี DOT 10% และ WVG (น ้ าส้มควนัไม)้ 10% 
นั้น ไม่สามารถป้องกนัรักษาเน้ือไมย้คูาลิปตสั ยโูรฟิล

ลาได ้พบว่าเน้ือไมถู้กปลวกใตดิ้นท าลายเสียหายอย่าง
มากเทียบเท่ากบัไมท่ี้ไม่ผา่นการอาบน ้ายา  

3. ระยะเวลาในการแช่ไมท้ดลอง คือ 5 นาที 1 
ชัว่โมง 6 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมงนั้น พบว่ามีผลต่อการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณตวัยาในเน้ือไม ้แต่ไม่ท าให้ความ
เสียหายของไมแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
กติติกรรมประกาศ 
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และการท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของกระบวนการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดับยุทธศาสตร์ในด้านการท่องเท่ียว ส าหรับกลุ่มพ้ืนท่ีเช่ือมโยงภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง  โดยการ
วิเคราะห์เพ่ือระบุผลกระทบท่ีส าคญัในมิติส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม ต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมอุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูหลวง วนอุทยานผางาม ด าเนินการศึกษา 2 ระดบั คือ 1. วิเคราะห์ความ
ตอ้งการและสภาพปัญหาจากการทบทวนแผนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 2. ส ารวจความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 คน  
ตามมิติส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม และการท่องเท่ียว  ดว้ยการตอบแบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย  ซ่ึงผลท่ี
ไดมี้ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 31 ประเด็น และมีประเดน็ส าคญัในแต่ละประเด็นหลกั 76 ประเดน็  และเม่ือ
น ามาแปลผลโดยหาค่าเฉล่ีย พบว่า ความคิดเห็นต่อประเด็นหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุดมี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ และการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวและออกแบบผงัการพฒันา  ใน
ระดบัมากมี 27 ประเด็น ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดคิดเป็น 87.10 เปอร์เซ็นต์  นอกนั้นอีก 2 ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระดบัปานกลาง  
ค าส าคญั: การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์  การก าหนดขอบเขต  การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 

ABSTRACT 
 The themes and issues of major impacts were studied on the development of a Tourism Group Area of 

Phu Kradueng, Nong Hin, and Phu Luang consisting of the Phu Kradueng National Park, Phu Luang Wildlife 
Sanctuary, and Pha Ngarm Forest Park.  This procedure was the scoping stage for the Strategic Environmental 
Assessment (SEA) process and considered environmental, economic, and social dimension impacts.  The major 
impacts were obtained from two steps in the study: reviewing the tourism plans and collecting opinions from 17 
experts on environmental, economic, social, and tourism issues using the Delphi technique.  The results identified 
31 major themes and 76 issues as impacts on tourism development. Based on average values, the two major themes 
with the highest level of impact on tourism development were climate condition and planning of tourism 
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development and concept plan.  Moreover, 27 themes were at the high level, whereas 2 themes were at the medium 
level. In conclusion, the highest levels contributed to 87.10% of the expert opinions.  

 

Keywords: strategic environmental assessment, scoping, sustainable tourism  
 

ค าน า  
การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ 

( strategic environmental assessment ; SEA) เ ป็ น
เคร่ืองมือหน่ึงในการตดัสินใจเชิงระบบ  โดยเป็นการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการพฒันา
ทั้ งในระดับนโยบาย แผน แผนงาน  ตลอดจน
โครงการขนาดใหญ่ท่ีมุ่งเน้นการด าเนินการร่วมกัน
กบักระบวนการมีส่วนร่วม  โดย SEA ไดถ้กูน าไปช่วย
ในการตดัสินใจ และการวางแผนการพฒันาในทัว่โลก 
อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เดนมาร์ก 
เนเธอร์แลนด ์ออสเตรเลีย สาธารณะรัฐเช็ค โปรตุเกส 
สวีเดน เป็นตน้  ซ่ึงประเทศท่ีไดน้ า SEA มาช่วยใน
การตัดสินใจในการพฒันา ก็เพราะเช่ือว่า SEA จะ
สามารถท าให้ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติมี
ความยัง่ยืน และก่อให้เกิดการพฒันาท่ีมีความสมดุล
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มได ้ ทั้งน้ี 
SEA ไดถู้กน ามาใช้ในการพฒันาหลาย ๆ ดา้น อาทิ 
ดา้นพลงังาน การขนส่ง การจดัการน ้ าและส่ิงปฏิกูล 
เกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม การวางผงั และ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ส่วนในด้านการท่องเท่ียว  
SEA ยงัถกูน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือนอ้ยมากเม่ือเทียบกบั
ด้านอ่ืน ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2552; Kuo et al., 2005; 
Chaker et al., 2006; Lobos and Partidario, 2014)  โดย 
SEA ไดถู้กน ามาใช้ในการวางแผนการท่องเท่ียวใน
ประเทศแถบยโุรป  ในบางประเทศก็จะน า SEA มาใช้
ในการวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวควบคู่กบัการ
วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เช่น อิตาลี โปรตุเกส และสเปน องักฤษ  อยา่งไรกต็าม
ถึงแม้ว่าจะมีการน า SEA มาใช้ในการวางแผนการ

ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  แต่ในปัจจุบนักย็งัไม่มีขอ้ปฏิบติั
หรือกระบวนการจัดท า  SEA เฉพาะในด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างชัดเจน (Lemos et al., 2012)  ประเทศ
ไทยก็เช่นกัน ท่ีการพฒันาการท่องเท่ียวได้เข้ามามี
บทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศไทยเป็นอย่างมาก  
โดยในแต่ละปีได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็น
จ านวนมหาศาล ซ่ึงแน่นอนวา่การพฒันาการท่องเท่ียว  
ทั้งในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆ ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันา  ในการน้ี SEA 
จึงเป็นเคร่ืองมือการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญท่ี
สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา การก าหนด
กรอบแนวคิด ทางเลือกในการตดัสินใจท่ีช่วยให้ผูมี้
อ  านาจสามารถตดัสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีค านึงถึง
ผลกระทบครอบคลุมในทุกมิติของการพฒันา  เพ่ือ
เป้าหมายในการพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดความอย่าง
ย ัง่ยืนต่อไป  

จั ง ห วัด เ ล ย  เ ป็ น จั ง ห วัด ห น่ึ ง ในภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีช่ือเสียงและมีศกัยภาพสูงใน
ด้านการท่องเท่ียว  ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ทางศิลปวฒันธรรมและประเพณี ประกอบ
กบัการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดา้นการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดบัสากล  มีความเขม้แข็งสามารถเข่งขนั
ในตลาดโลกและมีความยัง่ยืนนั้น  คณะรัฐมนตรีจึงมี
มติเห็นชอบการประกาศพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนจังหวดัเลยข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 
2554  (องค์การบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน, 2555)  อยา่งไรกต็ามจากนโยบาย
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีและศักยภาพของ
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การเ ป็นเมืองแห่งการท่องเ ท่ียวนั้ น  จึงเ กิดการ
พฒันาการท่องเท่ียวในดา้นต่าง ๆ ตามมาทั้งในระดบั
แผน แผนงาน จนน าไปสู่ระดับโครงการท่ีมีทั้ ง
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ไปจนถึงกิจกรรมการ
พฒันาภายใตแ้ผนของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
พ้ืนท่ี  ซ่ึงการพัฒนาตามแผนต่าง ๆ น้ีย่อมส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะในเชิงพ้ืนท่ี อน่ึง
พ้ืนท่ีพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ได้แก่  
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ภูหลวง วนอุทยานผางาม เป็นตน้ รวมไปถึงการเป็น
พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้น 1   

ดงันั้นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงมีเป้าหมาย
ในการน าเคร่ืองมือการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวคิด แนวทาง และการ
ตดัสินใจท่ีมุ่งสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนใน
พ้ืนท่ีจังหวดัเลย  โดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเป็นเชิงกลุ่ม
พ้ืนท่ีเช่ือมโยงท่ีมีบทบาทในการพฒันาเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ กลุ่มพ้ืนท่ีเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง  ซ่ึงขอบเขต
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะให้ความส าคญักบัขั้นตอน
ของ  SEA ท่ี เ ป รี ยบ เส มือนกรอบการประ เ มิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ก็คือ ขั้ นตอนการ
ก าหนดขอบเขต (scoping)  โดยเฉพาะในการพิจารณา
ปัญหาและระบุประเดน็/ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ทั้งใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีเหมาะสมและ
ชดัเจน  เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปต่อยอดในการจดัท า SEA ใน
โอกาสต่อไป  ประกอบกบัขอบเขตการศึกษาท่ีไดน้ั้น  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือเป็นกรอบในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนของ SEA  เฉพาะด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยืนไดต่้อไป 

 
 
 

อุปกรณ์และวธีิการ  
ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ห น ด ข อบ เ ข ต ข อ ง

กระบวนกา รกา รประ เ มิน ส่ิ งแ วดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในด้านการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มพ้ืนท่ี
เช่ือมโยงภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง  โดยการ
วิเคราะห์เพ่ือระบุผลกระทบท่ีส าคญัในมิติส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสังคม ต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีครอบคลุม
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูหลวง 
วนอุทยานผางาม  จะด าเนินการศึกษา 2 ระดบั ไดแ้ก่  
1) วิเคราะห์ความต้องการและสภาพปัญหาจากการ
ทบทวนแผนท่ีเก่ียวขอ้ง และ  2) ส ารวจความเห็นของ
ผู ้เ ช่ี ยวชาญจ านวน 17 คน ตามมิ ติ ส่ิ งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว  ด้วยการตอบ
แบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ดงัน้ี 

 

ระดับที่ 1 การบ่งช้ีประเด็นหลัก ในมิติส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกจิ สังคม จากการทบทวนแผนที่เกีย่วข้อง 

วิเคราะห์จากความตอ้งการและสภาพปัญหา
ในพ้ืนท่ีอ าเภอภูกระดึง อ าเภอหนองหิน และอ าเภอภู
หลวงท่ีเก่ียวขอ้งหรือส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว  
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 – 2560)  ของอ าเภอภูกระดึง หนองหิน 
และภูหลวง  ตลอดจนแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการ
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเลย 

 

ระดับที่ 2 การบ่งช้ีประเด็นหลัก ผลกระทบที่เกีย่วข้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ ยว ในมิติ ส่ิ งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม  ด้วยการเกบ็ข้อมูลจากความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
 1) คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ โดยเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีตอ้งการ
ศึกษาเป็นอยา่งดี  โดย Macmillan (1971) ไดศึ้กษาและ
เสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยั
ตามเทคนิคเดลฟาย พบว่าหากมีผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 17 
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คนข้ึนไป  อตัราการลดลงของความคลาดเคล่ือนจะมี
นอ้ยมาก  โดยทัว่ไปแลว้จึงใช้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 
คนข้ึนไป  ดงันั้นการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญส าหรับการ
บ่งช้ีประเด็นส าคัญในแต่ละมิติ  จึงได้ก าหนดให้มี
จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งหมด 17 คน  ท่ีครอบคลุม
ผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถ่ิน ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน  โดยผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และการท่องเท่ียว จ านวนอยา่งละ 4 คน 

2) สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  โดยใชแ้บบสอบถาม และท าการเก็บ
ขอ้มูลจ านวน 3 รอบ  โดยรอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด ซ่ึงเป็นการถามแบบกว้าง  ๆ  โดยให้
ครอบคลุมประเดน็ท่ีสนใจในท่ีน้ีคือ  การบ่งช้ีประเด็น
ท่ีส าคัญ/ผลกระทบในแต่ละมิ ติ ท่ีควรประ เ มิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์  รอบท่ี 2 จะพฒันาจาก
ค าตอบในแบบสอบถามของรอบแรก  จดัสร้างเป็น
แบบสอบถามปลายปิดเพ่ือท่ีจะส่งกลับไปยงักลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญเหล่านั้นอีกคร้ัง  โดยการรวบรวมความ
คิดเห็นท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  รวมทั้ง
ตดัขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อนกนัออก  ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) เ พ่ือให้
ผูเ้ช่ียวชาญออกความคิดเห็นในลกัษณะของการจัด
ระดับความส าคัญในค าถามแต่ละข้อ  รวมทั้ งระบุ
เหตุผลท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยลงในช่องว่างทา้ยขอ้
ค าถาม  และรอบท่ี 3 จะเป็นการพฒันาค าตอบจาก
แบบสอบถามรอบท่ี 2  โดยมีข้อค าถามเดียวกัน
เพียงแต่เพ่ิมค่าสถิติเบ้ืองตน้  

3)   วิ เคราะห์ข้อมูล   โดยสรุปประเด็นท่ี
เก่ียวข้องท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว  ซ่ึง
พิจารณาค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญในรอบสุดทา้ย (รอบท่ี 
3)  และการด าเนินการวิเคราะห์ค่าทางสถิติดงัน้ี 

          (1)  การคดัเลือกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว โดยหาค่ามธัยฐาน 
(median) ในทุกประเดน็ ก าหนดให ้ 

- ค่ามธัยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง 
กลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวในระดบัมากท่ีสุด 

- ค่ามธัยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึง 
กลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวในระดบัมาก 

- ค่ามธัยฐาน 2.50 – 3.49 หมายถึง 
กลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง 

- ค่ามธัยฐาน 1.50 – 2.49 หมายถึง 
กลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวในระดบันอ้ย 

- ค่ามธัยฐานต ่ากว่า  1.50 หมายถึง 
กลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวในระดบันอ้ยท่ีสุด  

    (2)  การก าหนดประเด็นหลกั โดยน า
ประเด็นท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวภายใต้
ประเด็นหลกัมาค่าเฉล่ียรวม และจดัล าดบัความส าคญั
ของประเดน็หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีศึกษาโดยเรียงผลค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ก าหนดให ้

- ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เป็น
ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด 

- ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง เป็น
ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาการท่องเท่ียว
มาก 

- ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง เป็น
ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาการท่องเท่ียว
ปานกลาง 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 154 

- ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง เป็น
ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาการท่องเท่ียว
นอ้ย 

- ค่าเฉล่ียต ่ากว่า  1.50 หมายถึง เป็น
ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวนอ้ย
ท่ีสุด  
 

ผลและวจิารณ์ 
 

ผลการก าหนดขอบเขต จ าแนกผลกระทบในมติต่ิาง ๆ  
ทั้งในด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกจิ และด้านสังคม 

ผลการวิเคราะห์ขอบเขต จ าแนกผลกระทบใน
มิติต่าง ๆ  ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม
ได้ด าเนินศึกษาวิเคราะห์ 2 ระดบั  ในระดับแรกจะ
วิเคราะห์จากความตอ้งการและสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี
อ าเภอภูกระดึง อ าเภอหนองหิน และอ าเภอภูหลวง  ท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเ ท่ียวในกลุ่ม พ้ืน ท่ี
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง  
ซ่ึงได้ประเด็นหลกั 223 ประเด็น  และมีประเด็นท่ี
เก่ียวข้องท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวภายใต้
ประเด็นหลัก ทั้ งหมด 38 ประเด็น  และเม่ือน ามา
วิเคราะห์เพ่ือบ่งช้ีประเดน็ส าคญัในแต่ละมิติใหมี้ความ
ถูกต้องและน่าเช่ือถือมากยิ่ง ข้ึน  โดยการส ารวจ
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 คนแยกตามมิติ
ต่าง ๆ  ดว้ยการตอบแบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิคเดล
ฟาย พบว่ามีประเด็นหลักท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวน 31 ประเด็น  โดยแบ่งเป็นประเด็นหลกัในมิติ
ส่ิงแวดลอ้ม 8 ประเด็น มิติเศรษฐกิจ 8 ประเด็น และ
มิติสังคม 15 (Figure 1) และมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวภายใตป้ระเด็นหลกั
เพ่ิมข้ึนเป็นทั้งหมด 76 ประเด็น  ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูล
จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญน้ี  ส่งผลให้ประเด็น
ส าคัญในแต่ละประเด็นหลักตามมิติต่าง ๆ มีความ
ชดัเจนและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 

 
 Figure 1  Diagram showing number of  key themes  

or issues addressed by the SEA 
Remark: Step 1 Reviewing the tourism plans 

     Step 2  Collecting opinion data from 17 
experts by Delphi technique 
 

โดยประเด็นหลกัในมิติส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
และสังคม  และประเด็นท่ีเก่ียวข้องท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

มติส่ิิงแวดล้อม 
ประเดน็หลกัท่ี 1  สภาพภูมิประเทศ: มีประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ การ
พฒันาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในพ้ืนท่ี  และประเด็น
การท่ีพ้ืนท่ีศึกษามีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง  แหล่ง
ท่องเท่ียวกระจายอยู่ทั่วไป  ระยะทางของแหล่ง
ห่างไกลกนั  ส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  

 ประเด็นหลกัท่ี 2  สภาพภูมิอากาศ: มีประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ การ
ท่ีสภาพภูมิอากาศเย็นสบาย  ท าให้นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่นิยมท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาว  

ประเด็นหลักท่ี  3  อุทกวิทยา : มีประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ การ
ขาดแคลนแหล่งน ้าในฤดูแลง้ และขาดแหล่งกกัเกบ็น ้า
ไวใ้ชต้ลอดปี  
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ประเด็นหลกัท่ี 4  ภยัธรรมชาติ:  มีประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีส่งผลการต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ 
ประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม ภยัแลง้ 
ภยัหนาว ดินโคลนถล่มในพ้ืนท่ีสูงชนั 

ประเด็นหลักท่ี 5  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม: มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว คือ  การพฒันาท่ีส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรป่าไมใ้ห้เส่ือมโทรม  รวมทั้งการขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และจิตส านึกในการดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเท่ียวทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การบุก
รุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รวมไป
ถึงดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในบางพ้ืนท่ี  และการ
บริหารจดัการและการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ยงัไม่สามารถจัดการได้ดี 
และมีการพฒันาท่ีเกินศกัยภาพของพ้ืนท่ี 

ประเดน็หลกัท่ี 6  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ:์ มีประเดน็ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  การ
พฒันาท่ีค านึงถึงการอนุรักษ ์ เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์และค านึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับ (carrying capacity)  
ขอ้กฎหมาย  ขอ้จ ากดัในเขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ 

ประเด็นหลกัท่ี 7  การจัดการส่ิงแวดลอ้ม: มี
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 
คือ การจดัการขยะ ของเสีย และน ้ าเสียท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม มีการประสานงานในการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
มลพิษ และงบประมาณในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มให้
เพียงพอกบัปัญหาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ  

ประเด็นหลกัท่ี 8  การใชท่ี้ดิน/สภาพถือครอง
ท่ีดิน: มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียว คือ  การวางแผนการใช้ท่ีดิน  โดยหาพืช
เศรษฐกิจท่ีเหมาะสมปลูกทดแทน  และมีผลพลอยได้
จากการท่องเท่ียว เช่น  ปลูกดอกทานตะวนั  ทั้งสร้าง
บรรยากาศ และยงัสามารถน าเมล็ดมาแปรรูปเป็น

สินคา้จ าหน่ายให้กบันักท่องเท่ียวได ้ รวมทั้งในดา้น
กรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินท ากิน 

มติเิศรษฐกจิ  
ประเด็นหลกัท่ี 9  โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก: มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาการท่องเท่ียว คือ  การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  ซ่ึงจะส่งผล
ต่อเน่ืองถึงความปลอดภยั และพฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวก ห้องน ้า ร้านอาหาร ท่ีพกั และสถานท่ีจอดรถ
ใหเ้พียงพอและถกูสุขลกัษณะ  

ประเดน็หลกัท่ี 10  การคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์: มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียว คือ  ท่าอากาศยานเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวมี
ขนาดเลก็เกินไป  การคมนาคมไม่สะดวก  ถนนบางท่ี
ขรุขระ เส้นทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไม่สะดวก และ
ควรมีการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะท่ีเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  การ
พฒันาระบบโลจิสติกส์ในการเช่ือมโยงการท่องเท่ียว  
และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว  การ
พฒันาจุดศูนยก์ลางการท่องเท่ียวประจ าอ าเภอ  ซ่ึงมี
บ ริ ก า รข้อมู ล ใน ทุกด้ าน  และส าม า รถ รับ ส่ ง
นกัท่องเท่ียวและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวสู่แหล่งต่าง ๆ 
ได ้ และการเช่ือมโยงการคมนาคมจากแหล่งท่องเท่ียว
ท่ี เป็น HUB  เ พ่ือเ พ่ิมโอกาสในการเข้า ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ประเด็นหลกัท่ี 11  แหล่งท่องเท่ียว: มีประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ การ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐาน สวยงาม และ
คงไว้ซ่ึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน  มีการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
โบราณคดี  และน าทรัพยากรการท่องเท่ียวมาใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ค่า  ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทศัน์
ทั้งแหล่งท่องเท่ียวใหม่และแหล่งท่องเท่ียวเก่าให้มี
ความสวยงามเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว  รวมถึงในพ้ืนท่ี
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ศึกษาท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวไดเ้ฉพาะบางฤดูกาล  ซ่ึงอาจ
ต้องค านึงถึงการเพ่ิมกิจกรรมและเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือใหเ้กิดการท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี 

ประเด็นหลกัท่ี 12  กิจกรรมการท่องเท่ียว: มี
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 
คือ การพฒันากิจกรรมท่ีตอ้งมีการศึกษา และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวให้ชัดเจน  มีการพฒันา
กิจกรรมท่องเท่ียวใหม่ ๆ เช่น การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ (creative tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(ecotourism)  ท่ีได้รับความร่วมมือจากชุมชนและ
เอกชน  เน่ืองจากกิจกรรมเป็นตัวเช่ือม Value ของ
แหล่งท่องเท่ียวกบันกัท่องเท่ียว ตลอดจนการพฒันา
กิจกรรมการท่องเท่ียวทางเลือกเพ่ิมเติม เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro-tourism)  หรือกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวธรรมชาติอ่ืน ๆ  เ พ่ือให้นักท่องเท่ียวมี
ทางเลือกและก่อให้เกิดการใชจ่้ายในกลุ่มพ้ืนท่ีต่อไป 
รวมทั้ งต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวให้
เห็นเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน 

ประเด็นหลักท่ี 13 การวางแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและออกแบบผงัการพัฒนา: มีประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  การ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ วิถีชีวิต และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน   มีการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ  มีการใช้ขอ้มูล
เชิงท่องเ ท่ียวในการวางแผนพัฒนา เ ช่น ข้อมูล
การตลาดนกัท่องเท่ียว พฤติกรรม ความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียว ข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียว รวมถึงควรมี
การวางผงั และออกแบบส่ิงก่อสร้างท่ีกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ิน  ไม่บดบงัภูมิทศันอ์นัสวยงาม 

ประเด็นหลกัท่ี 14 การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
และรายไดจ้ากการท่องเท่ียว: มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  ประเด็นการ

กระจายรายไดแ้ละการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
ยงักระจุกตวัเฉพาะบางพ้ืนท่ีและบางกลุ่ม  

ประเด็นหลกัท่ี 15 การประชาสัมพนัธ์และการ
ให้ขอ้มูลดา้นท่องเท่ียว: มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผล
ต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  การส่งเสริมการตลาด
และการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างทั่วถึง  โดยมีการประชาสัมพันธ์ท่ีมีช่องทาง
หลากหลายและมีขอ้มลูทนัสมยั  จูงใจนกัท่องเท่ียว  มี
การพฒันาศูนยบ์ริการการท่องเท่ียว หรือศูนยท่ี์จะให้
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  และการพฒันาป้ายบอกแหล่ง
ท่องเท่ียวใหค้รอบคลุม 

ประเด็นหลกัท่ี 16  การเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
เป็น Cluster  และเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ:
มีประเด็นท่ี เ ก่ียวข้อง ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว คือ ควรมีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเป็น 
Cluster  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การท่องเท่ียวของประเทศ  
ทั้ งเช่ือมโยงในเชิงของภาพลกัษณ์และเชิงกายภาพ  
และมีการพฒันาความร่วมมือและเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ 

มติสัิงคม 
ประเด็นหลัก ท่ี  17 แรงงาน :  มีประเด็น ท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ การ
ว่างงานนอกภาคเกษตร และการอพยพแรงงานในฤดู
แลง้  ซ่ึงการท่องเท่ียวอาจส่งผลกระทบในดา้นบวกท่ี
แกไ้ขปัญหาในประเดน็น้ีได ้

ประเด็นหลักท่ี  18 การศึกษา : มีประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  อตัรา
การศึกษาต่อลดลง 

ประเดน็หลกัท่ี 19  การสาธารณสุข: มีประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  การ
ส่งเสริมดา้นจดัการสุขภาพและสร้างความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ประเดน็หลกัท่ี 20  อุบติัเหตุและความปลอดภยั
ในสังคม : มีประ เด็นท่ี เ ก่ียวข้อง ท่ี ส่งผลต่อการ
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พฒันาการท่องเท่ียว คือ  ปัญหาดา้นความปลอดภยับน
ทอ้งถนน  โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเปิดหีบออ้ยและ
ช่วงเทศกาล  และปัญหายาเสพติด 

ประเด็นหลกัท่ี 21  ผลิตภณัฑ/์สินคา้ในชุมชน
และผลผลิตทางการเกษตร: มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว คือ การแปรรูป
สินคา้ ผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐาน  มี
การผลิตสินคา้ ของท่ีระลึก ของใชท่ี้จ าเป็นในแหล่ง
ท่องเท่ียว มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เพ่ือ
ขายแก่นกัท่องเท่ียว และส่งเสริมให้ชุมชนผลิตพืชผล
ทางการเกษตรขายให้กบัร้านอาหารหรือท่ีพกัส าหรับ
น าไปท าอาหารใหน้กัท่องเท่ียว  และการใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ประเด็นหลักท่ี 22  การเกษตร: มีประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  การ
ใชส้ารเคมีในภาคเกษตรเกินความจ าเป็น  ขาดตลาด
กลางในการรับซ้ือสินคา้/แลกเปล่ียนสินคา้  และขาด
ระบบการบริหารจดัการดา้นการตลาดของผลผลิตทาง
การเกษตร 

ประเด็นหลกัท่ี 23  การเสริมสร้างศกัยภาพให้
ประชาชน : มีประเด็นท่ี เ ก่ียวข้องท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว คือ  การพฒันาศกัยภาพและสร้าง
องค์ความรู้ให้กบัผูใ้ห้บริการการท่องเท่ียว  และการ
สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการเป็นเจ้า
บ้าน ท่ี ดี   ให้ข้อมูล ท่ีถูกต้อง  เ ป็นความจ ริงแ ก่
นกัท่องเท่ียว 

ประเดน็หลกัท่ี 24  การพฒันาบุคลากรดา้นการ
ท่องเ ท่ียว : มีประเด็นท่ี เ ก่ียวข้องท่ี ส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว คือ  พฒันาบุคลากรดา้นการส่ือ
ความหมายและส่ือสารภาษาสากล   และพัฒนา
บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว เช่น มคัคุเทศกใ์หส้ามารถ
ให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน และเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวใกลเ้คียงได ้ รวมทั้งพฒันาทกัษะบุคลากร

การท่องเท่ียวทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารงาน
ท่องเท่ียวในระดบัสากล  

ประเด็นหลกัท่ี 25  การบริหารจดัการและการ
ใหบ้ริการดา้นท่องเท่ียว: มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผล
ต่อการพฒันาการท่องเท่ียว คือ  การบริหารจดัการดา้น
การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และมีส่วนร่วมของชุมชน  
การให้บริการเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพ  มีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  
และควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผล 

ประเด็นหลกัท่ี 26  การบูรณาการหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดา้นการท่องเท่ียว: มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว คือ   ควรมีการ
ประสานงานและ บูรณาการความ ร่วมมือของ
หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง  และหน่วยงานด้านการ
ท่องเท่ียวควรมีการให้ค าปรึกษาและช้ีแนะในการ
ด าเนินการต่าง ๆ  เพ่ือให ้อปท.เขม้แขง็ 

ประเด็นหลกัท่ี 27  ความเขม้แข็งของชุมชน: มี
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 
คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพชุมชน เช่น ผลิตภณัฑ์
ชุมชน รถอีแต๊ก  เพ่ือพฒันาไปสู่หมู่บ้านท่องเท่ียว 
แลว้อาจน าไปสู่การขยายเป็นหมู่บา้นโฮมสเตย ์ ซ่ึง
บริการท่ีพกัและเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ส่งเสริม
การท ากิจกรรมของคนในครอบครัวร่วมกนั  เพ่ือสร้าง
ความเขม้แข็งให้ครอบครัวท่ีเป็นรากฐานของความ
เขม้แขง็ชุมชน 

ประเด็นหลกัท่ี 28  สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน: มีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียว คือ  การสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเท่ียวและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และสร้างการมีส่วนร่วมและความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการปกครองตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ในชุมชน  
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ประเด็นหลักท่ี 29  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ประเพณี :  มีประเด็นท่ี เ ก่ียวข้อง ท่ี ส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว คือ  การพฒันาและส่งเสริมการ
ท่อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี คว รสอดคล้อ งกับสภ าพ  วิ ถี ชี วิ ต 
วฒันธรรม และประเพณี   

ประเดน็หลกัท่ี 30  องคก์รอิสระ องคก์รพฒันา
เอกชน (NGOs): ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียว คือ  ความขดัแยง้ทางแนวคิดใน
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ท่ีบางฝ่ายยงั
ต่ อ ต้ า น แ ล ะ เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ก า ร ล ง ทุ น ท่ี ท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต  

ประ เด็นหลัก ท่ี  31 กฎหมาย / ระ เ บี ยบ ท่ี
เ ก่ียวข้อง : มีประ เด็นท่ี เ ก่ียวข้อง ท่ี ส่งผลต่อการ
พัฒนาการท่องเ ท่ียว คือ  การบังคับใช้กฏหมาย
กฎหมายยงัไม่เป็นไปตามตวับทกฏหมายกฎหมายท่ี
แทจ้ริง 

 

ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
กลุ่มพืน้ที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหิน และ
ภูหลวง  

ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มพ้ืนท่ีเช่ือมโยงการท่องเท่ียวภูกระดึง 
หนองหิน และภูหลวง มีทั้ งหมด 31 ประเด็น  โดย
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อประเด็นหลกัท่ีส่งผล
กระทบต่อการพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัมากท่ีสุด
มี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นสภาพภูมิอากาศ (climate 
condition) และการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว 
และออกแบบผังการพัฒนา (planning of tourism 
development and concept plan)   และมี 27 ประเด็น 
ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมาก ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุดคิด
เป็น 87.10 เปอร์ เซ็นต์  นอกนั้ นอีก 2 ประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัปานกลาง  (Table 1) 

 
 

สรุป 
 การก าหนดขอบเขต ของกระบวนการการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในด้านการ
ท่องเท่ียว ส าหรับกลุ่มพ้ืนท่ีเช่ือมโยงภูกระดึงหนอง
หินและภูหลวง  โดยการบ่งช้ีประเดน็หลกั  ผลกระทบ
ท่ี เ ก่ี ยวข้อ ง ต่อการพัฒนาการ ท่อง เ ท่ี ย วในมิ ติ
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มีประเด็นหลัก ท่ี
เก่ียวขอ้ง 31 ประเด็น  และจากการวิเคราะห์ 2 ระดบั 
ทั้ งจากการทบทวนแผนและจากความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  ท าให้ประเด็นท่ีไดมี้ความส าคญัและเป็น
ประเด็นหลัก ท่ี ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในระดับปานกลางข้ึนไป ไม่มีระดับน้อย
หรือนอ้ยท่ีสุดเลย  และส่วนใหญ่กวา่ 87.10 เปอร์เซ็นต์
ท่ี เ ป็นประเด็นหลักในระดับมาก และกว่า  93.55 
เปอร์เซ็นตท่ี์เป็นประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัมาก
ข้ึนไป  และจากการเก็บข้อมูลจากความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญน้ีส่งผลใหป้ระเด็นส าคญัในแต่ละประเด็น
หลกัตามมิติต่าง ๆ มีความชดัเจนและครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะประเด็นดา้นเศรษฐกิจ  โดยขอบเขต
การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ในดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีได้จากการวิจัยค ร้ังน้ี  สามารถน าไป
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ในการพฒันา
กลุ่มพ้ืนท่ีเช่ือมโยงภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง 
ต่อไปได ้ โดยอาจน าไปสร้างทางเลือกในการก าหนด
นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืนในพ้ืนท่ี  รวมทั้งสามารถ
น า ไปวางแผนการพัฒนาการ ท่อง เ ท่ี ยว   โดย
ประยุกต์ใช้กบัพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั  
โดยเฉพาะการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

 

 



159 

 

Table 1   Key themes or issues addressed by the SEA  

Key themes or issues addressed by the SEA Mean Meaning 
1. Climate condition 4.71 highest level 
2. Planning of tourism development and cConcept Plan 4.69 highest level 
3. Cultural and Tradition 4.47 high level 
4. Tourism management and service 4.46 high level 
5. Empowering public 4.44 high level 
6. Integration of tTourism aAdministration 4.44 high level 
7. Conserving forest 4.41 high level 
8. The revenue of  tourism and eEconomic gGrowth 4.41 high level 
9. Legislations/regulations 4.41 high level 
10. Tourist activities 4.40 high level 
11. Topography 4.35 high level 
12. Environmental mManagement 4.31 high level 
13. Destination 4.25 high level 
14. Tourism cluster and eEconomic cCorridor 4.24 high level 
15. Community pProducts and aAgricultural pProducts 4.22 high level 
16. Public relations and tourism information providing 4.22 high level 
17. Human rResource dDevelopment in tourism 4.20 high level 
18. Community strength 4.12 high level 
19. Public participation 4.12 high level 
20. Non gGovernment oOrganizations  ;: NGOs 4.00 high level 
21. Natural resources and environment 3.96 high level 
22. Transportation and logistic 3.96 high level 
23. Infrastructure and facilities 3.96 high level 
24. Accidents and social security 3.91 high level 
25. Worker 3.88 high level 
26. Land use and lLand ownership 3.65 high level 
27. Public health   3.65 high level 
28. Hydrology 3.59 high level 
29. Agriculture 3.57 high level 
30. Education 3.47 medium level 
31. Natural dDisasters 3.41 medium level 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รูปแบบการ
ปรับตวั และวิเคราะห์บทบาทของป่าชุมชนต่อการปรับตวัของชุมชนทอ้งถ่ิน  โดยเลือกศึกษาในหมู่บา้นปางยาง 
ต าบลภูคา อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน  ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัร่วมกบัการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 52 ครัวเรือน  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแ้ก่ 
สภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน (ร้อยละ 100)  รูปแบบการตกของฝนท่ีเปล่ียนแปลง (ร้อยละ 98.1) ความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างวนั (ร้อยละ 90.4)  ความแห้งแลง้ (ร้อยละ 80.8)  ความรุนแรงของลม (ร้อยละ 55.8) และสภาพ
อากาศท่ีหนาวเยน็ (ร้อยละ 32.7)  จากผลกระทบดงักล่าว ครัวเรือนของกลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการปรับตวั ดงัน้ี   
1) ดา้นเศรษฐกิจ เช่น การปลูกขา้วโพด  2) ดา้นองค์กร เช่น การจดัตั้งกลุ่มและกองทุน  3) ดา้นการอนุรักษ ์เช่น 
การก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในป่าชุมชน  และ4) ดา้นการเงิน เช่น การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนต่าง ๆ ใน
ชุมชน  เก่ียวกบับทบาทของทรัพยากรป่าไมต่้อการปรับตวัของชุมชน พบว่า  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า ป่าชุมชนมี
บทบาทสูงสุดในดา้นเป็นแหล่งน ้าและการบรรเทาอุทกภยั (คะแนนเฉล่ีย 4.67)  รองลงมา ไดแ้ก่ บทบาทดา้นวฒันธรรม 
ประเพณี และทุนทางสังคม (คะแนนเฉล่ีย 4.15)  บทบาทด้านการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ (คะแนนเฉล่ีย 4.12) และ
บทบาทดา้นความมัน่คงทางอาหาร (คะแนนเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั  จะเห็นไดว้่า ป่าชุมชนมีบทบาทต่อการสร้าง
ทางเลือกและการปรับตวัของคนทอ้งถ่ินเม่ือเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ค าส าคญั: ป่าชุมชน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตวั ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the perception and adaptation strategies to climate change 
of local people and 2) to analyze the role of community forest in the enhancement of the adaptive capacity of the 
local community. The study of Pang Yang village, Phu Kha sub-district, Pua district, Nan province.  Using semi-
structured interview key informants together with interviews with 52 sample households.  The study found 
villagers perceived the effects of climate change in their village.  These included weather heats up (100), rainfall 
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pattern changed (98.1), changing temperature between days (90.4), drought (80.8), strong wind (55.8), and cold 
weather (32.7).  In order to adapt to the perceived climate change, villagers employed at least four strategies:  
1) household economic strategy (e.g. turning to maize plantation), 2) organization strategy (e.g. development of 
community organization), 3) forest conservation strategy (e.g. community forest zoning), and 4) financial strategy 
(e.g. becoming a member of the community financial group).  The interviewed villagers realized the role of 
community forest in climate change adaptation as being: 1) providing water supplies and flood prevention (4.67), 
2) cultural, traditional beliefs, and social capital (4.15), 3) sufficiency economy (4.12), and 4) food security (3.73). 
The study concluded that community forest is delivering livelihood benefits for local people which ultimately will 
help adaptation to climate change. 
Keywords: community forest, climate change, adaptation, upland community 

 
ค าน า 

ในปัจจุบนั สังคมเร่ิมตระหนักถึงผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) ท่ีมีต่อทั้งระบบนิเวศธรรมชาติและการด ารง
ชีพของมนุษย ์ ปรากฏการณ์ดงักล่าวมีมูลเหตุมาจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ  โดยแหล่ง
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีสาเหตุหลักมาจาก
กิจกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเผาไหมพ้ลงังานฟอสซิล 
การคมนาคมขนส่ง การเกษตรกรรม การใช้ท่ีดิน และ
การท าให้ป่าเส่ือมโทรม ฯลฯ  ซ่ึงส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ต่อระบบนิเวศและความมัน่คงของมนุษย์  จาก
สภาวะความแปรปรวนของสภาพภู มิอากาศ  ตั้ ง
ขอ้สังเกตไดว้่า กลุ่มคนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ คนยากจนและชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีวิถีชีวิต และระบบ
การผลิตท่ีพ่ึงพิงธรรมชาติ  เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัหลายดา้น 
เช่น ลกัษณะทางชีวกายภาพ  การไม่สามารถใชห้รือจดัการ
ทรัพยากรเม่ือตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากได ้ โดยเฉพาะ
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  อาจกล่าวไดว้่ามีความเส่ียงมากและมี
ความสามารถนอ้ยในการปรับตวัเพ่ือลดผลกระทบ  น ามา
สู่ความเปราะบางของพ้ืนท่ีทั้งมิติส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และ
สังคม การปรับตวัของชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็นความพยายาม
ในการตั้งรับภาวะความเปราะบางภายใตฐ้านทรัพยากรท่ีมี

อยู่  เพ่ือสร้างหลกัประกนัระยะยาวและรักษาความอยู่ดีมี
สุข (Whitehead, 2002) 

ทรัพยากรป่าไมมี้ความผูกพนัต่อการด ารงชีพ
ของมนุษยม์าชา้นาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีวิถีชีวิตพ่ึงพิงป่าเพ่ือปัจจยั 4 และทรัพยากรน ้าจากป่า
เพ่ือท ากิจกรรมทางการเกษตร  อาศยัผลผลิตจากป่าเป็น
รายไดเ้สริม ป่าเป็นแหล่งท่ีมาของความเช่ือ ประเพณี  ซ่ึง
เป็นฐานความสัมพนัธ์ของชุมชน  ชุมชนทอ้งถ่ินแทบทุก
แห่งมีวฒันธรรมและวิถีปฏิบติัในการจดัการดูแลป่า เช่น 
ความเช่ือเร่ืองผีท่ีดูแลป่า การบวชป่า การรักษาตน้น ้ า มี
แบบแผนการใชท้รัพยากร และมีกุศโลบายในการรักษา
ความสมบูรณ์ของป่าผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ  ดา้นรัฐเองก็
มีนโยบายและกฎหมายในการหยุดย ั้งการท าลายป่า  
แต่พ้ืนท่ีป่าไมข้องประเทศไทยยงัคงลดลง  ทั้งน้ี ดว้ย
ปัจจัยด้านนโยบายและกฎหมายท่ีไม่เอ้ืออ านวย  มี
ความขดัแยง้ในตวันโยบายและการปฏิบติัจริง  ประกอบ
กบัมีนโยบายส่งเสริมการปลกูพืชเชิงเด่ียวท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ี
ขนาดใหญ่ ความต้องการของตลาดท่ีขยายตัวข้ึน  
ทั้งหมดน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตระบบการผลิตของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน (สมหญิง, 2557) 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้เลือกพ้ืนท่ีบา้นปางยาง 
ต าบลภูคา อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน  ซ่ึงเป็นชุมชนบนพ้ืนท่ี
สูงในลุ่มน ้ าน่าน  มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน
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แห่งชาติดอยภูคา  ดงันั้น ทรัพยากรป่าไมจึ้งเป็นทั้ ง
แหล่งอาหาร แหล่งน ้ า และแหล่งรายได้ของชุมชน  
ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัคงท าการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน 
ปลูกข้าวไร่ และข้าวโพด  ผลจากนโยบายด้านการ
พฒันาท่ีผ่านมาและแรงผลกัดนัจากระบบทุนนิยมท า
ให้พ้ืนป่ารอบ ๆ  ชุมชนบุกรุกเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้ป่ามี
สภาพเส่ือมโทรม  นอกจากน้ีชุมชนบ้านปางยางยงั
เผชิญกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งท่ีร้อนข้ึน  
รูปแบบและฤดูกาลของฝนท่ีเปล่ียนแปลงไป  ปัญหา
ดินถล่มในพ้ืนท่ีท ากิน  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถี
ชีวิตและระบบการผลิตของชุมชน  จากวิกฤตการณ์
ดังกล่าวชุมชนบ้านปางยางได้พยายามปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมของตนเอง  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความ
สนใจในการศึกษาบทบาทของป่าชุมชนต่อศกัยภาพ
การปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
รับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รูปแบบ
การปรับตวั และวิเคราะห์บทบาทของป่าชุมชนต่อการ
ปรับตวัของชุมชนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงคาดว่าผลการศึกษาจะ
น าไปสู่การกระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าและความ 
ส าคญัของทรัพยากรป่าไม ้ อนัจะน าไปสู่การพฒันา
ศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการวางแผนจดัการทรัพยากรป่าไมข้อง
ชุมชนอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 
ตรวจเอกสาร 

 

แนวคิดท รัพยากร ป่าไ ม้กับการป รับตัว ต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของชุมชน 

ทรัพยากรป่าไมก้บัการปรับตวัของชุมชนทอ้งถ่ิน  
เป็นท่ีทราบกนัแลว้ว่าทรัพยากรป่าไมมี้บทบาทส าคญัใน
การรักษาดุลภาพทางธรรมชาติใหค้งความสมดุลของ ดิน 
น ้ าและอากาศ  โดยพิเชษฐ์ และปิยบุตร (ม.ป.ป.) ได้
แสดงทัศนะว่า ป่าไม้ คือ บริเวณท่ีมีต้นไมห้ลายชนิด 

หลายขนาด ข้ึนอยู่อย่างหนาแน่นบนพ้ืนท่ีกว้างใหญ่  
พอท่ีจะมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น เช่น ความ
เปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้า 
พืชและสัตว ์ท่ีลว้นมีความสัมพนัธ์กนั  ดงันั้น การจดัการ
ตลอดจนการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรป่าไมใ้หอุ้ดม
สมบูรณ์  จึงมีความส าคญัต่อความมัง่คงของทรัพยากร
ด้านอ่ืน ๆ ในยามท่ีเกิดวิกฤตหรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  
โดยทรัพยากรป่าไมจ้ะเป็นป้อมปราการในการลดความ
เส่ียงและความเปราะบาง  

จากประโยชน์ของทรัพยากรป่าไมท่ี้เอ้ือแก่
มนุษย์ในหลายด้าน ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตในการพ่ึงพิง
ทรัพยากรป่าไม้จึงพยายามหาแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน  เพ่ือใหค้งศกัยภาพในการอ านวย
ประโยชน์ ในประเดน็น้ี พิเชษฐ ์และปิยบุตร (ม.ป.ป.) ได้
แสดงทศันะวา่ ชุมชนหลายแห่งไดพิ้สูจนต์วัเองแลว้วา่มีขีด
ความสามารถในการพฒันาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม้ตามวิถีทางของจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็น
เจา้ของ  ทั้งน้ี ชุมชนแต่ละแห่งจะมีแนวทางการจดัการท่ี
แตกต่างกันออกไปตามเง่ือนไขทางเศษฐกิจ สังคม 
ประเพณี และวฒันธรรม แต่มีเป้าหมายเดียวกนัคือ ความ
มัน่คงย ัง่ยืนของชุมชนและระบบนิเวศ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทศันะของ สุรินทร์ (2543) ท่ีกล่าวถึง  ป่าชุมชนว่า
เป็นการก าหนดสิทธิในทรัพยากรให้กบัชุมชนชุมชน
หน่ึงท่ีมีศกัยภาพเป็นผูจ้ดัการและมีสิทธิในทรัพยากร
นั้น  ศกัยภาพของชุมชนสามารถแสดงออกมาในวิถีชีวิต
และวฒันธรรมการผลิต  ในความรู้สึกหวงแหนและ
จิตส านึกของการอนุรักษ์ป่าไม ้ ในรูปแบบและวิธีการ
จดัการทรัพยากรป่าไม ้ และในการรวมตวักนัปกป้อง
สิทธิของชุมชนจากการรุกรานของบุคคลภายนอก  ป่า
ชุมชนถือได้ว่ามีบทบาทต่อความมัน่คงของวิถีชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ินตลอดมา และยิ่งมีบทบาทมากข้ึนใน
สภาวะโลกร้อน ท่ามกลางความเส่ียงป่าชุมชนจะเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงของวิถีชีวิต 
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ดา้นงานศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกบับทบาทของ
ทรัพยากรป่าไมต่้อการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศท่ีผ่านมา  ทั้งในเร่ืองของการเพ่ิมความมัง่
คงทางอาหาร การลดภาวะความเปราะบาง ความเส่ียง
และผลกระทบ การปรับตัวของชุมชน  อาทิ กสินา 
(2555) ศึกษาถึงบทบาทของป่าชุมชนเพ่ือการปรับตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กรณีบา้นหว้ยวิน 
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  โดยพบว่ายุทธศาสตร์การ
ปรับตัวให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมให้ชุมชนหันมา
ท านาขั้นบันไดและใช้เตาประหยดัพลงังาน เพ่ือลด
ความเปราะบางและความเส่ียงในการใชไ้มฟื้นจากป่า  
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงศกัยภาพในการปรับตวัใน
ระยะยาว  ปัจจยัดา้นสิทธิในท่ีท ากิน จะเป็นแรงจูงใจ
ส าคญัท่ีท าใหช้าวบา้นมีความหวงแหนท่ีจะปกป้องผืนป่า
และริเร่ิมโครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการรับมือกับสภาพ
ปัญหาต่อไป  มูลนิธิพฒันาภาคเหนือและชุมชนห้วยหิน
ลาดใน (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาถึงวิถีการผลิตในระบบวน
เกษตรและการจัดการป่าชุมชนกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ และการสร้างความมัน่คงทางอาหารของ
ชุมชนกะเหร่ียงในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า 
วิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตของชุมชนเกษตรกรบน
พ้ืนท่ีสูงมิได้ส่งผลเสียต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ในทางตรงขา้มรูปแบบการผลิตท่ีเป็นวิถีชีวิต
ตามประเพณียงัช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  ชะลอ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และ
รักษาความมัน่คงทางอาหารท่ีย ัง่ยืนได ้ สิงห์ และคณะ 
(2555) ภายใตมู้ลนิธิชนเผ่าพ้ืนเมือง ไดท้ าการประเมิน
ด้านผลกระทบ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพฒันา
ยุทธศาสตร์การปรับตวัของชุมชนเผ่าพ้ืนเมืองภายใต้
องคค์วามรู้ของชุมชน พบว่า  ชุมชนมีศกัยภาพในการ
ปรับตัวและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ค่อนข้างสูง  
เน่ืองจากยงัคงมีระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม เช่น  

ป่าไม ้สัตว์ป่า ท่ีอุดมสมบูรณ์ สร้างความมัน่คงทาง
อาหารและเป็นแหล่งรายไดข้องชุมชน ทั้งน้ี  ขอ้กงัวล
ของชาวบ้านยงัคงเป็นเร่ืองของนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรของภาครัฐ ในเร่ืองของสิทธิในท่ีดินท ากิน
และการส่งเสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจ  

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
การ วิ เคราะ ห์บทบาทของป่า ชุมชนต่อ

ศักยภาพการปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  พิจารณาจากตวัแปร
ดา้นบทบาทของป่าชุมชนหรือทุนของชุมชนท่ีมีส่วน
ช่วยในการหนุนเสริมศกัยภาพในการปรับตวั 4 ดา้น 
คือ  1) ความมั่นคงทางอาหาร  2) แหล่งน ้ าและการ
บรรเทาอุทกภยั 3) วฒันธรรม ประเพณี และทุนทาง
สังคม 4) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของครัวเรือน  
โดยจากสมมติฐาน สภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีผ่านมา  ชุมชนสามารถรับรู้ได้ถึงการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  น าไปสู่
การตระหนกัถึงบทบาทของทรัพยากรป่าไมท่ี้มีส่วน
ช่วยในการหนุนเสริมความมั่นคงและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตวัของชุมชน ดงัลูกศร  (1)  
ในขณะเดียวกันทุนของชุมชนน าไปสู่การสร้าง
ยุทธศาสตร์ในการปรับตวัท่ีหลากหลาย  ประกอบกบั
ยุทธศาสตร์ในการปรับตัวของชุมชนก็น ามาสู่การ
สร้างความเขม้แข็งของทรัพยากรหรือทุนของชุมชน
เช่นเดียวกนั ดงัลกูศร (2)  ส่วนยุทธศาสตร์ในการปรับตวั
ของชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการลดภาวะความ
เปราะบางและผลกระทบต่าง ๆ จากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  เม่ือชุมชนมีศกัยภาพและมีความยึด
หยุ่นในการปรับตัว ต่อการ เป ล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ก็จะน าไปสู่การเป็นชุมชนเขม้แข็งต่อไป 
ดงัลกูศร (3) รายละเอียดดงั Figure 1 
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        (1)                (3)                
                                                                                         

 

 
 

          (2)         
 
Figure 1 Framework 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

การสนทนากลุ่มย่อย (focus group discussion)  
ในการสนทนากลุ่มยอ่ยไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึง

โครงสร้าง (semi – structured interviews) เ ก่ี ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ลักษณะสภาพอากาศ ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ลักษณะผลกระทบท่ีผ่านมา การ
จดัการท่ีดิน และการพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้  ทั้งน้ี จะ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (key informant interview)  
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้หรือมีขอ้มูลในเร่ืองท่ีผูวิ้จัยก าลงั
ศึกษาดีท่ีสุด  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive) ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน และปราชญช์าวบา้น  
 

การส ารวจด้วยแบบสัมภาษณ์ 
การสร้างเค ร่ืองมือโครงสร้างของแบบ

สัมภาษณ์แบ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (opened-end 
question) และปลายปิด (closed-end question)  

1) ประชากรเป้าหมาย คือ ครัวเรือนบ้านปาง
ยาง หมู่ ท่ี 1 ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวดัน่าน  ทั้ งน้ี 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Krejcie 
and Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (ธีรวุฒิ, 
2543)  ดงันั้น จากประชากรทั้งหมด 56 หลงัคาเรือน 
คิดเป็นกลุ่มตวัอย่างได ้50 หลงัคาเรือน  ทั้งน้ี ผูศึ้กษา
ไดเ้กบ็ขอ้มลูมาทั้งส้ิน 52 หลงัคาเรือน  

2) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา  โดยเน้ือหาในแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 5 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป  ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม  ส่วนท่ี 3 การรับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และรูปแบบการปรับตวั
ของครัวเรือน  ส่วนท่ี 4 บทบาทของทรัพยากรป่าไม้
ต่อการปรับตัวและการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภู มิอากาศ   และส่วนท่ี  5 ข้อ คิด เ ห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

3) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบ
เบ้ืองตน้ (pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา  เพ่ือ
ดูความชัดเจนของภาษา ความน่าเช่ือถือของแบบ
สัมภาษณ์ และดูความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  
จากนั้นน าแบบสมัภาษณ์มาปรับแกเ้พ่ือความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน  จากนั้นน าแบบสมัภาษณ์ไปเกบ็ขอ้มลูจริง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ  การน า

ขอ้มลูท่ีไดม้าจดัเป็นหมวดหมู่ตามประเดน็ต่าง ๆ ท่ีตั้ง
ไว ้แลว้ตรวจสอบแบบสามเสา้ (triangulation) 

4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ขอ้มูลจาก
แบบสัมภาษณ์  โดยจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

The Effects of Climate Change 

Adaptation Strategies 

1. Household economic strategy 

2. Organization strategy 

3. Forest conservation strategy 

4. Financial strategy 

Role of Community Forest 
1. Food security  

2. Water supplies and flood prevention 
3. Cultural, traditional beliefs and social capital 

4. Household economy  

Adaptation 

Perception Capacity 
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ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเ บ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าน ้ าหนกัเฉล่ียของ
ตวัแปรต่าง ๆ 

การประเ มินค่าระดับความคิดเ ห็นด้าน
บทบาทของทรัพยากรป่าไมต่้อการปรับตัวและการ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยการหา
ค่าน ้าหนกัเฉล่ีย  จากนั้นท าการแบ่งเกณฑก์ารจดักลุ่ม
ระดบัของความคิดเห็น  โดยการค านวณค่าความกวา้ง
ของอนัตรภาคชั้น  ค านวนโดยใชสู้ตร อนัตรภาคชั้น  
= (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)/จ านวนชั้น จาก
เกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายระดบัของความ
คิดเห็นดา้นบทบาทของทรัพยากรป่าไมต่้อการปรับตวั
และการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ออกเป็น 5 อนัตรภาคชั้น 
ไดแ้ก่ มีบทบาทน้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากท่ีสุด ตามล าดบั 

 
ผลและวจิารณ์ 

 

ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรพบว่าผูใ้ห้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 76.9)  เน่ืองจาก
ส่วนมากเพศชายจะเป็นหวัหนา้ครัวเรือน  ซ่ึงจะอยูใ่นช่วง
อายุ 41-60 ปี (ร้อยละ 55.8)  และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ (ร้อย
ละ 46.2)  มีภูมิล  าเนาเกิดท่ีบา้นปางยางมาแต่ก าเนิด (ร้อย
ละ 96.2)  ด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ียมี
ประมาณ 4-6 คน (ร้อยละ 48.1)  และมีจ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนประมาณ 3-4 คน (ร้อยละ 57.7)  ทั้งน้ี มีสมาชิก
ในบางครัวเรือนท่ีออกไปท างานต่างจงัหวดั (ร้อยละ 15.4) 
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่า  ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ท าไร่ข้าวโพด 
(ร้อยละ 90.4)  โดยมีรายได้เฉล่ีย 8,277 บาทต่อเดือน  

ดา้นอาชีพรองส่วนใหญ่เป็นการท าสวน (ร้อยละ 61.5)  
รองลงมาเป็นการเล้ียงสัตว์ (ร้อยละ 48.1) และท านา 
(ร้อยละ 46.2) ตามล าดบั  โดยมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 
1,593.98 ต่อเดือน  ด้านหน้ีสินส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 
30,000 บาท  ทั้ งน้ี ทุกครัวเรือนมีท่ีดินท ากินเป็นของ
ตวัเอง  โดยส่วนใหญ่จะมีครอบครัวละประมาณ 6-10 
แปลง (ร้อยละ 53.8)  โดยมีเน้ือท่ีเฉล่ียครอบครัวละ
ประมาณ 25.1 – 50 ไร่ (ร้อยละ 40.4)  โดยทั้งหมดไม่มี
เอกสารสิทธิ  เน่ืองจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและ
ป่าสงวนแห่งชาติ  อีกทั้งในหมู่บา้นน้ีไม่มีการเช่าท่ีดิน
ท ากินแต่อย่างใด  ส่วนด้านการเป็นเข้าสมาชิกของ
กองทุนหมู่บา้นสูงสุดเป็นกองทุนสัจจะออมทรัพย ์(ร้อย
ละ 98.1)  รองลงมาเป็นกองทุนเงินลา้นและกองทุนผู ้
ปลูกขา้วโพด (ร้อยละ 96.2)  ส่วนดา้นการเป็นสมาชิก
ของกลุ่มต่าง ๆ แต่ละครัวเรือนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ 
กลุ่มผูป้ลูกขา้วโพด (ร้อยละ 82.7)  ซ่ึงสะทอ้นอาชีพ
หลกัของชุมชน รองลงมาเป็นกลุ่มปลกูไมผ้ลโครงการ
ขยายผล (ร้อยละ 80.8) กลุ่มท านาขั้นบนัได กลุ่มปลูกผกั
โครงการขยายผล และกลุ่มเล้ียงสัตวโ์ครงการขยายผล 
(ร้อยละ 57.7) ตามล าดบั  
 

การรับรู้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และ
รูปแบบการปรับตวัของครัวเรือน 

 ในรอบ 5-10 ปี ท่ีผ่านมา  ชาวบา้นปางยางได้
ประสบกับสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยปรากฏการณ์ท่ีทุกครัวเรือนสามารถรับรู้
ได ้คือ สภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน (ร้อยละ 100)  รองลงมา
เป็นฤดูฝนท่ีมาชา้กว่าปกติและรูปแบบการตกของฝนท่ี
เปล่ียนแปลงไป (ร้อยละ 98.1)  ความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างวัน (ร้อยละ 90.4)  ความแห้งแล้ง  
(ร้อยละ 80.8)  ความรุนแรงของลม มรสุม พาย ุ(ร้อยละ 
55.8) และสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น  (ร้อยละ 32.7)  
ดงั Table 1
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Table 1  Perception about climate change.  
(In the past 5-10 years.) 

 

Climate change Percent 
1. Weather heats up 
 

2. Rainfall pattern was changed 
 

3. Changing temperature between days 
 

4. Drought 
 

5. Strong wind 
 

6. Cold weather 

100 
 

98.1 
 

90.4 
 

80.8 
 

55.8 
 

32.7 
 

รูปแบบการปรับตัวของครัวเรือนด้านการ
ประกอบอาชีพ  การปรับตัวสูงสุดเป็นการปลูกพืช
เชิงเด่ียว (ขา้วโพด) (ร้อยละ 98.1)  เน่ืองจากเป็นอาชีพ
หลกัของคนในชุมชน  รูปแบบการปรับตวัดา้นองค์กร
สถาบนั สูงสุดเป็นการจดัตั้งกลุ่มและกองทุนต่าง ๆ ภาย
ให้ชุมชน (ร้อยละ 98.1)  รูปแบบการปรับตัวด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ ์สูงสุดยงัคงเป็นการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการแนวเขตพ้ืนท่ีโซน
พิเศษของชุมชน และการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการ
เขา้ไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรในป่าของชุมชน (ร้อยละ 
100) และรูปแบบการปรับตวัดา้นการเงิน สูงสุดเป็นการ
เขา้ร่วมกองทุนต่าง ๆ ของชุมชน (ร้อยละ 100) 

 

Table 2  Adapt strategies to perceived climate change 
Strategies Percent 

1. Household economic strategy 
- turned to maize plantation 

2. Organization strategy 
- development of community organization 

3. Forest conservation strategy 
- community forest zoning 

4. Financial strategy 
- became a member of community financial group 

 
98.1 

 
98.1 

 
100 

 
100 

 

4. บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ต่อการปรับตวัและการ
รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

บา้นปางยางมีพ้ืนท่ีของหมู่บา้นทั้งส้ิน 7,921 
ไร่  โดยตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าสงวนแห่งชาติป่าผาแดง  
ส ภ า พ พ้ื น ท่ี เ ป็ น ภู เ ข า สู ง ชั น  มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 700-1,000 เมตร  เป็นป่าเบญจ
พรรณและป่าดิบเขา  สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูกบุกรุก
ท าลายเพ่ือท าการเกษตร  ทั้ ง น้ี ความคิดเห็นด้าน
บทบาทของทรัพยากรป่าไมต่้อการปรับตัวและการ

รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ชาวบา้น
ปางยางให้ความส าคญัของป่าในบทบาทดา้นน ้ าและ
การบรรเทาอุทกภัย (ค่าน ้ าหนักเฉล่ีย = 4.67)  การ
อ านวยประโยชน์ทางตรง ไดแ้ก่ เป็นแหล่งตน้น ้าไวใ้ช้
ทางการเกษตรและไวกิ้นไวใ้ชใ้นครัวเรือน ประโยชน์
ทางอ้อม ได้แก่ ช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันการชะล้าง
พังทลาย ดินโคลนถล่มและช่วยชะลอน ้ ายามเกิด
อุทกภยั  รองลงมา คือ บทบาทดา้นวฒันธรรม ประเพณี 
และทุนทางสังคม (ค่าน ้ าหนกัเฉล่ีย = 4.15)  ดา้นการ
เป็นพ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรม ซ่ึงมองถึงกิจกรรมด้าน
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การอนุรักษ์ป่าท่ีน ามาสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ทรัพยากรของชุมชน  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
จดัการทรัพยากรป่าไม ้น ามาสู่ความสามคัคีและพลงั
ความร่วมมือกนัของคนในชุมชน  ต่อมาเป็นบทบาท
ด้านการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (ค่า
น ้ าหนักเฉล่ีย = 4.12)  โดยให้ความส าคญัดา้นแหล่ง
เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  รองลงมาเป็นการช่วย

ลดรายจ่ายของครัวเรือน  เป็นแหล่งเน้ือไมท่ี้ใชใ้นการ
ปลูกสร้าง และเป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน  
สุดท้ายเป็นบทบาทด้านความมัน่คงทางอาหาร (ค่า
น ้าหนกัเฉล่ีย = 3.73)  โดยใหค้วามส าคญัดา้นการเป็น
แหล่งพืชผกั แหล่งการส ารองอาหาร แหล่งสมุนไพร 
แหล่งโปรตีน และแหล่งผลไม ้ 

 

Table 3 Role of community forest in climate change adaptation 
Role of community forest Average weight 

1. Water supplies and flood prevention 
2. Cultural, traditional beliefs and social capital 
3. Household economy  
4. Food security  

4.67 
4.15 
4.12 
3.73 

 

 
Figure 2  Map showing land use and scope community of Pang Yang Village, PhuKha Sub-district, Muang 

District, Nan Province 
Source: Mekong Environment and Resource Institute. (MERI) 
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สรุป 
 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านเศรษฐิจและสังคม 
 ก ลุ่มประช ากร ส่ วนใหญ่ เ ป็น เพศช า ย  
เน่ืองจากส่วนมากเพศชายจะเป็นหวัหนา้ครัวเรือน ท่ีมี
อยู่ในช่วงอายุ 41-60 ปี และไม่ได้เรียนหนังสือ  มี
ภูมิล  าเนาเกิดท่ีบา้นปางยางมาแต่ก าเนิด  ดา้นจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ียมีประมาณ 4-6 คน  และ
มีจ านวนแรงงานในครัวเรือนประมาณ 3-4 คน  ทั้งน้ี มี
สมาชิกบางครัวเรือนท่ีออกไปท างานต่างจงัหวดั  ส่วน
ดา้นอาชีพหลกัของบา้นปางยาง คือ ท าไร่ขา้วโพด มี
รายไดเ้ฉล่ีย 8,277 บาทต่อเดือน  ส่วนอาชีพรองส่วน
ใหญ่เป็นการท าสวน  โดยมีรายได้เฉล่ียประมาณ 
1,593.98 ต่อเดือน  แต่ละครัวเรือนมีหน้ีสินส่วนใหญ่
นอ้ยกว่า 30,000 บาท  ทั้งน้ี ทุกครัวเรือนมีท่ีดินท ากิน
เป็นของตัวเอง  โดยส่วนใหญ่ครอบครองครัวละ
ประมาณ 6-10 แปลง โดยมีเน้ือท่ีเฉล่ียครอบครัวละ
ประมาณ 25.1 – 50 ไร่  โดยทั้งหมดไม่มีเอกสารสิทธิ  
เ น่ืองจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวน
แห่งชาติ  อีกทั้งในหมู่บา้นน้ีไม่มีการเช่าท่ีดินท ากินแต่
อย่างใด  ส่วนด้านการเป็นเข้าสมาชิกของกองทุน
หมู่บ้านสูงสุดเป็นกองทุนสัจจะออมทรัพย์และการ
เป็นสมาชิกของกลุ่มผูป้ลูกขา้วโพด  ซ่ึงสะทอ้นอาชีพ
หลกัของชุมชน  
 

การรับรู้และการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

กา ร รั บ รู้ เ ก่ี ย วก า ร เป ล่ี ยนแปลงสภ าพ
ภูมิอากาศ ในรอบ 5-10 ปี ท่ีผ่านมา  ชาวบา้นปางยาง
ไดป้ระสบกบัปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงหรือความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  โดยปรากฏการท่ีทุก
ครัวเรือนสามารถรับรู้ได ้คือ  สภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน 
(ร้อยละ 100)   ฤดูฝนท่ีมาชา้กว่าปกติและรูปแบบการ
ตกของฝนท่ีเปล่ียนแปลงไป (ร้อยละ 98.1)  ความ

แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวนั (ร้อยละ 90.4)  ความ
แห้งแลง้ (ร้อยละ 80.8)  ความรุนแรงของลมมรสุม 
พายุ (ร้อยละ 55.8)  และสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ (ร้อย
ละ 32.7)  ส่วนรูปแบบการปรับตวัของครัวเรือนต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดา้นการประกอบอาชีพ
การปรับตวัสูงสุดเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว (ขา้วโพด) 
(ร้อยละ 98.1)  เน่ืองจากเป็นอาชีพหลักของคนใน
ชุมชน  รูปแบบการปรับตวัดา้นองค์กรสถาบนั สูงสุด
เป็นการจัดตั้ งกลุ่มและกองทุนต่าง ๆ ภายให้ชุมชน 
(ร้อยละ 98.1)  รูปแบบการปรับตัวด้านส่ิงแวดลอ้ม
และการอนุรักษ์ สูงสุดยงัคงเป็นการการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบว่าดว้ยการจดัการแนวเขตพ้ืนท่ีโซนพิเศษ
ของชุมชน และการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการเขา้ไป
ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรในป่าของชุมชน (ร้อยละ 100)  
ส่วนรูปแบบการปรับตวัดา้นการเงิน สูงสุดเป็นการเขา้
ร่วมกองทุนต่าง ๆ ของชุมชน (ร้อยละ 100)  นอกจากน้ี
ชุมชนบา้นปางยางยงัมีความร่วมมือกบัหน่วยภายนอก
ท่ีเขา้มาสนับสนุน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดตามและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ มูลนิธิรักษ์ไทย และศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพ่ือคนกับป่า  (RECOFT) ท่ี เ ปิดโอกาสการ
เรียนรู้  เพ่ือการปรับตวัและรับมือกบัปัญหา  โดยน า
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใหพ้ร้อมน ามาปรับใช้
กบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนรูปแบบ
การท าเกษตรกรรม  การหาพนัธ์ุพืชมาใหท้ดลองปลูก 
การให้ความรู้ดา้นความสามารถของป่าในการกกัเก็บ
คาร์บอนของป่า เป็นตน้ 
 

บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ต่อการปรับตวัและการ
รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 จากบทเรียนดา้นภยัธรรมชาติไดน้ ามาสู่ความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ชาวบา้นปางยางจึงให้ความส าคญับทบาท
ของป่าในด้านทรัพยากรน ้ าและการบรรเทาอุทกภัย 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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(ค่าน ้ าหนักเฉล่ีย = 4.67)  โดยป่าสามารถอ านวย
ประโยชนท์ั้งทางตรง ไดแ้ก่  เป็นแหล่งตน้น ้าไวใ้ชท้าง
การเกษตร และไวกิ้นไวใ้ชใ้นครัวเรือน  และประโยชน์
ทางอ้อม ได้แก่ ช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันการชะล้าง
พงัทลาย ดินโคลนถล่ม ทั้งภายในหมู่บา้นและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม  อีกทั้ งยงัช่วยชะลอน ้ ายามเกิดอุทกภัย 
รองลงมา คือ บทบาทดา้นวฒันธรรม ประเพณี และทุน
ทางสังคม (ค่าน ้ าหนักเฉล่ีย = 4.15) ได้แก่ การเป็น
พ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรม  เป็นศูนยก์ลางระบบความเช่ือ
ของชุมชน โดยชาวบา้นให้ความส าคญักบัการรักษา
พ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรมมากกว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจ
และแหล่งอาหารของครัวเรือน  นอกจากน้ียงัพิจารณา
ถึงกิจกรรมดา้นการอนุรักษป่์า  ซ่ึงจะน ามาสู่การสร้าง
ความเขม้แข็งของทรัพยากรของชุมชน  รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ น ามาสู่ความ
สามคัคีและพลงัความร่วมมือของคนในชุมชน  บา้น
ปางยางจดัวา่เป็นชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีโครงสร้างทางเครือ
ญาติท่ีเขม้แข็ง  ความผกูพนักนัภายในชุมชนเป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ  การรับ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ภู มิปัญญาท้องถ่ิน  
กระนั้นแลว้ความสามารถในการรวมตัวกันจะเป็น
ต้นทุนทางสังคมท่ีส าคัญในการผลักดันด้านการ
เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของชุมชน  ต่อมาเป็นบทบาทดา้น
การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (ค่าน ้ าหนกั
เฉล่ีย = 4.12)  โดยใหค้วามส าคญักบัดา้นไมฟื้นซ่ึงเป็น
แหล่งเช้ือเพลิงท่ีใช้ในชีวิตประจ าว ัน การช่วยลด
รายจ่ายของครัวเรือน  แหล่งเน้ือไมท่ี้ใช้ในการปลูก
สร้าง  และแหล่งรายไดเ้สริมของครัวเรือน  ทั้งน้ี ป่าท า
หนา้ท่ีเป็นหลกัประกนัในยามท่ีประสบปัญหาภยัพิบติั
ทางธรรมชาติ  ในบางปีท่ีผลผลิตทางการเกษตรนอ้ย
ชาวบา้นก็จะเก็บหาของป่ามากข้ึน  แต่ถึงอย่างนั้นแลว้
ก็ยงัมีอีกหลายครัวเรือนท่ียงัตอ้งออกไปเป็นแรงงาน
รับจ้า งนอกหมู่ บ้าน   เ ม่ือว่ า งจากกิจกรรมทาง

การเกษตร เพ่ือหารายได้เพ่ิมมาใช้จ่ายในครัวเรือน  
สุดท้ายเป็นบทบาทด้านความมั่นคงทางอาหาร (ค่า
น ้าหนกัเฉล่ีย = 3.73)  ป่าเป็นแหล่งพืชผกั แหล่งส ารอง
อาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งโปรตีน และแหล่งผลไม ้ 
ลกัษณะการพ่ึงพิง ไดแ้ก่ การเก็บผกัป่า อาทิ ผกักดู ผกั
ฮาก ผกัหวานป่า   การเก็บหาเห็ด ไดแ้ก่ เห็ดโคน เห็ด
แดง เห็ดลม   การหาเก็บหน่อไม ้ไดแ้ก่ หน่อบง หน่อ
ไร่  หน่อซาง    การเก็บผลไม้ป่า  อาทิ  มะม่วงป่า 
มะกอกป่า   การเก็บหาสมุนไพร อาทิ มะขามป้อม มะ
เวง้เครือ   และการหาสตัวป่์า ไดแ้ก่ ไก่ป่า กระรอก หนู 
เป็นตน้ 

ดังนั้ น แนวทางการปรับตัวระยะยาวของ
ชุมชนบา้นปางยาง  ซ่ึงเป็นชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีวิถีชีวิต
และระบบการผลิตท่ีพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม ้ยงัคงเป็น
การสร้างทางเลือกใหม่ควบคู่กบัการอนุรักษ์และการ
จดัการทรัพยากรป่าไมใ้หส้ามารถอ านวยประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  ทั้งน้ี ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาไดมี้
หน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาสนบัสนุน อาทิ มูลนิธิรักษไ์ทย 
ศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่า อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา และหน่วยงานในพ้ืนท่ี ท่ีเข้ามาเสริมสร้าง
ศกัยภาพของชุมชน  เสนอแนวทางการปรับตวัระดบั
ทอ้งถ่ิน  โดยมีการปรับเปล่ียนลกัษณะวิถีชีวิติควบคู่
กบัการอนุรักษป่์า ไดแ้ก่  การปลูกพืชผสมผสานหรือ
ระบบวนเกษตร  การท านาขั้นบนัได การปล่อยคืนไร่
หมุนเวียนหรือการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษต์น้น ้ า 
เป็นต้น  กระนั้นเราจึงเห็นไดว้่าการเพ่ิมศักยภาพใน
การปรับตวัระยะยาว  ป่าชุมชนมีบทบาทต่อการสร้าง
ทางเลือกและการปรับตวัของคนทอ้งถ่ินเม่ือเผชิญกบั
สภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับ
ป่า - ประเทศไทย (RECOFTC - Thailand) โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงปางยาง ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีทุก
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ท่านท่ีอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใน
การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทอ้งถ่ินในต าบลบางกะเจา้และต าบลบางน ้าผึ้ง 

อ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  เก่ียวกบัประโยชน์ของการท่องเท่ียวชุมชน  ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืน และความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดงักล่าวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบริเวณ
พ้ืนท่ีสีเขียว  สุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจ านวน 296 ครัวเรือน  โดยใชแ้บบสมัภาษณ์และทดสอบสมมุติฐานใชส้ถิติ t- test 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  ผลการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากท่ีสุดคือ  เกิด
รายไดเ้พ่ิมข้ึน  กลุ่มตวัอยา่งในต าบลบางกะเจา้มีระดบัความรู้ความเขา้ใจในระดบัดี ส่วนต าบลบางน ้าผึ้งระดบัต ่า (x̄=11.19 
และ 9.88 จากคะแนนเต็ม 14 ตามล าดบั)  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทั้งสองต าบลอยู่ในระดบัน้อย  
ส่วนการไดรั้บรายไดจ้ากการท่องเท่ียวชุมชน และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ค าส าคญั: การท่องเท่ียวชุมชน  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การมีส่วนร่วม  พ้ืนท่ีสีเขียว 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the opinions of local people in Bang Kachao and Bang Nam 

Pheung sub-districts, Phra Pradaeng district, Samut Prakan province on community tourism benefit, their 
knowledge about sustainable tourism, and the relationship of these factors to the levels of local people participation 
in environmental conservation in green areas in the sub-districts.  A sample of 296 households was selected by a 
simple random sampling technique and a questionnaire survey was employed for data collection.  A t-test was 
used to test each hypothesis at the 0.05 confidential level. The results showed that monetary value had the highest 
benefit to the communities.  The knowledge level on sustainable tourism in Bang Kachao (x̄=11.19) was higher 
than for Bang Nam Pheung (x̄= 9.88) from a possible total score 14.  The levels of environmental conservation 
participation in the green areas of both sub-districts were low.  Hypothesis testing revealed that the differences in 
receiving tourism income and knowledge level were statistically related to the level of environmental conservation 
participation in the green areas of both sub-districts. 
Keywords: community tourism, environmental conservation, participation, green area  
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ค าน า 
การท่องเท่ียวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

บทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจทั้งในระดบัชุมชนไปจนถึง
ระดบัประเทศ  ปัจจุบนัประเทศไทยมีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวนบัเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ  โดยปี พ.ศ. 
2556 รายได้จากการท่องเท่ียวในประเทศมีมูลค่า
ทั้งส้ิน 417,769 ลา้นบาท  โดยนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เดินทางเขา้มาเยือนประเทศไทยในปี 2556 มีประมาณ 
16.1 ลา้นคน และใช้จ่ายเงินประมาณ 254,068 ลา้น
บาท  ส่วนคนไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศมี
จ านวน 38.4 ลา้นคนใชจ่้ายเงินประมาณ 163,701 ลา้น
บาท (กรมการท่องเท่ียว, 2557)  พ้ืนท่ีสีเขียวของต าบล
บางกะเจ้าและต าบลบางน ้ าผึ้ งก็เช่นกัน  นอกจากมี
ความส าคญัในการเป็นปอดของกรุงเทพมหานครและ
จังหวดัสมุทรปราการแล้ว ย ังเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคนเดิน
ทางเขา้ไปท่องเท่ียวประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีสี
เขียวเป็นจ านวนไม่นอ้ย เช่น กิจกรรมล่องเรือชมสวน 
ชมห่ิงห้อย ดูนก ข่ีจักรยาน ชมตลาดน ้ า และเดิน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น  ด้วยขนาดพ้ืนท่ีสี
เขียวประมาณ 11,819 ไร่ ท่ีไดรั้บการคุม้ครองพิเศษ
ตามมติคณะรัฐมนตรีตั้ งแต่วนัท่ี 14 กันยายน 2520 
(กรมป่าไม,้ 2554)  มีลกัษณะคลา้ยกระเพาะหมู  โอบ
ลอ้มดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยา  ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ
สวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  ดูแลจดัการโดยศูนยจ์ดัการ
พ้ืนท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขนัธ์ กรมป่าไม ้เน้ือท่ี
ประมาณ 1,276 ไร่  และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเป็นทั้ งของ
ประชาชนทัว่ไปและพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน  จึงท า
ให้เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีความส าคญัทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสงัคมของชุมชนท่ีตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ี
สีเขียวน้ี 

อย่างไรก็ดี แมว้่าพ้ืนท่ีสีเขียวนครเข่ือนขนัธ์
จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส าคัญทั้ ง

ด้านระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการ
ใหบ้ริการทางส่ิงแวดลอ้ม ท่องเท่ียว และนนัทนาการ  
แต่พ้ืนท่ีสีเขียว ก็ได้รับแรงกดดันไม่น้อยจากการ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน  ซ่ึงเดิมเป็นสวนกลายเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรรสมัยใหม่  
ดงันั้น การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจึงถูกคาดหวงัว่าน่าจะ
เป็นทางเลือกส าคัญเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ในพ้ืนท่ี  
ดว้ยแนวคิดท่ีว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว
น่าจะส่งผลใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินหวงแหนและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (Ceballos-Lascurain, 
1991; Brandon, 1993; World Tourism Organization, 
1998)  นอกจากนั้ น ย ัง มีการศึกษาอีกหลายเ ร่ือง
เก่ียวกบัตวัแปรระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอนุรักษ์ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทอ้งถ่ินในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (ศุภิรา และ
คณะ, 2557; ส ารวยและคณะ, 2557; สันติและรัชดา, 
2558)  แต่ยงัไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืนกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ีสีเขียว 

ดังนั้ น ผู ้วิจัย จึงประสงค์จะท าการศึกษา
เก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนทอ้งถ่ินในต าบล
บางน ้ าผึ้ งและต าบลบางกะเจ้า ท่ีมีต่อความส าคัญ
ตลอดจนประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวชุมชน 
ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนทอ้งถ่ิน 
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
การไดรั้บรายไดจ้ากการท่องเท่ียวชุมชน และความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน กบัระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวในต าบลดงักล่าว 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
   

การเกบ็ข้อมูลทุตยิภูม ิ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเ ก่ียวข้อง ได้แก่ 

ข้อมูล เ ก่ียวกับพ้ืน ท่ี ศึกษา  ทรัพยากรท่องเ ท่ียว 
กิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆของต าบลบางกะเจ้า และ
ต าบลบางน ้าผึ้ง 
 

การเกบ็ข้อมูลปฐมภูม ิ
1.  การสร้างแบบสมัภาษณ์  
  สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบ
สัมภาษณ์โดยผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะ  จากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์ไปท าการทดสอบกบัประชาชนทอ้งถ่ินใน
เขตต าบลบางบัว  อ า เภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงมีการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีสีเขียว
จ านวน 30 ชุ ด  เ พ่ื อตรวจสอบค่าความ เ ช่ื อมั่น 
(reliability) โดยค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็น เก่ียวกบั
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวในด้านส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ใชวิ้ธีของ Cronbach (พวงรัตน์, 
2540) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากบั 0.85 และค าถาม
เก่ียวกบัความรู้ดา้นการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน  โดยวิธี 
Kuder-Richardson 20 มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.72  

 

2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรเป้าหมายคือ หัวหนา้ครัวเรือน

หรือตวัแทนท่ีมีอายุ 20 ปี ข้ึนไป ในพ้ืนท่ีต าบลบางกะ
เจา้และต าบลบางน ้าผึ้ง  โดยคดัเลือกเฉพาะหมู่บา้นท่ี
มีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชน ค านวณกลุ่มตวัอย่าง  
โดยหน่วยการวิเคราะห์คือระดบัครัวเรือน ใชสู้ตรของ 
Yamane (1973) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ได้
จ านวนตวัอย่างต าบลบางกะเจา้ 179 ครัวเรือน ต าบล
บางน ้ าผึ้ง 117 ครัวเรือน รวม 296 ครัวเรือน  จากนั้น
น าไปค านวณหาจ านวนครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละ

หมู่บา้น  โดยใชสู้ตรการกระจายตามสัดส่วน (สุบงกช, 
2526)  ท าการคดัเลือกครัวเรือนโดยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย  เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนเมษายน – 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556  นอกจากนั้น ได้ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติม ถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
เพ่ือให้เข้าใจในบริบทของการท่องเท่ียวชุมชนและ
การอนุรักษพ้ื์นท่ีสีเขียว 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน มี 14 ขอ้  มีการใหค้ะแนนคือ ตอบ
ถกู ให ้1 คะแนน  ตอบผิดให ้0 คะแนน  ใชค่้าเฉล่ีย (x̄)  
ในการแบ่งระดบัความรู้ ถา้ไดค้ะแนนมากกว่าค่าเฉล่ีย
หมายถึง มีความรู้ในระดบัสูง และไดค้ะแนนนอ้ยกว่า
ค่าเฉล่ียหมายถึงมีความรู้ในระดบันอ้ย  

ระดบัความคิดเห็นของประชาชนทอ้งถ่ินต่อ
ความส าคัญของกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ต่อการ
พฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม
ท่ีมีต่อชุมชนในต าบลบางน ้ าผึ้ งและต าบลบางกะเจา้ 
ลกัษณะค าถามเป็นมาตรวดัแบบ Likert scale  แบ่งเป็น 
3 ระดับ คือ 1 หมายถึง น้อย  2 หมายถึง ปานกลาง 
และ 3 หมายถึง มาก   

การไดรั้บประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวโดยให้
ค่าคะแนน การไดรั้บประโยชน์เท่ากบั 1 และไม่ไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวเป็น 0  

การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ีสีเขียว ลกัษณะค าถามเป็นมาตรวดัแบบ Likert 
scale แบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่เคยเขา้ร่วม   เขา้ร่วม
นอ้ยหมายถึง การเขา้ร่วม 1-3 คร้ัง/ปี   เขา้ร่วมปานกลาง
หมายถึง การเขา้ร่วม >3-5 คร้ัง/ปี   เขา้ร่วมสูงหมายถึง 
การเขา้ร่วม >5 คร้ัง/ปี 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย         
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาความ 
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สัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม โดย 
วิธี t-test   
 

ผลและวจิารณ์ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.7  อายุเฉล่ีย 38 ปี  ระดับ
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่คือ ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 
39.2  อาชีพของประชากรกลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพ
คา้ขาย ร้อยละ 23.0 รองลงมา คือ รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.6 และ อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 
17.6 รับจา้งบริษทัเอกชน ร้อยละ 16.9 ประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว (บริการท่ีพกั น าเท่ียว บริการ
พาหนะ อาหารและเคร่ืองด่ืม) ร้อยละ 7.4 นักเรียน
นกัศึกษา ร้อยละ 3.0 ส่วนเหลือร้อยละ 10.5 ประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ เช่น แม่บา้นและเกษียณอายุ เป็นตน้ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มและเป็นสมาชิกกลุ่ม
ของชุมชนร้อยละ 67.6 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ร้อยละ 34.1  รายได้
ในช่วง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 31.1  รายได้
ในช่วง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 22.6  และสูงกว่า 
30,000 บาท มีเพียงร้อยละ 12.2  
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
จากการศึกษาพบว่า  ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของกลุ่มตวัอย่างได้
คะแนนต ่าสุด 5 คะแนน และสูงสุด 14 คะแนนจากขอ้
ค าถาม 14 ข้อ และคะแนนเฉล่ีย 10.67 (S.D.=2.21) 
โดยค าถามท่ีมีผูต้อบถูกมากท่ีสุดคือ การท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยืนกระตุน้ใหชุ้มชนมีจิตส านึกดา้นการอนุรักษ ์
ร้อยละ 97 และค าถามท่ีตอบถูกน้อยท่ีสุดคือ ทุก
กิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชน เป็นกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา มีผูต้อบถูกเพียงร้อยละ 13.2 และขอ้ค าถามท่ี
ตอบถูกนอ้ยรองลงมาคือ ควรลดพ้ืนท่ีสีเขียวแลว้สร้าง

ส่ิงอ านวยความสะดวกให้มากข้ึน เพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมุ่งเนน้รายได้
มากกวา่คุณภาพของการท่องเท่ียว ตอบถกูเพียงร้อยละ 
47.6 และร้อยละ 54.7 ตามล าดบั  เม่ือใชค้ะแนนเฉล่ีย
ในการแบ่งกลุ่มระดบัความรู้ความเขา้ใจ พบว่าผูต้อบ
แบบสัมภาษณ์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ระดับสูงมี   
ร้อยละ 52.7 และมีความรู้ความเขา้ใจระดบัต ่า ร้อยละ 
47.3 ซ่ึงเป็นค่าท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั  เม่ือเปรียบเทียบ
ระดับความรู้ความเข้าใจการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน
ระหว่าง 2 ต าบล พบว่า ต าบลบางน ้ าผึ้ งมีค่าคะแนน
ระดับความรู้ความเข้าใจเฉล่ียเท่ากับ 9.88 น้อยกว่า
ต าบลบางกะเจ้า ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย 11.19 ซ่ึงมีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (t= -5.065,   
P-value = 0.000)  
 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อการพฒันาชุมชน   
พ้ืนท่ีสีเขียวของต าบลบางกะเจา้ มีมากกว่า

ต าบลบางน ้าผึ้ง  แต่กิจกรรมท่องเท่ียวพบท่ี ต าบลบาง
น ้ าผึ้ งหลากหลายมากกว่า  ต าบลบางน ้ าผึ้ งมีการ
ประกอบกิจกรรมโฮมสเตย ์ตลาดน ้า เท่ียวชมสินคา้ใน
หมู่บา้นโอท็อปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พายเรือ
น าเท่ียว ถ่ายรูป ศึกษาวิถีชุมชน/เท่ียวชมสวนผลไม ้
กิจกรรมชมการท าอาหารไทย ท าธูปหอมสมุนไพร 
และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปต่าง ๆ  ส่วนต าบลบางกะ
เจ้ามีกิจกรรมท่ีอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั ไดแ้ก่ กิจกรรมป่ันจกัรยานชม
วิถีชีวิตชุมชน สวนผลไม้ สวนป่า และป่าชายเลน 
กิจกรรมดูนก และกิจกรรมถ่ายรูป  ส่วนกิจกรรม
โฮมสเตย์และเท่ียวชมสินค้าในหมู่บา้นโอท็อปตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบา้งแต่ไม่มากนกั  ส าหรับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากทั้ งสองต าบลถึง
ความส าคญัของกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีต่อการ
พัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม แสดงใน Table 1  



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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Table 1 Local opinion from Bang Kachao and Bang Nam Pheung sub-districts on the important levels of tourism 
activities toward community development in social, economic, and environmental aspects 

(n=296) 

Tourism activities 
 Average score (X̅) 1/ of the important levels 

Economic Social Environment 
Homestay 2.24 (M) 2.20 (M) 1.66 (L) 
Bang Nam Pheung market 2.36 (H) 2.03 (M) 1.68 (M) 
OTOP village by sufficient economy concept 1.67 (M) 2.20 (M) 1.84 (M) 
Water sight-seeing tour on local way of life and  
spotting firefly at night 

2.02 (M) 2.03 (M) 2.08 (M) 

Bicycling 1.80 (M) 2.0 (M) 2.26 (M) 
Nature study  1.68 (M) 1.99 (M) 2.51 (H) 
Photographing  1.57 (L) 1.99 (M) 2.52 (H) 
Bird watching 1.52 (L) 2.01 (M) 2.52 (H) 
Fruit orchard /community forest plantation visits  1.76 (M) 2.02 (M) 2.33 (M) 
Culinary art /Thai cooking  1.99 (M) 2.18 (M) 1.66 (L) 

1/ H = high, X̅= 2.34-3.00; M = moderate, X ̅ = 1.67-2.23; L = low, X̅ = 1.00-1.66  
 

จาก  Table 1 พบว่ากิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจใน
ระดบัสูงคือ ตลาดบางน ้าผึ้ง  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ี
ชาวบ้านสามารถน าสินคา้การเกษตรและผลิตภณัฑ์
แปรรูปวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ มาขายไดเ้ป็นประจ าทุก
อาทิตย ์มีนกัท่องเท่ียวมาแวะเท่ียวชมตลาดเป็นจ านวน
มาก  ท าให้เกิดการกระจายรายได้มีผลต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างมาก  ส่วนกิจกรรมท่ีมีความส าคัญสูงต่อ
ชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมได้แก่ กิจกรรมเดินศึกษา
ธรรมชาติ ถ่ายรูปธรรมชาติ และดูนก  เน่ืองจากกิจกรรม
เหล่าน้ีตอ้งใชฐ้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์จึงมี
ผลใหเ้กิดการอนุรักษเ์พ่ือใหส้ามารถประกอบกิจกรรมได ้
ส่วนกิจกรรมท่ีมีผลดา้นสังคมสูงสุดพบอยู่ในระดบัปาน
กลาง คือ กิจกรรมโฮมสเตย ์และหมู่บา้น OTOP  ทั้งน้ี
กิจกรรมแรกเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
กบัผูม้าเยือนเป็นหลกัการไดพ้บเจอเพ่ือนใหม่  ๆจึงมีผล
ดา้นสังคมสูงท่ีสุด  ส่วนหมู่บา้น OTOP เป็นการพฒันา

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงให้ความส าคัญต่อการ
ประมาณตน ภูมิคุม้กนัตนเอง  การสร้างรายไดภ้ายใต้
ภูมิปัญญา และตน้ทุนจากในทอ้งถ่ินและการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นเม่ือกลุ่มแข็งแรงและมีก าลงัพอ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การพฒันาชุมชนดา้นสงัคมใหเ้กิดความยัง่ยืน   

ส่วนในดา้นของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ท่องเท่ียวนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.5 เห็นว่า ได้รับ
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากท่ีสุด คือ เกิดรายได้
เพ่ิมข้ึนในชุมชน  รองลงมาคือด้านสังคมโดยได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียว
อย่ า ง ย ั่ง ยื น  ร้ อ ยละ  68. 2 แ ละ สุ ดท้า ย ในด้า น
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยเห็นว่าการท่องเท่ียวท าให้เกิดการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 66.9 
 

ประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่ได้รับจากการท่องเที่ยว 
จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 48.6 ท่ีตนเองหรือ

คนในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ให้บริการท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และไดรั้บประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ มีรายได้จากการท่องเท่ียว เช่น นวดแผน
ไทย น าเท่ียว พายเรือ ชมห้ิงห้อย ให้เช่าจักรยาน 
บริการท่ีพกัโฮมสเตย ์ และบริการยานพาหนะ เป็นตน้ 
โดยพบ ร้อยละ 42.5 และร้อยละ 58.1 ในต าบล 
บางกะเจา้ และต าบลบางน ้าผึ้ง ตามล าดบั  จากขอ้มูล
บ่งช้ีวา่ประชาชนในต าบลบางน ้าผึ้งมีจ านวนผูท่ี้ไดรั้บ
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากกว่าต าบลบางกะเจา้ และมี
ผูไ้ด้รับรายได้จากการท่องเท่ียวมากกว่าผู ้ไม่ได้รับ
รายได ้ เกินก่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดของต าบล 
ทั้ งน้ี  ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นเพราะต าบลบางน ้ าผึ้ งมี
กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลายกว่า และมีตลาดน ้าซ่ึง
ไดรั้บความนิยม จึงท าให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ
สูงในต าบลและเ ก่ียวข้องกับคนหลายกลุ่ม ตั้ งแต่
เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และผู ้ให้บริการต่าง ๆ เช่น 
ยานพาหนะ เจา้หนา้ท่ีในตลาด ฯลฯ  ในขณะท่ี ต าบลบาง
กะเจ้ามีกิจกรรมท่องเท่ียวน้อยกว่า และเก่ียวข้องกับ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในต าบลนอ้ยกวา่ต าบลบางน ้าผึ้ง 
 

รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมพืน้ที่สีเขียว  

การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนพบว่า ประชาชนท้องถ่ินมีการส่งเสริมและ
ร่วมมือในกิจกรรมการอนุ รักษ์ธรรมชา ติและ

ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการท่องเท่ียวหลายกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมขุดลอกคูคลอง กิจกรรมปลูกตน้ไม ้กิจกรรม
จดัการขยะและน ้ าเสีย เป็นตน้  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อ
คนในชุมชนเองและต่อนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน  โดย 
กลุ่มตัวอย่างจากทั้ งสองต าบลมีส่วนร่วมกิจกรรม
มากกว่า 5 คร้ังต่อปี ร้อยละ 17.9  เขา้ร่วมกิจกรรม 3-5 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 23.4 และคนส่วนใหญ่เข้า ร่วม
กิจกรรมประมาณ 1-3 คร้ังต่อปี ร้อยละ 45.9  ส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 12.8 ไม่ได้เข้า ร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดงัแสดงใน Table 2 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการอนุรักษข์องต าบลบางกะเจา้ เท่ากบั 
1.29 (S.D.=0.87) ซ่ึงน้อยกว่าบางน ้ าผึ้ ง 1.73 (S.D. = 
0.96)  ในขณะท่ีต าบลบางกะเจา้มีพ้ืนท่ีสีเขียวมากกว่า 
และเม่ือทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วม
ระหว่างสองต าบลโดยใช้สถิติที (t-test) พบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
ต าบลบางกะเจา้ และต าบลบางน ้ าผึ้ง มีความแตกต่าง
กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คัญ ยิ่ ง ท า ง ส ถิ ติ  ( t=4. 041; p 
value=0.000)  ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ควรส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวของบาง
กะเจา้ให้มากข้ึน  เพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ
ของพ้ืนท่ีสีเขียวไว้  ซ่ึงหมายถึงเป็นการรักษาฐาน
ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีส าคญัของต าบลบางกะเจา้ดว้ย  

 

 

Table 2 Participation levels of local people in environmental conservation activities in green areas of and Bang 
Nam Pheung and Bang Kachao sub-districts 

Unit: frequency (%) 

Participation levels Criteria Bang Kachao Bang Nam Pheung Total 
No participation No participation 28 (15.7) 10 (8.5) 38 (12.8) 
Low 1-3 times/year 92 (51.4) 44 (37.6) 136 (45.9) 
Moderate >3-5 times/year  38 (21.2) 31 (26.5) 69 (23.3) 
High >5 times/year 21 (11.7) 32 (27.4) 53 (17.9) 

Total 179 (100) 117 (100) 296 (100) 
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การทดสอบสมมุตฐิาน 
1. สมมุติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีได้รับรายได้

จากการท่องเท่ียวแตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีสีเขียว
แตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ในภาพรวมของทั้ง
สองต าบลนั้ น ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีสีเขียวมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือไดรั้บรายไดห้รือไม่ไดรั้บ
รายได้จากการท่องเท่ียวแตกต่างกัน (t=-4.208; P 
value=0.000)  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายต าบลพบว่า ต าบล
บางน ้ าผึ้ งนั้น  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีสีเขียวมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัการไดรั้บและไม่ไดรั้บรายไดจ้าก
การท่องเท่ียว (t=-4.389; P value=0.000)  จากผลการศึกษา
ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า การไดรั้บรายไดจ้ากการท่องเท่ียว มีส่วน
สัมพนัธ์ในทางบวกกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของพ้ืนท่ีสีเขียว  ดังนั้น การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมย่อมมีส่วนสนบัสนุนพฤติกรรมการ
อนุรักษพ้ื์นท่ีสีเขียวของประชาชน  อย่างไรก็ดี ส าหรับ
ต าบลบางกะเจา้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อาจเน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บรายได้
ค่อนขา้งนอ้ยจากการท่องเท่ียว  ซ่ึงควรมีการศึกษาวิจยั
ต่อไปในประเด็นดงักล่าว 

2. สมมุติฐานท่ี 2  ประชาชนท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนแตกต่างกัน  
มีระดับการ มี ส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุ รักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีสีเขียวแตกต่างกนั  ในภาพรวมทั้ง
สองต าบล กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนสูง มีระดบัการมีส่วน
ร่วมปานกลาง  โดยค่าเฉล่ียของระดับการเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพ้ืนท่ีสีเขียวเท่ากบั 
1.69  ส่วนผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัต ่า พบว่ามี

ระดับการมีส่วนร่วมน้อย  โดยมีค่าเฉล่ียของระดับ 
การเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ 1.21  ส าหรับต าบล 
บางกะเจา้ ผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนสูงมีค่าเฉล่ียของระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ ์1.47 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนผูมี้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนต ่าพบว่ามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษน์อ้ย  โดยค่าเฉล่ียของระดบัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพ้ืนท่ีสีเขียว
เท่ากบั 1.00  ส่วนต าบลบางน ้าผึ้งผลการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัต าบลบางกะเจา้ นัน่คือ ผูมี้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนสูง พบการมี
ส่วนร่วมในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียของระดับ
การเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ ์2.20  ผูมี้ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนต ่า พบการมีส่วน
ร่วมในระดับน้อย  ซ่ึงค่าเฉล่ียของระดับการเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีสีเขียวเท่ากบั 
1.42  

จากการทดสอบสมมุติฐานของทั้งสองต าบล
และแยกวิเคราะห์เป็นรายต าบล  ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืนของประชาชนต าบลบางกะเจ้า และต าบลบาง
น ้ าผึ้ ง ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีสี เ ขียว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ งสองต าบล  
(t=4.491; P value=0.000)  ต าบลบางกะเจา้ (t=3.657; P 
value=0.000) ต าบลบางน ้าผึ้ง (t=4.603; P value =0.000) 
จึงอธิบายไดว้่า เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวอย่างย ั่งยืน  ซ่ึงมีหลักการส าคัญคือการ
อนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไว้
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวได้ย ัง่ยืน
ยาวนาน ก็น่าจะเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการเขา้
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สูงด้วยเช่นกัน  ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานแสดงใน Table 3  
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Table 3  Factors affecting the level of environmental conservation activity participation in green areas of Bang 
Kachao and Bang Nam Pheung Sub-Districts 

Independent factors    T value P-value 
Received tourism revenue from Bang Kachao and Bang Nam Pheung 
Sub-Districts 

-4.208* 0.000 

1.1  Received tourism revenue from Bang Kachao Sub-District -1.066ns 0.288 
1.2  Received tourism revenue from Bang Nam Pheung Sub-District -4.389* 0.000 
Level of local people’s knowledge on sustainable tourism at Bang 
Kachao and Bang Nam Pheung Sub-Districts   

4.491* 0.000 

2.1  Level of local people’s knowledge on sustainable tourism at Bang 
Kachao Sub-District   

3.657* 0.000 

2.2  Level of local people’s on sustainable tourism of  local people at 
Bang Nam Pheung Sub-Districts  

4.603* 0.000 

Remarks: * Significant at 0.05 level; ns Not significant at 0.05 level  
 

สรุป 
กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัสูงต่อการ

พฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจ คือ การเท่ียวชมและซ้ือ
ของท่ีตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ งด้านส่ิงแวดล้อมได้แก่  
กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูปธรรมชาติ และ 
ดูนก และด้านสังคม คือ กิจกรรมโฮมสเตย์ และ
หมู่บา้น OTOP  ส่วนในดา้นของประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การท่องเท่ียวนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่า ไดรั้บประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจมากท่ีสุด คือ เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนในชุมชน 
รองลงมาคือดา้นสังคม  โดยไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน  และสุดทา้ย
ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  โดยเห็นว่าการท่องเท่ียวท าให้เกิด
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพ่ิมข้ึน  ประชากร
ท้องถ่ินในทั้ ง 2 ต าบล มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและเขา้ร่วมในกิจกรรมการอนุรักษพ้ื์นท่ีสี
เขียว อยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ยมาก เพียง 1-3 คร้ังต่อปี 
โดยเฉพาะต าบลบางกะเจ้า จึงควรมีการส่งเสริมและ
กระตุน้ใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเขา้มามีบทบาทมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการอนุรักษ์มากข้ึน  ผลการศึกษาด้านการ
ได้รับรายได้จากการท่องเท่ียว พบว่ามีส่วนช่วยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในพ้ืนท่ี
สีเขียวสูงข้ึน  ดงันั้น จึงควรกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ี
กระจายรายไดสู่้คนในทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสมทัว่ถึงและ
เป็นธรรม  นอกจากนั้นยงัพบว่า ผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในระดับดีมีแนวโน้มเข้าร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษสู์งกวา่ผูท่ี้มีความรู้ในระดบัต ่า  จึง
ควรใหค้วามส าคญักบัการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้แก่
ประชาชนทอ้งถ่ิน  
 

กติติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณชาวบา้นในต าบลบางกะเจา้และ
ต าบลบางน ้าผึ้งท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการ
ตอบแบบสอบถาม  
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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ความรู้ความ

เขา้ใจในใชป้ระโยชน์ท่ีดินในระบบวนเกษตรและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท าวนเกษตรของเกษตรกร
ต าบลน ้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง เก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 343 ตวัอย่างดว้ยแบบ
สมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา อธิบายค่าดว้ยค่าความถ่ี  ร้อยละ ค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด  ค่าเฉล่ีย  และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกั คือเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 82.2 มีรายได้
เฉล่ียอยู่ท่ี 215,610 บาทและรายจ่ายเฉล่ีย 140,590 บาท ร้อยละ 61.5 ของกลุ่มตวัอย่างมีหน้ีสิน กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีพ้ืนท่ีท ากินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 94.5 โดยร้อยละ 98.8 มีเอกสารสิทธิในท่ีดินเป็นโฉนด ขนาดถือ
ครองท่ีดินโดยเฉล่ีย 17.9 ไร่ต่อครัวเรือน ร้อยละ 90.1 ใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดินในการท าสวน โดย ร้อยละ 47.5 ปลูก
พืชแบบผสมผสาน ร้อยละ 36.5 ปลกูพืชเชิงเด่ียวและร้อยละ 16 ปลกูพืชในรูปแบบวนเกษตร โดยระบบวนเกษตรท่ี
ด าเนินการเป็นการปลูกแบบแนวกนัลม ร้อยละ 95.7 ชนิดของไมย้ืนตน้/ไมป่้า ท่ีพบปลูกมากท่ีสุดคือยางนา คิดเป็น
ร้อยละ 61.7 จากการศึกษาการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัระบบวนเกษตรพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บ
ข่าวสารดา้นวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 76.4 และไม่เคยอบรมหรือดูงานดา้นวนเกษตร คิดเป็นร้อยละ 91.8 ระดบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบวนเกษตรอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 66.2 ปัจจยัท่ีผลต่อการท าวนเกษตร อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ วยั  ระดบัความรู้ความเขา้ใจ การถือครองท่ีดินและส่ิงจูงใจดา้นสังคม  และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าวนเกษตรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารดา้นวนเกษตร การ
อบรมหรือดูงานดา้นวนเกษตรขนาดของพ้ืนท่ีท ากิน 
ค าส าคญั: วนเกษตร การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

 

ABSTRACT 
The objectives of the study were: 1) to determine the socio-economic characteristics, land use, and 

people's knowledge on agroforestry and 2) to analyze the factors affecting agroforestry practice in Nam Pen Sub-
district, Khao Cha Mao District, Rayong Province.  In total, 343 respondents were interviewed using a 
questionnaire for data collection.  Descriptive statistics (percentage, minimum, maximum, mean, standard 
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deviation, and chi-square value) were used as analytical statistics at a statistical significance level of 0.05.  The 
study found that the main occupation was in the agricultural sector (82.2%) with households having an average 
annual income of THB 215,610, average annual expenses of THB 140,590, and 61.5% of respondents were in 
debt.  Of the respondents, 94.5% had land for farming, with the average size of land holding per household being 
17.9 rai and 98.8% of the farmers had obtained a title deed.  Land utilization was mostly as mixed orchard crops 
(47.5%), monoculture crops (36.5%), and agroforestry systems (16%), respectively.  The most common pattern of 
agroforestry was using windbreaks (95.7%) and the most planted species in agroforestry plots was Dipterocarpus 
alatus (61.7%). Most respondent (76.4%) had never received information about agroforestry and 91.8% had never 
participated in a workshop or field trip about agroforestry.  The people's knowledge level on agroforestry systems 
was at a moderate level (66.2%).  Based on hypothesis testing, age, people's knowledge level on agroforestry 
systems, social incentives, and land holding were significant (p<0.05) and receiving information about 
agroforestry systems, participation in training and field trips about agroforestry systems, and the size of land 
holding were highly significant (p<0.01) factors affecting agroforestry practice by farmers. 
Keywords: agroforestry, land use 

 
ค าน า 

 รูปแบบการเกษตรของไทยในอดีตมีการผลิต
เพียงแค่พอบริโภคภายในครัวเรือน  แต่เม่ือระบบ
ตลาดและเกษตรแผนใหม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน 
นอกจากนั้นแนวทางการพฒันาประเทศตามกระแส
ทุนนิยมท่ีได้ถูกวางไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัต่อมา นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา 
(สร้อยฟ้า, 2546) ท าให้นโยบายส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจเพ่ือเป็นสินคา้ออกของรัฐบาลเกิดข้ึน ความ
ตอ้งการสินคา้เกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีการเกษตรยงั
ขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรเพ่ือให้
ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการด ารงชีพ
น ามาซ่ึงการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกอันส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพ้ืนท่ีป่าไม ้ จากรายงานสถิติพ้ืนท่ีป่าไม้
ของประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีเน้ือท่ี
ป่าไม้รวมทั้ งหมดร้อยละ 43.2 แต่ในปี พ.ศ. 2557 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไมเ้หลืออยู่เพียงร้อยละ 31.6  
(กรมป่าไม,้ 2557)  ซ่ึงเป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปว่าส่วน

ห น่ึ งของ พ้ืน ท่ี ป่ า ไม้ ท่ี ห า ย ไปกลาย เ ป็น พ้ืน ท่ี
เกษตรกรรม  แม้ว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจึงไดมี้การวางแผนการจดัการเพ่ืออนุรักษพ้ื์นท่ี
ป่าธรรมชาติท่ีเหลืออยู่ เพ่ือจัดการปัญหาต่าง ๆ ท่ี
กล่าวขา้งตน้  รัฐจึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดผลกระทบกับราษฎรใน
พ้ืนท่ีเหล่านั้น  

วนเกษตรเป็นรูปแบบหน่ึงของการใชท่ี้ดิน
ที่มีวตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่มุ ่งหาความเหมาะสม
ของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างไมย้ืนตน้กบัพืชกสิกรรมหรือ
ปศุสัตว์ในระบบ  เพ่ือปรับปรุงผลผลิตหรือปริมาณ
ความหลากหลายและความยัง่ยืนของผลผลิตให้ดีกว่า
ท่ีเคย (ชุบ, 2530)  ซ่ึงวนเกษตรน้ีไดถู้กน ามาใช้เป็น
เค ร่ื อ ง มือในการจัดกา ร ปัญหา น้ี ในบาง พ้ืน ท่ี  
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้พ้ืนท่ีอนุรักษ์ เ พ่ือลด
ผลกระทบในการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้และ
ทรัพยากรอื่น ๆ ในพ้ืนท่ีป่า  ส าหรับจงัหวดัระยองมี
บาง พ้ืน ท่ี ท่ี เ กษตรกรได้ใช้ระบบวนเกษตรใน
กระบวนการผลิตและการจัดการท่ี ดิน   โดยใน
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การศึกษาได้คร้ังน้ีได้เลือกต าบลน ้ าเป็น อ าเภอเขา 
ชะเมา จงัหวดัระยอง  ซ่ึงเป็นชุมชนหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีท า
กินติดกบัอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เป็นพ้ืนท่ี
ศึกษา  เน่ืองจากไดมี้เกษตรกรบางกลุ่มน าระบบการ
ใชท่ี้ดินแบบวนเกษตรมาใชใ้นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของ
ตนเอง  เพ่ือลดผลกระทบและเพ่ิมความหลากหลายใน
พ้ืนท่ี  แต่การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพ้ืนท่ียงัไม่ได้
รับการยอมรับจากเกษตรกรเท่าท่ีควร  ท าใหไ้ม่สามารถ

ขยายผลเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ได ้ดงันั้น  ในการศึกษา
คร้ังน้ี จึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลหรือมีความ 
สัมพนัธ์กบัการท าวนเกษตรของราษฎร  โดยหวงัว่า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะสามารถน าไปใชเ้ป็นฐานในการพฒันา
และส่งเสริมระบบวนเกษตรในพ้ืนท่ีต่อไป  เพ่ือใหเ้กิด
การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย ัง่ยืนสร้างความสมดุลทั้ง
ระบบนิเวศและวิถีความเป็นอยูข่องราษฎร  

 
พืน้ที่ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 1   Map of study area in  Nam Pen Sub-district, Khao Cha Mao District, Rayong Province 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาครัวเรือนท่ี
อยู่ในต าบลน ้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยน าร่าง
แบบสัมภาษณ์ปรึกษาท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูท้รงคุณวุฒิ  เพ่ือตรวจสอบแกไ้ขให้มีความถูกตอ้ง
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  จากนั้นน าแบบ

สัมภาษณ์ ท่ีผ่านการปรับปรุงไปท าการทดสอบ  
(pre-test)  กับกลุ่มประชากรในหมู่บ้านใกล้เ คียง 
จ านวน 30 ตัวอย่าง ได้ค่า cronbach’s alpha เท่ากับ 
0.82  น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่
มาปรับปรุงแกไ้ข 

โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคลและสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ของหัวหน้าครัวเ รือนหรือ

  -----   Area study 

  - - -  Khao Chamao Khao  

            Wong National park 
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ตวัแทนครัวเรือนตวัอย่าง  (2) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของราษฎรกลุ่มตวัอย่าง  (3) ความรู้ความเขา้ใจระบบ
วนเกษตร  (4) ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงจูงใจในการ
ท าวนเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง  ส าหรับการก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) ท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่างในการศึกษา
คร้ังน้ี เท่ากบั 343 ตวัอย่าง  จากนั้นน าไปค านวณหา
จ านวนครัวเรือนตวัอยา่งของแต่ละหมู่บา้นโดยใชสู้ตร
การกระจายตามสดัส่วน (สุบงกช, 2526)  การวิเคราะห์
ลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ใช้ค่าสถิติอย่างง่าย 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน  โดยวิธีสถิติ
ไคสแควร์  ซ่ึงใช้ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
หรือความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพทางเศรษฐกจิสังคม 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.9 ส่วนใหญ่มีอายุ
ในช่วง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.8 โดยมีอายุเฉล่ีย  
52 ปี จบชั้ นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 71.4  มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  4-6 คนต่อครัวเรือน  คิด
เป็นร้อยละ 56.3 โดยเฉล่ียแล้วแต่ละครัวเรือนมี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คนต่อครัวเรือน 
ระยะเวลาท่ีอาศัย เป็นราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ตั้งแต่ก าเนิด คิดเป็นร้อยละ 50.1 ช่วงระยะเวลาท่ียา้ย
มามาอาศยัในหมู่บา้นของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ 
31 ปี ข้ึนไป ร้อยละ  47.3 โดย เฉ ล่ียแล้วจ านวน
ระยะเวลาท่ียา้ยมา 31.6 ปี  
 กลุ่มตัวอย่ า ง ส่วนใหญ่ประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 82.2  
ประเภทการเพาะปลูก เช่น สวนยางพารา สวนผลไม ้
เน่ืองจากส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการดูแลจดัการสวน

ยางพารา และสวนผลไม ้ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
จึงไม่ได้ประกอบอาชีพรอง คิดเป็นร้อยละ 63.3 มี
รายไดร้วมต่อปีต ่ากว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.7 โดยพบว่ารายได้เฉล่ียอยู่ ท่ี  215,610 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี โดยพบว่าแหล่งรายได้หลักมาจาก
อาชีพหลกัท่ีได้จากการท าการเกษตรรายจ่ายรวมมี
รายจ่ายรวมต่อปีต ่ากวา่ 100,000 บาท ร้อยละ 60.8 โดย
มีรายจ่ายเฉล่ีย 140,590 บาท โดยพบว่ารายจ่ายส่วน
ใหญ่ใช้เพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิตทางการเกษตร มี
หน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีหน้ีสินต ่ากว่า 100,000 
บาท ร้อยละ 57.8 โดยพบว่า มีหน้ีสินเฉล่ีย 186,210 
บาท โดยแหล่งเงินกูส่้วนใหญ่ มาจาก ธกส. กองทุน
หมู่บา้น เพ่ือใช้เป็นปัจจยัในการผลิตทางการเกษตร 
เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกทางสังคมเก่ียวกับ
การเกษตรหรือป่าไม ้  ร้อยละ 91.8 กลุ่มทางสังคมท่ี
เขา้ร่วมอยูใ่นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลผลิตบา้นน ้าเป็น 
ร้อยละ 67.9  
 

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
 รูปแบบการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินของกลุ่ม
ตวัอย่าง  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
พ้ืนท่ีท ากิน คิดเป็นร้อยละ 94.5 และมีท่ีดินเป็นของ
ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 98.8  โดยประเภทการถือครอง
ท่ีดิน เป็นโฉนด คิดเป็นร้อยละ 65.0  มีขนาดถือครอง
ท่ีดินอยูใ่นช่วง 1-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.5  โดยมีเน้ือ
ท่ีเฉล่ีย 17.9 ไร่ มีสภาพพ้ืนท าการเกษตรเป็นท่ีราบ 
ร้อยละ 70.9  ใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดินในการ ท าสวน คิด
เป็นร้อยละ 90.1  โดยมีระบบการเพาะปลูกพืชส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกพืชผสมผสาน ร้อยละคิดเป็น 47.5  
ชนิดพืชท่ีปลูกผสมผสานส่วนได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง รองลงมาคือเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว คิดเป็น 
ร้อยละ 36.5  ชนิดของพืชเชิงเด่ียวท่ีปลูก ส่วนใหญ่
ปลูกยางพารา ทุเรียน มงัคุด และมนัส าปะหลงั และ
ระบบวนเกษตรมีเพียง ร้อยละ 16.0 ชนิดของพืชวน
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เกษตร  ส่วนใหญ่ปลูกยางนา  ตะเคียน สัก อ่ืน ๆ เช่น 
กฤษณา ส ารอง ตะแบก  โดยปลกูร่วมกบัไมผ้ลท่ีปลูก
แบบผสมผสานเป็นหลกั เช่น ทุเรียน มงัคุด เพ่ือไว้
เป็นแนวกันลมให้กับพืชหลัก ส าหรับรูปแบบการ
ท าวนเกษตรเป็นแบบเกษตร-ป่าไม ้ โดยการจดัวาง
องคป์ระกอบเป็นแบบปลูกขอบแปลงเป็นแนวกนัลม 
คิดเป็นร้อยละ  95.7 และแบบผสมผสาน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.3  (Figure 2) 

ความรู้ความเข้าใจระบบวนเกษตร 
ความรู้ความเขา้ใจระบบวนเกษตรของกลุ่ม

ตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่
เคยไดย้ินค าวา่ระบบวนเกษตรคิดเป็นร้อยละ 74.9  และ
คิดว่า วนเกษตร หมายถึงการปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ป่า 
ร่วมกบัการท าเกษตรอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 91.0  ไม่เคย
ไดรั้บข่าวสารใด ๆ เก่ียวกบัระบบวนเกษตรคิดเป็นร้อย
ละ 76.4 และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหรือดูงาน
เก่ียวกบัวนเกษตรคิดเป็นร้อยละ 91.8 (Figure 3) 

(a)   (b) 

(c)                                                                (d) 
Figure 2  Land holding (a), land holding size (b) cropping systems (c) and patterns of agroforestry (d). 
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                             (a)                                                         (b)                                                            (c) 
Figure 3  Knowing (a), receiving information (b) and participated in training and field trip about  agroforestry 

system (c) 
 

 ระดับความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับระบบ 
วนเกษตรของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วง เท่า 
ๆ กนั  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มี
ระดบัความรู้ความเขา้ใจระบบวนเกษตรอยู่ในระดบั
ปานกลาง (5-7 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 66.2  รองลงมา
อยู่ในระดับสูง (8-10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 31.5 
และมีระดบัความรู้ความเขา้ใจระบบวนเกษตรอยู่ใน
ระดบัต ่า (1-4 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 2.3  

 เม่ือไดท้ าการเปรียบเทียบระดบัความรู้ความ
เขา้ใจของกลุ่มตวัอย่าง  ระหว่างกลุ่มท่ีท าวนเกษตร
และกลุ่มท่ีไม่ท าวนเกษตร  ผลการศึกษามีดงัน้ี  กลุ่มท่ี
ท าวนเกษตรมีความรู้ความเขา้ใจระบบวนเกษตรส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 51.1  ส่วนกลุ่มท่ี
ไม่ท าวนเกษตร มีความรู้ความเขา้ใจระบบวนเกษตร
ส่วนใหญ่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.2 
(Table1) 

 

Table 1  People's knowledge level on agroforestry system                                                                           
                          (n=343) 

People's knowledge level 
Number of households (%)  

Total 
Agroforestry (n=47)    No agroforestry (n=296) 

Low level 1 (2.1) 7 (2.4) 8 (2.3) 
Medium level 22 (46.8) 205 (69.2) 227 (66.2) 
High level 24 (51.1) 84 (28.4) 108 (31.5) 
Total 47 (100.0) 296 (100.0) 343 (100.0) 

 

ส่ิงจูงใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบวนเกษตร 
การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงจูงใจใน

การท าระบบวนเกษตร  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ส่ิงจูงใจดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงจูงใจดา้นสังคม และส่ิงจูงใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  โดยก าหนดเป็นค าถามยอ่ย จ านวน 9 
ขอ้ ดา้นละ 3 ขอ้  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดระดบัความคิดเห็น
และค่าน ้าหนกั ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบัเท่า ๆ
กัน ดังน้ี   ระดับต ่ า  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0-1.33  ระดับ 

ปานกลาง เท่ากับ 1.34-2.66  และระดับสูง เท่ากับ 
2.67-4.00  จากการศึกษา พบวา่ 
 1.   ส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
รายไดท่ี้มัน่คง  จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
70.0) มีความคาดหวงัว่าการท าวนเกษตรจะท าใหเ้กิด
รายได้มัน่คงในระดับปานกลาง  ส าหรับประเด็นท่ี
กล่าวว่าวนเกษตรจะคงความต่อเน่ืองสม ่าเสมอของ
ผลผลิตและรายไดน้ั้น  ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ใน

Receiving information about agroforestry 

system 

Training and field trip about agroforestry system 

Do not agroforestry 

51.1% 48.9% 
21.3%

% 

78.7%

% 

80.4% 
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6.1% 

Do not agroforestry  Agroforestry  Do not agroforestry  Agroforestry  Agroforestry 
 unknow 

Knowing Agroforestry 

48.9% 

know 

21.3% 

 unknow 

78.7% 

know 

51.1% 

know  unknow 
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ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.2 และวนเกษตรจะ
ช่วยลดตน้ทุนปัจจยัการผลิต ความคิดเห็นส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.9  ส าหรับใน
ภาพรวมค่าเฉล่ียในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มท่ีท าวนเกษตรเท่ากบั 2.16 อยู่
ในระดบัปานกลาง และกลุ่มไม่ท าวนเกษตรเท่ากับ 
2.26 อยูใ่นระดบัปานกลาง  อย่างไรกต็ามเม่ือพิจารณา
คะแนนน ้าหนกัจะพบว่าแมก้ลุ่มท่ีท าวนเกษตรและไม่
ท าวนเกษตรจะมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง
เหมือนกันแต่คะแนนท่ีได้มีความแตกต่างกัน เช่น 
รายได้ท่ีมั่นคง และความต่อเน่ืองสม ่ า เสมอของ
ผลผลิตและรายได้ ท่ีกลุ่มท่ีไม่ท าวนเกษตรมีค่า
คะแนนน ้าหนกัสูงกวา่กลุ่มท่ีท าวนเกษตร  ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะวา่กลุ่มท่ีท าวนเกษตรเม่ือลงมือท าแลว้มี
ความคิดเห็นว่าวนเกษตรอาจไม่สามารถตอบโจทย์
รายได้ท่ีมั่นคง และความต่อเน่ืองสม ่ า เสมอของ
ผลผลิตและรายไดไ้ดต้ามท่ีคาดหวงั แต่ผูท่ี้ยงัไม่ลงมือ
ท าวนเกษตรยงัสามารถเทียบข้อมูลได้ ดังข้อมูลใน 
Table 2 
 2.  ส่ิงจูงใจด้านสังคม ประกอบด้วย การ
ยอมรับของคนในชุมชน  จากการศึกษาพบว่าความ
คิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิด เป็น 
ร้อยละ 56.0  การได้มีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 55.1 และการไดรั้บสิทธิหรือประโยชน์ต่าง ๆ 
พบว่า ระดบัความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 49.6  ส าหรับในภาพรวมค่าเฉล่ีย
ในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงจูงใจทางด้านสังคม
ของกลุ่มท่ีท าวนเกษตรเท่ากบั 1.87 อยู่ในระดบัปาน
กลาง และกลุ่มไม่ท าวนเกษตรเท่ากบั 2.17 อยูใ่นระดบั
ปานกลางเช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา

คะแนนน ้ าหนักจะพบว่ากลุ่มท่ีท าวนเกษตรและไม่
ท าวนเกษตรจะมีค่าน ้ าหนักคะแนนท่ีแตกต่างกนั ดงั
ข้อมูลใน Table 2  โดยความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการ
ยอมรับของคนในชุมชน  การได้มี ส่วนร่วมกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ และการได้รับสิทธิหรือประโยชน์ 
ต่าง ๆ จากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ของกลุ่ม
ท่ีท าวนเกษตรลว้นมีค่าคะแนนน ้ าหนักต ่ากว่ากลุ่มท่ี
ไม่ท าวนเกษตร ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากกลุ่มท่ีท าวน
เกษตรไม่ไดค้าดหวงัส่ิงเหล่าน้ีจากการท าวนเกษตร 
 3. ส่ิงจูงใจด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
เป็นการรักษาป่าต้นน ้ า จากการศึกษาพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
44.0  ลดความเส่ียงจากการใช้สารเคมี ระดับความ
คิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่น ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
49.0  และเพ่ิมความหลากหลายในระบบนิเวศ ระดบั
ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
47. 2  ในภาพรวมของส่ิงจูงใจทางด้านส่ิงแวดลอ้ม 
พบวา่ค่าคะแนนน ้าหนกัของกลุ่มท่ีท าวนเกษตรเท่ากบั 
2.66 อยู่ในระดบัปานกลาง และกลุ่มไม่ท าวนเกษตร
เท่ากบั 2.54 อยู่ในระดับปานกลาง  ส าหรับส่ิงจูงใจ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัประกอบดว้ย วนเกษตรเป็น
การรักษาป่าตน้น ้ า ลดความเส่ียงจากการใช้สารเคมี
และเพ่ิมความหลากหลายในระบบนิเวศนั้น  จากการ
พิจารณารายขอ้พบวา่ส่ิงจูงใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส่ิงจูงใจเพียงด้านเดียวท่ีกลุ่มท่ีท าวนเกษตรมีค่า
คะแนนน ้ าหนักเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ท าวนเกษตร  
ดังนั้ นกา รท า วน เกษตรของ เกษตรกรอาจให้
ค ว ามส า คัญกับ เ ป้ าหมาย ในด้า นกา รอ นุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคัญ ดัง
ขอ้มลูใน Table 2 
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Table 2  The average level of incentives on agroforestry. 

Incentives on Agroforestry 
Agroforestry No agroforestry 

 Average Level  Average Level 

 Economic incentives 2.16 Medium 2.26 Medium 
1. Stable income 2.00 Medium 2.24 Medium 
2. Consistent continuation of productivity and   

income 
2.20 Medium 2.27 Medium 

3. Reduce production costs 2.28 Medium 2.27 Medium 
 Social incentives  1.87 Medium 2.17 Medium 
4. The adoption of the community 1.77 Medium 2.15 Medium 
5. Participation with agencies 1.77 Medium 2.16 Medium 
6. To be entitled to participate in or benefit from 

the related activities 
1.91 Medium 2.20 Medium 

Environmental incentives  2.66 Medium 2.54 Medium 
7. Forest conservation 2.68 High 2.57 Medium 
8. Reduce the risks of pesticide use 2.49 Medium 2.47 Medium 
9. Increase diversity in ecosystems 2.81 High 2.60 Medium 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 1. ปัจจัยบุคคล ท่ีประกอบด้วย  วยั ระดับ
การศึกษา การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับวนเกษตร การ
ไดรั้บการอบรมหรือดูงานเก่ียวกบัวนเกษตร ความรู้
ความเข้าใจระบบวนเกษตร  ส าหรับส่ิงจูงใจ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการท าวนเกษตรนั้น เม่ือทดสอบ
สมมติฐานท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า 
ปัจจัย ท่ีมีความสัมพันธ์กับการท าวนเกษตรของ
เกษตรกร ไดแ้ก่ วยัและระดบัความรู้ความเขา้เก่ียวกบั
ระบบวนเกษตร และทดสอบสมมติฐานท่ีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารดา้นวน
เกษตรและการอบรมหรือดูงานด้านวนเกษตร  เม่ือ
พิจารณาเก่ียวกับวยัท่ีมีความสัมพันธ์กับการท าวน
เกษตรจากขอ้มูลพบว่ากลุ่มวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (อายุ 
61 ปีข้ึนไป) ท่ีตอ้งการท าวนเกษตรจะสามารถท าวน
เกษตรไดต้ามความตอ้งการและกลุ่มผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี

ไม่ตอ้งการท าวนเกษตรส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่ท าวน
เกษตรตามความต้องการ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า
ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนต้นท่ีเป็นช่วงวยัของการสร้าง
ฐานะจะตอ้งการน าท่ีดินไปใชเ้พ่ือการเกษตรอ่ืนท่ีคาด
ว่าจะสร้างรายไดดี้กว่าการน าท่ีดินมาใชใ้นการท าวน
เกษตร  ส่วนการรับรู้ข่าวสารและการเขา้ร่วมอบรม
ด้านวนเกษตรนั้ นพบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ี เคยรับรู้
ข่าวสารและไดรั้บการอบรมดา้นวนเกษตรท่ีตอ้งการ
ลงมือท าวนเกษตรจะสามารถท าวนเกษตรได้  ส่วน
กลุ่มท่ีไม่เคยรับรู้ ส่วนใหญ่ก็จะไม่ท าวนเกษตร  
เน่ืองจากการไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารอาจท าใหเ้กษตรกร
มีความเขา้ใจระบบวนเกษตรและสามารถเอาความรู้
นั้นมาลงมือปฏิบติัได ้
 2. ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนท่ีท ากิน 
การถือครองท่ีดิน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได ้
การเป็นหน้ีสิน นั้น มีผลต่อการท าวนเกษตร  เม่ือ
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ทดสอบสมมติฐานท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการท าวนเกษตรของ
เกษตรกร ไดแ้ก่ การถือครองท่ีดินและส่ิงจูงใจดา้น
สังคม และทดสอบสมมติฐานท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ได้แก่ ขนาดพ้ืนท่ีท ากิน  ส าหรับขนาด
พ้ืนท่ีท ากินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท าวนเกษตรนั้น
จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีดินท ากินขนาด 19 ไร่ ข้ึน
ไป  หากตอ้งการท าวนเกษตรจะสามารถท าวนเกษตร
ได ้ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีดินนอ้ยกว่า 19 ไร่นั้น หาก
ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท าวนเกษตร  ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีดิน
ท่ีมีจ ากัดท าให้เกษตรกรตัดสินใจท าการเกษตร
ประเภทใดประเภทหน่ึง  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ไดพ้อเพียงกบัการด ารงชีพ ส่วนการถือครองท่ีดินใน
เร่ืองของประเภทเอกสารสิทธ์ิการถือครองนั้น  จาก
การทดสอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีท าวนเกษตรส่วน
ใหญ่ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินนั้นหากต้องการท าวน
เกษตรจะสามารถท าวนเกษตรได้  ส่วนผู ้ท่ีไม่มี
เอกสารสิทธ์ิส่วนใหญ่จะไม่ท าวนเกษตร  ท่ีเป็นเช่นน้ี
ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลว่าการท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน  
การปลูกไมย้ืนต้นโดยเฉพาะไม้ป่าในพ้ืนท่ีมีความ
เ ส่ียง ท่ีจะสูญเสีย ท่ี ดินท า กินในอนาคตจากการ
ประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ิมเติมก็เป็นได้  ดังนั้นการ
เลือกปลูกพืชเกษตรจะมีความมัน่คงในท่ีดินมากกว่า  
ส่วนส่ิงจูงใจทางสังคม  จากการทดสอบสมมติฐาน
แปลความได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่ิงจูงใจทางสังคมในระดบัต ่า  หากตอ้งการ
ท าวนเกษตรส่วนใหญ่จะท าวนเกษตรไดโ้ดยคนกลุ่ม
น้ีไม่ไดค้าดหวงัว่าการท าวนเกษตรของตนเองจะท า
ใหต้นเองไดรั้บการยอมรับของคนในชุมชน  การไดมี้
ส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  และได้รับสิทธิหรือ
ประโยชน์ ต่าง ๆ จากการเข้า ร่วมท า กิจกรรมท่ี
เ ก่ียวข้อง    หากแต่การท าวนเกษตรเป็นไปเพียง
ตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของตนเอง
เท่านั้น (Table 3) 

สรุป 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าวนเกษตร
ของเกษตรกร ต าบลน ้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั
ระยอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางสังคม 
เศรษฐกิจ รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ระดบัความรู้
ความเขา้ใจระบบวนเกษตรของเกษตรกรและปัจจยัท่ี
ผลต่อการท าวนเกษตรของเกษตรกรต าบลน ้ าเป็น 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ได้ผลศึกษาดังน้ี
 1.  ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจของเกษตรกร
ต าบลน ้าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง พบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 52 ปี ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาชั้ นประถมศึกษา มีสมาชิกใน
ครัวเรือน 4–6 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลกั มีรายไดร้วม จากการ ท า
อาชีพเกษตรกรรม เฉล่ียต่อปี 215,610 บาทและมี
รายจ่ายรวมเฉล่ีย 140,590 บาท โดยรายจ่ายส่วนใหญ่
ใช้เพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิตทางการเกษตร ในส่วน
ภาระหน้ีสิน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีหน้ีสินกับ 
ธกส. และ กองทุนหมู่บา้น โดยมีหน้ีสินเฉล่ีย 186,210 
บาท เพ่ือใชเ้ป็นปัจจยัในการผลิตทางการเกษตร การ
เขา้ร่วมกลุ่มทางการเกษตร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเก่ียวกบัการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะ
เขา้ร่วมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  
 2.  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีท ากิน เป็นของตวัเอง โดยพ้ืนท่ีท ากิน 
ส่วนใหญ่ออกเป็นโฉนด มีพ้ืนท่ีท ากินเน้ือท่ีเฉล่ีย 17.9 
ไร่ต่อครัวเรือน โดยสภาพพ้ืนท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนราบ เกษตรกรส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์ในการท า
สวน โดยร้อยละ 47.5 ปลูกพืชผสมผสาน ไดแ้ก่ ผลไม ้
เช่น ทุเรียน มงัคุด ลองกอง และร้อยละ 36.5 ปลูกพืช
เชิงเด่ียว ไดแ้ก่ ปลกูยางพารา ท่ีเหลือ ร้อยละ 16.0 ปลูก
แบบวนเกษตรโดยมีรูปแบบแนวกนัลม ส่วนใหญ่จะ
ปลูกไมย้ืนตน้/ไมป่้า ไดแ้ก่ตน้ยางนา ตะเคียน สัก และ
ตะก ูร่วมกบัไมผ้ล เช่น ทุเรียน มงัคุด ลองกอง



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 190 

Table 3  Factors relating agroforestry practice of farmer at Nam Pen sub-district, Khao Cha Mao district,   
 Rayong province. 

Foctors Chi-Square Sig 

Personal factor   
     Age 8.388 0.015* 
     Educational level 1.981 0.739 
     Receiving information about agroforestry system 19.358 0.000** 
     Participated in training and field trip about  agroforestry system 14.584 0.000** 
     People's knowledge level 6.611 0.037* 
Support factor   
       Size of land holding 17.786 0.000** 
       Land holding 6.338 0.012* 
       Number of household members 2.890 0.409 
       Net income 0.053 0.818 
       Debt 0.001 0.977 
       Incentives   
               Economic incentives 1.216 0.544 
               Social incentives 8.148 0.017* 
               Environmental incentives 0.812 0.666 

* significant at 0.05   
** significant at 0.01 

 

 3.  ความรู้ความเขา้ใจระบบวนเกษตร พบว่า 
ประชากรส่ วนใหญ่ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น ค า ว่ า ร ะ บบ 
วนเกษตร ไม่เคยไดรั้บข่าวสารใด ๆ เก่ียวกบัระบบวน
เกษตร และไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมหรือดูงานเก่ียวกบั
วนเกษตร มีเพียง ร้อยละ 25.1 ท่ีเคยไดย้ิน และคิดว่า 
วนเกษตร หมายถึงการปลูกไมย้ืนตน้/ไมป่้า ร่วมกบั
การท าเกษตรอ่ืน ๆ และไดรั้บข่าวสารจากโทรทศัน์ 
โดยพบวา่ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ระบบวนเกษตรอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4.  ส่ิงจูงใจในการท าระบบวนเกษตร พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ส่ิงจูงใจในการท าระบบวนเกษตรโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ทั้ง 3 ดา้นคือ ส่ิงจูงใจดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัท่ี
มีความสัมพันธ์ต่อการท าวนเกษตรของเกษตรกร 
ไดแ้ก่ วยั การรับรู้ข่าวสารดา้นวนเกษตร การอบรมหรือ
ดูงานดา้นวนเกษตร ระดบัความรู้ความเขา้ใจ ส่ิงจูงใจ
ดา้นสังคม) ขนาดพ้ืนท่ีท ากิน และการถือครองท่ีดิน 
และปัจจัยท่ีไม่มีความ สัมพันธ์ต่อการท าวนเกษตร 
ได้แก่ ระดับการศึกษา ส่ิงจูงใจด้านเศรษฐกิจและ
ส่ิงจูงใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
รายไดสุ้ทธิ และการเป็นหน้ีสิน 
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 จากการศึกษาเห็นได้ว่า  ปัจจัย ท่ี มีความ 
สมัพนัธ์กบัการท าวนเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี คือ 
วยั การรับรู้ข่าวสารดา้นวนเกษตร การอบรมหรือดู
งานดา้นวนเกษตร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
วนเกษตร ขนาดพ้ืนท่ีท ากิน การถือครองท่ีดิน และ
ส่ิงจูงใจดา้นสังคม  ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมวนเกษตรในพ้ืนท่ี จึงควรประชาสัมพนัธ์ใน
เกษตรกรไดรู้้จกัระบบวนเกษตร สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และจูงใจการท าวนเกษตรให้มากข้ึน ด้วย
ส่ิงจูงใจทางดา้นสังคม เช่น ต าแหน่งทางสังคม สิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมทางดา้นวน
เกษตร เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจในการท าระบบวนเกษตร 
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____________________________________________________________________________________ 
บทคัดย่อ 

การจดัการป่าชุมชนบา้นนาเชือก ต าบลแร่ อ  าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร  โดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภาพ คือ 
การสนทนากลุ่มร่วมกบัผูน้ าชุมชนและชาวบา้น จ านวน 15 คน  การสมัภาษณ์เชิงลึกกบั ผูน้ าชุมชน พระสงฆ ์และ
ชาวบา้น จ านวน 3 คน และการส ารวจป่าชุมชน  ผลการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนบา้นนาเชือกมีเน้ือท่ีจ านวน 150 ไร่ 
สาเหตุการจดัตั้งป่าชุมชน คือ สภาพป่าเส่ือมโทรมจากการถูกท าลายโดยบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน  ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการเก็บหาทรัพยากรจากป่าเพ่ือการด ารงชีวิตของชาวบา้น  การจดัการป่าชุมชนบา้นนาเชือก 
ประกอบดว้ย  ดา้นการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน คือ การใชป้ระโยชน์เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร และแหล่ง
ไมใ้นพิธีกรรม ดา้นการป้องกนัป่าชุมชน  โดยชุมชนไดก้ าหนดกฎระเบียบการใชป้ระโยชนจ์ากป่าชุมชน และดา้น
แนวทางการอนุรักษป่์าชุมชน  โดยมีองคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการป่าชุมชนประสบผลส าเร็จคือ คน ความรู้ 
เครือข่าย กิจกรรม และงบประมาณ  
ค าส าคญั: ป่าชุมชน  การจดัการป่าชุมชน 

ABSTRACT 
Qualitative research was applied to study community forest management in Nacheuk village Rae sub-

district, Pangkhon district, Sakhon Nakhon province. Focus groups were used with 15 key informants including 
the community leader and villagers, and in-depth interviews were held with three key informants consisting of the 
community leader, villagers, and a monk, supplemented by a community forest survey.  The result showed that 
the community forest of Nacheuk village covered 150 rai.  The reason to establish the community forest was to 
address degradation of the forest by people both internal and external to the community as livelihoods were being 
adversely affected as a result of the unmanaged harvesting of forest resources.  Community forest management in 
Nacheuk village included community forest utilization as a food source, herb source, and ritual plant source. 
Community forest protection involved establishing rules for community forest utilization. Factors considered in 
the guidelines for community forest conservation that will help achieve success as a result of community forest 
management were: people, knowledge, network, activities, and budget.  
Keywords: community forest, community forest management 
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ค าน า 
พ้ืนท่ีป่าไม้ประเทศไทยตั้ งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง  การบุกรุก
พ้ืนท่ีป่าไมพ้บกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
ทั้งการบุกรุกเขา้ครอบครองพ้ืนท่ีป่าไมส้ าหรับใชเ้ป็น
ท่ีอยู่อาศยั  การแผว้ถางป่าเพ่ือท าการเกษตร  และการ
ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงาน  ท่ี มีความ
ตอ้งการใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่เป็นตน้ (กรมป่าไม,้ 2558)  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมีแนวโนม้เส่ือม
โทรมรุนแรง  ท าใหมี้การใชท้รัพยากรอย่างส้ินเปลือง 
ไ ม่ คุ ้ม ค่ า  เ กิ ดความ เ ส่ี ย ง ต่อการ สูญ เ สี ยความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม ้ซ่ึงเป็น
แหล่งพ่ึงพิงในการด ารงชีวิตของชุมชน (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554)  ข้อมูลปี พ.ศ. 2516 พ้ืนท่ีป่าไมป้ระเทศไทยมี
ประมาณ 138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ จากนั้นลดลงเร่ือย ๆ จนในปี พ.ศ. 2541 เหลือ
พ้ืนท่ีป่าไมป้ระมาณ 81,076,250 ไร่ หรือร้อยละ 25.28 
ของพ้ืนท่ีประเทศ  ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2557 พ้ืนท่ีป่า
ไมป้ระเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน  โดยในปี พ.ศ. 
2557 มีพ้ืนท่ีป่าไมป้ระมาณ 102,285,400 ไร่ หรือร้อย
ละ 31.62 ของพ้ืนท่ีประเทศ (กรมป่าไม,้ 2557)  แมว้่า
พ้ืนท่ีป่าไม้ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  แต่ไม่
เทียบเท่าพ้ืนท่ีป่าไมใ้นอดีต  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี  11 (พ .ศ . 2555-2559) จึงได้
ก าหนดยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ท่ีใหค้วามส าคญักบัการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าและเขตอนุรักษ์  
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลและการจดัการความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ (ส านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2554)  

 การจดัการป่าในแนวทางท่ีรัฐเป็นเจา้ของป่า  
ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ ความไม่เป็นธรรมใน
การกระจายผลประโยชน์จากทรัพยากรของส่วนรวม  
ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการจดัการป่า
ใหม่  โดยหวงัผลหลกัคือ ไม่ท าลาย แต่รักษาและฟ้ืนฟู
สภาพระบบนิเวศใหดี้ข้ึน  ในขณะเดียวกนัก็หาทางให้
ผูค้นรอบ ๆ ป่าและในป่าไดรั้บประโยชนจ์ากป่ามากข้ึน  
ซ่ึงแบบแผนการบริหารจดัการท่ีมีทรัพยากรป่าไมเ้ป็น
ศูนยก์ลางของการผลิต และการด ารงชีวิตของชาวบา้น  
โดยชาวบ้านเป็นเจ้าของ เป็นผู ้จัดการ และได้รับ
ประโยชน์  เ รี ยกว่ า  “ป่ าชุมชน” หรือ Community 
Forestry (ฉลาดชาย, 2556)  การบริหารจดัการป่าชุมชน
เป็นกระแสหน่ึงท่ีชุมชนหันมาให้ความส าคญั  โดยมี
ชุมชนหลายแห่งทัว่ประเทศไดพ้ยายามด าเนินกิจกรรม
มากมายเพ่ืออนุรักษแ์ละรักษาป่าไวใ้ห้คงอยู่ (จินตนา 
และประเสริฐ, 2555)  ป่าชุมชนเป็นทั้งแนวคิด วิธีการ 
และกระบวนการพฒันาชีวิตคนชนบทใหเ้กิดจิตส านึก
สาธารณะ เป็นฐานรากของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้มในชนบท  
รวมถึงเป็นเคร่ืองมือการกระจายอ านาจ การแกปั้ญหา
ความยากจน และการสร้างชุมชนเขม้แข็งและพ่ึงตนเอง
ได ้(หทยัชนก, 2550)   
 หมู่ บ้ า น น า เ ชื อ ก เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้รับการ
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เป็นหมู่บา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บา้น
ทอ ถกั จกั สาน ในปี 2554  และต่อมาหมู่บา้นไดเ้ขา้
ร่วมโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 84 หมู่บา้นชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ดว้ยการ
พัฒนาแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิ ติทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการ
หมู่บา้นนาเชือก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2555)  การจดัการป่าชุมชน
บา้นนาเชือก ต าบลแร่ อ  าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
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จึงเป็นมิติหน่ึงของการพฒันาชุมชน ท่ีมุ่งศึกษาสภาพ
การจดัการป่าชุมชนและแนวทางการอนุรักษป่์าชุมชน
ของบ้านนาเชือก  ต าบลแร่ อ  าเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร  ซ่ึงผลการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้เป็น
ฐานความรู้ในการวางแผนการอนุรักษ์และพฒันาป่า
ชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ท่ีย ัง่ยืนต่อไป             
 

วธีิการศึกษา 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม

ร่วมกบัชาวบา้นนาเชือก จ านวน 15 คน  การสัมภาษณ์
เชิงลึกผูน้ าชุมชน พระสงฆ ์และชาวบา้น จ านวน 3 คน  
การสัง เกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (non-participant 
observation)  และการส ารวจป่าชุมชน เพ่ือสนบัสนุน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

เคร่ืองมอืวจิยั  
เคร่ืองมือวิจยั คือ ประเด็นสนทนากลุ่มและ

แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยประเด็นสอบถามคือ 
สภาพของป่าชุมชน ประวติัความเป็นมาของป่าชุมชน 
ลกัษณะการใช้ประโยชน์ การป้องกนัป่าชุมชน และ
แนวทางการอนุรักษ์ป่า ชุมชน  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 3 ท่าน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

ซ่ึ ง เ ป็นการวิ เ ค ร าะห์ ข้อมู ลแบบส ร้ างข้อส รุป 
ประกอบดว้ยการตีความ การจ าแนกชนิดขอ้มูล และ
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล ท่ีจะน าไปสู่
ข้อสรุปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ โดยผูวิ้จัยได้เน้น 
การวิเคราะห์จากประเด็นเ น้ือหาสาระส าคัญใน
สถานการณ์ท่ีศึกษาเป็นหลกั  

ผลและวจิารณ์ 
 

บริบทป่าชุมชน  
ป่าชุมชนบา้นนาเชือกมีเน้ือท่ีจ านวน 150 ไร่ 

เป็นป่าเต็งรัง  ฝ่ังดา้นทิศตะวนัออกของวดัภูดอยเทพ
เนรมิต บริเวณโดยรอบป่าชุมชนเป็นท่ีดอนเชิงเขา
สลบัโขดหินประปราย  บริเวณดา้นทิศเหนือของป่า
ชุมชนติดกบัเข่ือนน ้ าอูน  ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติด
กบัเข่ือนน ้ าอูน  ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องป่าชุมชน
เป็นพ้ืนท่ีหมู่บา้นนาเชือก หมู่ท่ี 9 ต าบลแร่ อ  าเภอพงั
โคน จงัหวดัสกลนคร  ซ่ึง พ.ศ. 2540 นายก่อง จนัทะ
วงค์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นนาเชือก ไดข้อพ้ืนท่ีป่าบางส่วน
จากกรมป่าไม้เ ป็นป่าชุมชนเขตอนุรักษ์พันธ์ุไม้  
สาเหตุมาจากป่าถูกบุกรุกจากบุคคลทั้ งภายในและ
ภายนอกตดัไมท้ าลายป่า  ท าใหส้ภาพป่าเส่ือมโทรมลง  
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของชาวบา้นนาเชือก ท่ี
เกบ็หาของป่ามาท าอาหารหรือน าไปจ าหน่ายท่ีหมู่บา้น
ใกลเ้คียง  หลงัจากท่ีมีการจดัตั้งให้เป็นป่าชุมชนข้ึน 
ชาวบา้นในชุมชนก็ไดห้นัมาใหค้วามส าคญักบัป่ามาก
ข้ึน  มีจิตส านึกในการรักษาป่า  โดยเนน้การเกบ็ของป่า
เพ่ือการท าอาหารบริโภคในครัวเรือน เช่น การเก็บ
ผกัหวาน จะเก็บเฉพาะยอด จะไม่ตดัตน้ผกัหวาน  ถา้
ตน้ผกัหวานสูง หรือการหาไข่มดแดง  จะไม่เอาแป้ง
ไปโรยใส่มดแดง  เพราะอาจท าใหม้ดแดงตาย  ปัจจุบนั
ป่าชุมชนบา้นนาเชือกมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน ทั้ง
ดา้นอาหารและพืชสมุนไพร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพรรณี  
และกาญจนา (2549) ไดก้ล่าวถึงการเกิดป่าชุมชนว่า
สามารถเกิดข้ึนไดห้ลายรูปแบบ เช่น เกิดข้ึนตามความ
จ าเป็นในการใช้สอย ป่าชุมชนท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ี
จะเกิดข้ึนจากการท่ีชุมชนไดร่้วมกนัใช้ประโยชน์มา
เป็นเวลานาน และรับรู้ร่วมกนัว่าควรจะกนัเป็นพ้ืนท่ี
เพ่ือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ป่าใช้สอย ป่าท าเลเล้ียง
สตัว ์ป่าโคก ส าหรับเก็บเห็ด เป็นตน้ บริเวณป่าเหล่าน้ี
มกัไม่เหมาะกบัการถากถาง ท าไร่  
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การจดัการป่าชุมชน 
 1.  ด้านการใช้ประโยชน์จากป่า ชุมชน 
ประกอบดว้ย  
                     1.1  ด้านอาหาร   เ ป็ นการใช้ พื ชมา
รับประทานเป็นอาหารทั้ งแบบผกัสด ลวก แกง  ซ่ึง
จ าแนกได ้3 กลุ่ม คือ   1) กลุ่มพืช เป็นพืชท่ีเกิดบริเวณ
ป่าโคก พบจ านวน 9 ชนิด แบ่งออกเป็น  พืชท่ีน ายอด
มารับประทาน จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัหวาน ผกัเม็ก 
ผกัต้ิว และผกักระโดน  พืชท่ีน าดอกมารับประทาน 
จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ ดอกกระเจียว  พืชท่ีน าหน่ออ่อน
มารับประทาน จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ ไผ่รวก  พืชท่ีน า
ล าตน้อ่อนมารับประทาน จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ อีรอก  
และพืชท่ีใช้ประโยชน์ไดท้ั้งยอด ผล ดอก มีจ านวน 2 
ชนิด ไดแ้ก่ มะกอก และเพกา   2) กลุ่มเห็ด พบจ านวน 
12 ชนิด  ซ่ึงสามารถจ าแนกตามแหล่งก าเนิดคือ เห็ดท่ี
เกิดตามซอกหินท่ีมีความชุ่มช้ืน จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ 
เห็ดน ้าหมาก  เห็ดท่ีเกิดตามตน้ไมผุ้ท่ีมีความช้ืน จ านวน 
2 ชนิด ได้แก่ เห็ดขอน และเห็ดหูหนูป่า  เห็ดท่ีเกิด
บริเวณดินท่ีมีใบไมท้บัถม จ านวน 13 ชนิด ไดแ้ก่ เห็ด
ระโงก เห็ดผึ้งหวาย เห็ดผึ้งแดง เห็ดผึ้งขา้ว เห็ดผึ้งนกยุง 
เห็ดผึ้ งครามใหญ่ เห็ดครามน้อย เห็ดเผาะ เห็ดตะไค 
เห็ดหน้ามุม เห็ดมันปู เห็ดหน้าววั และเห็ดกาวแป้ง  
และเห็ดท่ีเกิดบริเวณดินจอมปลวก จ านวน 1 ชนิด 
ไดแ้ก่ เห็ดปลวก   3) กลุ่มสัตว์ พบจ านวน 10 ชนิด และ
สามารถจ าแนกตามแหล่งก าเนิดคือ กลุ่มสัตวบ์ริเวณ 
ป่าโคก จ านวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ ไข่มดแดงหรือแม่เป้ง แมง
จินูน จกัจัน่ แมลงทบั แมงคาม ก้ิงก่า และจิโป่ม  กลุ่ม
สัตว์บริเวณหนองน ้ า จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ อ่ึง เขียด 
และกบ  ซ่ึงใกลเ้คียงกบั ฉลวยรัตน์ และคณะ (2550) ท่ี
ศึกษาการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชน
บา้นซ าผกัหนาม อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่นพบว่า 
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน คือการเก็บหาของป่า 
ไดแ้ก่ หน่อไม ้เห็ด (เช่น เห็ดปลวก เห็นระโงก เห็ดหู

หนู เห็ดตระไคร้) ผกัป่า (เช่น ผกัหวานป่า ผกัต้ิว ผกัเมก็ 
อีรอก) ไข่มดแดง และแมลง  
       1.2  ดา้นสมุนไพร ความหลากหลายของ
สมุนไพรในเขตป่าชุมชน พบจ านวน 34 ชนิด  โดย
จ าแนกตามส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชนคื์อ  สมุนไพรท่ีน า
รากมาใช้ประโยชน์ จ านวน 13 ชนิด คือ  ไม้เล้ือย 
จ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ เส่ียวแดงภู เครือขา้วสาร กองกอย
ลอดขอน รากสามสิบ และเกงปืน  ไมท้รงพุ่ม จ านวน 7 
ชนิด ได้แก่ พระเจ้าลืมกู้ พงัคี ดอกรักป่า ใต้ใบใหญ่ 
หมากข้าวจ่ี ใบส่องฟ้า และค าตานา  และไม้ยืนต้น 
จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ นมววั และตองทุ่ง   สมุนไพรท่ี
น าแก่นมาใชป้ระโยชน์ จ านวน 15 ชนิด คือ ไมย้ืนตน้ 
15 ชนิด ไดแ้ก่ โมกน้อย ขามป่า ตูมตงั ตูมป่า ตูมบา้น 
ตานกกด บก สะแบง ขา้วมนันมสาว สีดาโคก มุ่ยขาว 
ยอป่า ประดงเหลือง กระไดเต่า และตะโก สมุนไพรท่ี
น าล าต้นมาใช้ประโยชน์ จ านวน 2 ชนิด คือ ไมเ้ล้ือย 
จ านวน 1 ตน้ ไดแ้ก่ ป้าง ไมย้ืนตน้ จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ 
ช้างน้าว สมุนไพรท่ีน าใบมาใช้ประโยชน์ จ านวน 1 
ชนิด คือ ไม้เล้ือย จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ ป่ินประดับ 
สมุนไพรท่ีน าผลมาใชป้ระโยชน ์จ านวน 1 ชนิด คือ ไม้
ยืนตน้ ได้แก่ มะขามป้อม  อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยงั
ขาดความรู้เร่ืองการจดจ าช่ือและลกัษณะตน้สมุนไพร  
ท าให้บางคร้ังตดัท้ิงโดยไม่รู้ตวั  ซ่ึง กรมป่าไม ้(2550) 
กล่าวถึงประโยชน์ของป่าชุมชนคือเป็นแหล่งของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ทั้ งแหล่งอาหารธรรมชาติ
ส าหรับบริโภคในชีวิตประจ าวนัของราษฎรในชุมชน  
แหล่งพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ท า
ใหล้ดความจ าเป็นในการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลในเมือง 
       1.3  ดา้นพรรณไมใ้นพิธีกรรม พบพรรณ
ไมท่ี้ชาวบา้นน ามาประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือท่ี
สืบสานมาจากบรรพชน  ทั้ งเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
ความเจริญรุ่งเรือง และขบัไล่ส่ิงชัว่ร้าย  โดยพบพรรณ
ไมจ้ านวน 3 ชนิด คือ ยอป่า สม้ป่อย และไผ ่ ทั้งน้ียอป่า 
มีความเช่ือวา่คนจะยกยอ ไม่ตกต ่า และมีคนชม สม้ป่อย
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มีความเช่ือว่าสามารถขบัไล่ภูตผี ส่ิงไม่ดี ไล่ส่ิงชัว่ร้าย  
ส่วนไผ่ ใชเ้ป็นไมใ้ชส้อยต่าง ๆ เช่น การท ากา้นเสียบ
เงิน ในประเพณีงานบุญต่าง ๆ  ซ่ึง กฤษณา (2544) กล่าว
ว่า การน าพืชมาใชใ้นการประกอบพิธีกรรม  สะทอ้น
ให้เห็นถึงระบบความเช่ือ สังคม วฒันธรรม วิถีการ
ด ารงชีวิต  ภูมิปัญญาของชาวบา้น ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  และ ปรีดี (2549) 
กล่าววา่มนุษยป์ระกอบพิธีกรรมเพ่ือความเป็นสิริมงคล
แก่ตนเองและครอบครัว มีเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน ประสบแต่ความสงบสุขร่มเยน็   

2.  ดา้นการป้องกันป่าชุมชน  โดยชุมชนได้
ก าหนดกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น “ขอ้บงัคบัภายในหมู่บา้น”  
เพ่ือให้ทุกคนในหมู่บา้นไดถื้อปฏิบัติตามขอ้ระเบียบ  
โดยขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชุมชน คือ  ขอ้บงัคบัท่ี 1 
ดูแลรักษาป่าไม้ชุมชน  ข้อบังคับ ถ้าฝ่าฝืนปรับเงิน 
5,000 บาท  อย่างไรก็ตามหากมีการพบเห็นการตดัหรือ
การท าลายป่าไม ้ ก่อนจะใชก้ารลงโทษตามกฎระเบียบ  
ชาวบา้นจะใชวิ้ธีการตกัเตือนดว้ยวาจาก่อน  นอกจากน้ี
ปัญหาและการแกปั้ญหาการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน  
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกับคน  โดยเฉพาะคนต่าง
พ้ืนท่ีท่ีเข้ามาหาประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างผิดวิธี   
ซ่ึงสอดคล้องกับ จักรพงษ์ และคณะ (2556) พบว่า  
กฎเกณฑก์ารใชพ้ื้นท่ีป่าชุมชน เป็นขอ้ก าหนดการหา้ม
ตดัต้นไมโ้ดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป่า
ชุมชน ห้ามล่าสัตว ์ห้ามจุดไฟเผาป่า ห้ามฟันหรือถาก
เปลือกไมเ้พ่ือกระท าการใด ๆ อนัเป็นสาเหตุให้ตน้ไม้
ตาย  ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับ  แต่ถา้ฝ่าฝืนคร้ังแรกจะท าการ
ตักเตือน   คร้ังท่ีสองจะจับด าเนินคดี  และ Wadley  
and Colfer (2004) พบว่า การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นการ
เสริมสร้างการจดัการในชุมชน การช่วยให้ประชาชน
ใส่ใจกับเป้าหมายระยะยาวในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติภายใต้การจัดการของชุมชนอย่างย ั่งยืน  

รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎระเบียบเก่ียวกบัป่าไมท่ี้มีอยู่ใน
ชุมชน   

3.  ดา้นแนวทางการอนุรักษป่์าชุมชน  เพ่ือให้
การจดัการป่าชุมชนเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ชุมชนจึง
ควรมีแนวทางในการอนุรักษป่์าชุมชน ดงัน้ี  
                    3.1  ด้านคน ปัญหาด้านคนส่วนใหญ่จะ
เป็นคนจากพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์เก็บของป่าไป
จ าหน่าย  ซ่ึงการใชป้ระโยชน์มีจุดประสงค์ท่ีแตกต่าง
กนักบักลุ่มชาวบา้นบา้นนาเชือกท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์
จากป่าเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน  ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน  ดงันั้น ชาวบา้นจึงตอ้งคอยเป็นหูเป็นตาคอย
สังเกตคนแปลกหนา้ท่ีเขา้มาในหมู่บา้น  และคอยผลดั
กนัสอดส่องภายในป่าชุมชน  หากเจอคนต่างถ่ินเขา้มา
หาประโยชน์ในป่าชุมชนจะอธิบาย กฎ ระเบียบ และ
ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนให้ฟังเพ่ือจะ
ไดป้ฏิบติัตามกฎ  ระเบียบอยา่งถูกตอ้ง  หากยงัมีการฝ่า
ฝืนก็จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  จึงเห็นไดว้่าคน
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการอนุรักษ์ป่าชุมชน  
เน่ืองจากเป็นทั้งผูดู้แลรักษาป่า และใชป้ระโยชนจ์ากป่า
ชุมชน คน จะรวมถึงผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน พระสงฆ์  
(ทวีชยั, 2552)  

    3.2 ดา้นความรู้  ชาวบา้นยงัขาดความรู้ใน
การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่ าชุมชน  จึงควร
ด าเนินการสร้างแรงจูงใจ  ให้กลุ่มวยัเด็กรู้จกัรัก รู้จัก
หวงแหน รู้จกัอนุรักษ ์และรู้จกัศึกษาการใชป้ระโยชน์
จากป่าชุมชน  ไม่วา่จะเป็นดา้นอาหาร เช่น สอนใหรู้้ว่า
กลุ่มพืชชนิดใดสามารถน ามาประกอบอาหารได ้ควร
ใช้ส่วนใด ใช้ในปริมาณเท่าไหร่  กลุ่มสัตว์ควรให้
ความรู้รูปแบบการล่าเพ่ือมาเป็นอาหารไดอ้ย่างไร เช่น 
วิธีการจบัจกัจัน่โดยใชไ้มย้าวและใชย้างไมเ้หนียว ๆ ทา
ปลายไมเ้พ่ือใหจ้กัจัน่ติดยาง  ซ่ึงวิธีน้ีจะท าใหจ้บัจกัจัน่
ไดม้าก  จึงควรจบัในปริมาณเพียงพอส าหรับท าอาหาร  
กลุ่มเห็ดชนิดใดกินได้ เห็ดชนิดใดเป็นพิษ  ด้าน
สมุนไพร ควรปลูกสมุนไพรบางชนิดไวเ้ป็นเสมือนยา
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สามญัประจ าบา้น  จะไดรั้กษาโรคในเบ้ืองต้น  สอน
วิธีการใช้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด  และสืบสาน
พิธีกรรมความเช่ือต่าง ๆ ท่ีถ่ายทอดกนัมาจนกลายเป็น
ประเพณี วฒันธรรม เช่น บุญขา้วสาก  จดัพิธีกรรมน้ีข้ึน
เพราะมีความเช่ือว่าเป็นวนัปล่อยดวงวิญญาณใหม้ารับ
บุญรับส่วนกุศลของญาติท่ีอุทิศให้ เป็นตน้  ซ่ึง วิสูตร 
(2550) พบว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเก็บหาของป่า  
เพ่ือลดการท าลายทรัพยากรในป่าชุมชน  ภูมิปัญญาน้ี
จะถูกถ่ายทอดไปยงัรุ่นลูกผ่านการกระท าเป็นตวัอย่าง
ของคนรุ่นพ่อแม่ ไดแ้ก่ เห็ดเผาะ เก็บเฉพาะเห็ดดอกโต
ก่อน ดอกเล็กจะกลบเอาไว ้เห็ดแตกหรือเน่าจะไม่เอา  
แต่จะปล่อยไวใ้หเ้ป็นเช้ือในดิน เห็ดผึ้ง  ดอกท่ีบานและ
ดอกท่ีเป่ือย จะท้ิงไวเ้ป็นเช้ือในปีต่อไป  เห็ดระโงก 
ดอกเห็ดบานแก่จะไม่เก็บ ไม่ถางหรือเผาป่าท่ีเกิดเห็ด
ระโงก เห็ดปลวก ดอกท่ีบานจะไม่เก็บ  ตอนเก็บเห็ดจะ
ไม่กองเห็ดกบัพ้ืนดิน เก็บแลว้ใส่ตะกร้าหรือส่ิงท่ีเตรียม
ไปใส่เห็ดเลย เพราะเช่ือว่าถา้กองเห็ดกบัดิน  เห็ดจะไม่
ออกตรงนั้นอีก  ดอกกระเจียว การเก็บจะเอาดอกอ่อน
มารับประทานไม่เก็บดอกแก่ และเหลือหวัไวข้ยายพนัธ์ุ
ในปีต่อไป  กลอย ในกอหน่ึงจะมีหลายหวั จะเลือกเอา
แต่หัวใหญ่ เหลือหัวขนาดเล็กเอาไวแ้ลว้เอาดินกลบ  
ส่วนระวี และรังสรรค์ (2550) กล่าวว่าความรู้ในการ
จดัการป่า จะรวมถึงความรู้ท่ีชุมชนมีความตอ้งการรับ
การสนบัสนุนจากภาครัฐ  เพ่ือท่ีจะน ามาต่อยอดปรับใช้
ในการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ การจัดการความรู้ใน
ท้อง ถ่ินโดยใช้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มา
สนบัสนุน และความรู้ท่ีทางภาครัฐตอ้งการจากชุมชน  
เพ่ือใชใ้นการวางแผนการจดัการป่าชุมชน  

    3.3 ด้านเครือข่าย  นอกจากจะเป็นการ
ร่วมมือกนัระหว่างคนในชุมชนกบัคนละแวกใกลเ้คียง
แลว้ยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกใน  
การสนบัสนุนการอนุรักษพ์นัธ์ุไมท่ี้ส าคญัใหม้ากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงอาจด าเนินการโดยการฝึกอบรมเพ่ือเปล่ียนแปลง
ความคิดชาวบ้านให้ชาวบ้านตระหนักและเห็น

ความส าคัญป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน  เน่ืองจากถา้เป็นหน่วยงานรัฐ ชาวบา้นจะเช่ือถือ
มากกว่าท่ีเป็นชาวบา้นดว้ยกนั นอกจากน้ีชาวบา้นยงั
ขาดงบประมาณ และปัจจยัการปลูกต่าง ๆ จึงควรไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณ เมล็ดพนัธ์ุ กลา้ไม ้เช่น ตน้
ยางนา ตน้พยุง และต้นประดู่  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ระวี 
และรังสรรค์ (2550) กล่าวว่า การพฒันาป่าชุมชนให้
ประสบความส าเร็จ  การสนับสนุนจากเครือข่ายหรือ
องคก์รภายนอกเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสนบัสนุนขอ้มูลดา้น
วิชาการ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ หรือแมแ้ต่งบประมาณ  
เพราะล าพงัชุมชนฝ่ายเดียวคงไม่มีทรัพยากรเพียงพอใน
การจดัการป่าชุมชน  

    3.4 ด้านกิจกรรม  เพ่ือให้มีกิจกรรมการ
อนุรักษป่์าร่วมกนัของชุมชน  นอกจากการจดักิจกรรม
ปลูกตน้ไมใ้นวนัส าคญัต่าง ๆ  ควรปลูกตน้ไมภ้ายในวดั 
การปลูกตน้ไมซ่้อมแซมบางส่วนในพ้ืนท่ีป่า  ส่ิงส าคญั
อีกประการคือ การท าป้ายสญัลกัษณ์เขตสงวนใหช้ดัเจน 
ไดแ้ก่  การติดป้ายเขตป่าชุมชน  การติดป้ายห้ามตดัไม้
ท าลายป่า  การท าร้ัวป้องกันเขตปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
สาธารณะและป่าชุมชน  เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ใหเ้ขา้ใจว่า
เป็นเขตพ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษป่์า  ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
คลา้ยกบั ใบค า (2552) พบว่า กิจกรรมในการจดัการป่า
ชุมชน ไดแ้ก่ การจดัตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน การปลูก
ต้นไม้เพ่ิมในพ้ืนท่ีป่าชุมชน การจัดเวรยามควบคุม 
การดูแลรักษาป่า การจดัท าแนวป้องกนัไฟป่า  
         3.5 ดา้นงบประมาณ  กลุ่มชาวบา้นนาเชือก
ไดจ้ดัสรรกนัเองแต่เน่ืองจากประธานกลุ่มและสมาชิก
กลุ่มหมู่บา้นไดมี้แนวทางการอนุรักษป่์าชุมชน  พ้ืนท่ี
เขาฝ่ังทิศตะวนัตกชาวบ้านก าลังจะอนุรักษ์ป่าแบบ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  มีจุดประสงค์ท่ีวางไว ้4 
รูปแบบ ดงัน้ี  1) ท าเป็นหมู่บา้นนิเวศน์  2) มีมคัคุเทศ
น้อยคอยแนะน า/น าทาง/และให้ความรู้เก่ียวกับป่า
ชุมชน  3) จดัแคมป์ป้ิงริมเข่ือนศึกษาป่า/นั่งเรือ/ไหว้
พระ  4) เพ่ิมจ านวนพนัธ์ุไมใ้นแต่ละปี  จึงตอ้งการให้
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หน่วยงานภาครัฐให้การสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณใน
การจดัท าโครงการท่ีก าหนดไว ้ การด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ในการจดัการป่าชุมชน  ตอ้งมีค่าด าเนินงาน ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการป่าชุมชนจากภาครัฐและภาคเอกชนในระยะ
เร่ิมตน้  หลงัจากนั้นอาจพฒันาป่าชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และเกิดการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนต่อไป 
(วรากร, 2549) 
 

สรุป 
ป่าชุมชนบา้นนาเชือกมีเน้ือท่ีจ านวน 150 ไร่  

สาเหตุการจดัตั้งป่าชุมชน คือ สภาพป่าเส่ือมโทรมจาก
การถูกท าลายโดยบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเก็บหาทรัพยากรจากป่าเพ่ือ
การด ารงชีวิตของชาวบา้น  การใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน คือ แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งไมใ้น
พิธีกรรม  ส่วนแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนมีหลาย
องค์ประกอบ คือ คนตอ้งตระหนกัในคุณค่าป่าชุมชน 
รู้จักหวงแหน รู้จักอนุรักษ์ และรู้จักศึกษาการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน  การสอดส่องดูแลป่าชุมชน  
คนจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการอนุรักษป่์าชุมชน  
เน่ืองจากเป็นทั้งผูดู้แลรักษาป่า และใชป้ระโยชน์จาก
ป่าชุมชน  คนจะรวมถึงผูน้ าชุมชน ชาวบา้น พระสงฆ ์   
ความรู้ ความรู้ในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากป่า 
อะไรมีประโยชน์ ส่วนใดท่ีใช้ประโยชน์  ใช้ใน
ปริมาณเท่าไหร่  วิธีการเก็บหา  เครือข่ายเป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน  ชุมชนใกล้เคียง 
หน่วยงานภายนอก  กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ได้แ ก่  ก า รปลู กต้นไม้  ก า รดู แ ล รั กษ า ป่ า และ
งบประมาณ อาจมาจากชาวบา้นร่วมบริจาค การจดัหา
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น พัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ เพ่ือน าเงินมาบริหารจดัการในหมู่บา้น  การ
ขอรับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม

พืชอันเ น่ืองมาจากพระราชด า ริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่ีกรุณา
สนบัสนุนงบประมาณในการท าวิจยัคร้ังน้ี  
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การเสียบกิง่จ าปีหลวงบนต้นตอจ าปา 

Side Grafting of  Magnolia rajaniana (Craib) Figlar Scion onto M. champaca Linn. Root Stock. 
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บทคัดย่อ 

 จ าปีหลวงมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุจากการประเมินสถานภาพโดย IUCN  จ าเป็นตอ้งขยายพนัธ์ุแม่ไมจ้ าปี
หลวงให้มีจ านวนมากข้ึน  แต่ขาดแคลนตน้กลา้จ าปีหลวงท่ีจะใช้เป็นตน้ตอจึงท าการศึกษาวิธีการเสียบก่ิงจ าปี
หลวงบนต้นตอจ าปา  เพ่ือให้ทราบว่าก่ิงพันธ์ุจ าปีหลวงสามารถเสียบบนต้นตอจ าปาได้หรือไม่  และวิธีใด
เหมาะสมในการเสียบก่ิง  ทดลองโดยใชวิ้ธีเสียบขา้ง  เตรียมตน้ตอ 2 ลกัษณะคือ คงยอดของตน้ตอไว ้และตดัตน้
ตอเหนือรอยเสียบ ก่ิงพนัธ์ุท่ีน ามาเสียบแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ ปลายยอด และท่อนล่างท่ีถดัลงมาจากปลายยอด  
วางแผนการทดลองแบบ 2x2x4 factorials มี 4 ซ ้ า  แต่ละปัจจยัการทดลองมีจ านวนตวัอย่างไม่เท่ากนั  หลงัการ
เสียบก่ิง 3 เดือน  เกบ็ขอ้มลูความส าเร็จของการเสียบก่ิงพบว่าก่ิงพนัธ์ุจ าปีหลวงสามารถขยายพนัธ์ุไดด้ว้ยการเสียบ
ก่ิงบนตน้ตอจ าปาไดดี้  การตดัยอดของตน้ตอมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเสียบก่ิง  ตน้ตอท่ี
ตดัใหค้วามส าเร็จเฉล่ียถึง 78.33 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงมากกว่าตน้ตอท่ีมียอดซ่ึงส าเร็จเพียง 33.97 เปอร์เซ็นต ์ ในขณะท่ี
ลกัษณะก่ิงพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  แต่มีอิทธิพลร่วมกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติระหว่างลกัษณะ
ของก่ิงพนัธ์ุ และการเตรียมตน้ตอต่อความส าเร็จในการเสียบก่ิง  ถา้ตดัยอดตน้ตอแลว้เสียบดว้ยก่ิงพนัธ์ุท่ีเป็นท่อน
ล่างและปลายยอดใหผ้ลส าเร็จท่ี 91.67 และ 65.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดบั  แต่ถา้ไม่ตดัตน้ตอพบว่าใชก่ิ้งพนัธ์ุส่วน
ปลายยอดและท่อนล่างไดผ้ลส าเร็จท่ี 37.50 และ 30.43 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
ค าส าคญั: จ าปีหลวง  จ  าปา  การเสียบก่ิง  ตน้ตอ  สถานภาพใกลสู้ญพนัธุ์ 
 

ABSTRACT 
The IUCN Red List of Threatened Species includes Magnolia rajaniana (Craib) Figlar as a vulnerable 

species.  Due to the lack of seedlings for this species, propagation of plus trees is necessary to increase its 
population.  Thus, this study aimed to side graft Magnolia rajaniana (Craib) Figlar scion onto M. champaca Linn. 
root stock.  Two types of scions—terminal shoot and the lower part—were side grafted on root stocks of un-topped 
and topped shoots.  The experimental design used a 2x2x4 factorial with four replications of unequal experimental 
units in each treatment.  Topping of root stock significantly increased the success rate up to 78.33% while un-
topped stocks had a success rate of only 33.97%.  Topped root stocks grafted with lower part scions had a success 
rate of 91.67% while those grafted with terminal shoots had a success rate of 65.00%.  In contrast un-topped root 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 202 

stocks grafted with terminal shoots had a success rate of 37.50 % while those grafted with lower part scions had a 
success rate of 30.43%.  There was no significant effect from grafting using different parts of the scion.   
Keywords: Magnolia rajaniana (Craib) Figlar, Magnolia champaca Linn, side grafting, root stock, vulnerable species 
 

ค าน า 
จ าปีหลวงหรือจ าปีรัชนีเป็นไมย้ืนตน้ขนาด

ใหญ่ มีลกัษณะเปลาตรง  ใชป้ระโยชนใ์นการท าไมอ้ดั
และใชใ้นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  เป็นพืชเฉพาะถ่ิน
พบในป่าดิบเขาต ่าบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
เท่านั้ น  ถูกจัดให้เป็นพืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ 
(Vulnerable :VU)  จากการประ เ มินสถานภาพ 
โดย  IUCN (Global Tree Specialist Group, 2015)  
นอกจากน้ียงัพบว่าไม่มีการด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์
นอกถ่ินก าเนิดส าหรับไมช้นิดน้ีแต่ประการใด  จาก
การเดินส ารวจของเจา้หนา้ท่ีส านกัจดัการทรัพยากรป่า
ไมท่ี้ 3 (ล าปาง) ของกรมป่าไม ้พบไมจ้ าปีหลวงขนาด
ใหญ่มีเส้นรอบวงวัดได้ 8.60 เมตรในเขตพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ บ้านแม่เต๊ียะใน หมู่ท่ี 1 
ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถิน จังหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นป่า
เบญจพรรณ  และระดับความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 
450 เมตร คาดว่าเป็นตน้จ าปีหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
(นิรนาม, 2558)  ท าให้เป็นข่าวฮือฮาและเกิดกระแส
ความตอ้งการอนุรักษพ์นัธ์ุจ าปีหลวงตน้น้ีไวท้ั้งในถ่ิน
และนอกถ่ิน  ดว้ยการขยายพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศและ
ไม่อาศยัเพศ  อย่างไรก็ตามในขณะด าเนินการส ารวจ
นั้นเป็นระยะเวลาท่ีเมล็ดร่วงหล่นไปนานแล้ว  ไม่
สามารถเก็บเมลด็มาเพาะได ้ จึงตอ้งท าการขยายพนัธ์ุ
แบบไม่อาศยัเพศเท่านั้น  การเสียบยอดเป็นวิธีหน่ึงท่ี
น่าจะท าได ้แต่มีปัญหาคือไม่สามารถหาตน้กลา้จ าปี
หลวงมาท าตน้ตอได ้

จากการตรวจเอกสารพบวา่ มีพืชเกษตรหลาย
ชนิดท่ีสามารถเสียบยอดบนตน้ตอพืชต่างสกุลกนัได้
เช่น การเสียบก่ิงมะนาวบนตน้ตอส้มโอ (เกรียงไกร, 

2558) หรือตน้ตอมะขวิด (ดลมนสั, 2556) ฯลฯ  และ
ยังพบรายงานว่าต้นจ า ปีสิ รินธรซ่ึง เป็นพืชสกุล
เดียวกับจ าปีหลวง  สามารถท าการเสียบยอดบน 
ต้นตอจ าปี และจ าปาต่างชนิดได้ (Nooteboom and 
Chalermglin, 2015)   จึง มีความเ ป็นไปได้สู ง ท่ีจะ
ขยายพนัธ์ุตน้จ าปีหลวงบนตน้ตอจ าปาซ่ึงสามารถหา
กลา้ไมไ้ดใ้นเรือนเพาะช าทัว่ไป  แต่การจะเตรียมตน้
ตอลักษณะใด  และใช้ก่ิงส่วนไหนมาเสียบจึงจะ
เหมาะสมและประสบความส าเร็จสูงนั้น ยงัไม่เคยมี
การศึกษาเปรียบเทียบมาก่อน  จึงไดด้ าเนินการวิจยัน้ี
ข้ึนเพ่ือทดสอบความเป็นไปไดใ้นการเสียบยอดจ าปี
หลวงบนต้นตอจ าปา  และหาวิธีท่ีเหมาะสมในการ
เสียบยอดจ าปีหลวงบนตน้ตอจ าปาให้มีความส าเร็จ
ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมต้นตอ 
 ต้นตอท่ีน ามาทดลองเป็นต้นกล้าจ าปาอายุ 

ประมาณ 3 ปี  เลือกขนาดให้ใกลเ้คียงกบัก่ิงพนัธ์ุจ าปี
หลวงท่ีน ามาเสียบ Figure 1a  เตรียมต้นตอเป็น 2 
ลกัษณะคือคงยอดของตน้ตอไวแ้ละตดัตน้ตอเหนือรอย
เสียบ ดงั Figure 2a-2c 

 

การเตรียมกิง่พนัธ์ุ   
ใชก่ิ้งพนัธ์ุจ าปีหลวง (Fig. 1b) ท่ีเกบ็จากตน้แม่

พนัธ์ุท่ีมีขนาดใหญ่มากอายหุลายร้อยปี (Fig. 1c) แบ่งก่ิง
พนัธ์ุเป็น 2 ลกัษณะคือ ปลายยอด และท่อนล่างท่ีถดัลง
มาจากปลายยอด ดงั Figure  2a-2c 
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Figure 1  (a) 3 years old Magnolia champaca root stock (b) M. rajaniana scions (c) 100 years old plus tree. 
 

 
Figure 2    (a)  Side grafting of lower part scion onto topping root stock. 

(b) Side grafting of terminal shoot scion onto un-topping root stock. 
(c) Side grafting of lower part scion onto un-topping root stock. 
(d) Grafted seedlings were kept under 50% shading. 

 

วางแผนการทดลอง   
วางแผนการทดลอง แบบ 2x2x4 factorials 

ปัจจยัการทดลองคือการเตรียมตน้ตอ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่
ตดัยอดและไม่ตดัยอด และการแบ่งก่ิงพนัธ์ุเป็น 2 ส่วน 
คือปลายยอด และส่วนท่ีต ่ าลงมา (ท่อนล่าง) มี 4 ซ ้ า   
แต่ละปัจจยัการทดลองมีจ านวนตวัอย่างไม่เท่ากนั ดัง  
Table 1. 
 

Table 1  Number of experimental unit per replication 
in each treatment.  

Stock 
Scion 

Lower part Terminal part 
Topping  6 5 
Un-topping 23 4 

 

วธีิการขยายพนัธ์ุและการดูแล  
ขยายพนัธ์ุโดยใช้วิธีเสียบขา้ง ดงั Figure 2a-

2c  หลังการเสียบก่ิง  ใช้ถุงพลาสติกครอบก่ิงพันธ์ุ 
ท่ีเสียบ  ก่อนน ากล้าไปดูแลในเรือนเพาะช า ท่ีมุง
พลาสติกพรางแสงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์(Figure 2d)  
รดน ้าทุกวนั  สังเกตการแตกยอดของก่ิงพนัธ์ุ  ถา้พบมี
การแตกยอดแกะพลาสติกออก  

 

การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล  
หลังการเสียบก่ิง 3 เดือน  บันทึกข้อมูลและ

ถ่ายภาพการแตกยอดของก่ิงพนัธ์ุท่ีเสียบวิเคราะห์หา
อิทธิพลของการตัดต้นตอและส่วนของก่ิงพันธ์ุต่อ
ความส าเร็จในการเสียบก่ิงจ าปีหลวงบนต้นตอจ าปา  
โดยใช้โปรแกรม SAS และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียทางสถิติโดย Duncan’s Multiple Range Test 

a b c d 

a b c 
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ผลและวจิารณ์ 
 

การเสียบกิง่พนัธ์ุจ าปีหลวงบนต้นตอจ าปา  
ก่ิงพนัธ์ุจ าปีหลวงสามารถน ามาขยายพันธ์ุ

โดยการเสียบก่ิงบนต้นตอจ าปาได้ เช่นเดียวกับการ
เสียบก่ิงจ าปีสิรินธรบนต้นตอจ าปาท่ีศึกษาไวโ้ดย 
Nooteboom and Chalermglin (2015)   หลังจากการ
เสียบก่ิงไปได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์  ก่ิงท่ีประสบ
ความส าเร็จในการขยายพนัธ์ุมีการแตกตาให้เห็นและ
พฒันาเป็นยอดอ่อน  ก่ิงท่ีใชป้ลายยอดเร่ิมมีการขยาย
ขนาด (Figure 3a และ 3b) ท าการแกะถุงพลาสติกท่ี
ครอบไวอ้อก  ดูแลรดน ้ าทุกวนัเป็นเวลา 3 เดือน  ตน้
กล้า ท่ีได้รับการเสียบก่ิงก็พัฒนาข้ึนและแข็งแรง
พอท่ีจะน าไปปลกูได ้(Fig 3c และ 3d) 

การตดัต้นตอต่อความส าเร็จของการเสียบกิ่ง  
การตน้ตอส่วนเหนือรอยเสียบก่ิงประมาณ 1-

2 น้ิว  มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของ
การเสียบก่ิงจ าปีหลวงบนตน้ตอ  โดยมีความส าเร็จ
เฉล่ียสูงถึง 78.34 เปอร์เซ็นต ์ ในขณะท่ีตน้ท่ีเหลือยอด
ของตน้ตอไวมี้ความส าเร็จเฉล่ียเพียง 33.97 เปอร์เซ็นต ์
(Table 2)  ทั้งน้ี น่าจะเกิดจากการท างานของ ฮอร์โมนอ็
อกซินท่ีสร้างข้ึนบริเวณปลายยอดของตน้ตอแลว้ปล่อย
ลงมายบัย ั้งการเติบโตของตาขา้งท่ีอยู่ดา้นล่าง (ดนัย, 
2558)  เ ม่ือตัดส่วนปลายของต้นตอออกไปจึงไม่มี
ฮอร์โมนท่ีจะมายบัย ั้งการแตกยอดของก่ิงท่ีน ามาเสียบ
ด้านข้าง  ท าให้ต้นตอท่ีถูกตัดมีความส าเร็จในการ
เสียบยอดสูงกวา่ 

 

 
Figure 3  (a) 2-3 weeks after grafted onto un-topping root stock, lower part scion produced bud (arrow). 

   (b) 2 weeks after grafted onto un-topping root stock, terminal shoot scion swell (arrow). 
   (c) 3 months after grafted onto topping root stock, terminal shoot developed to be seedling. 
   (d) 3 months after grafted onto topping root stock, lower part scion produced bud which 

developed to be seedling. 
 

 
 
 
 

b c d a 
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Table 2  Success percentage per replication and its average per treatment. 
stock scion replication # of success 

(%) 
Average* 

of interaction 
Average* 

of stock type 

Topping 

 

Lower part 
 

1 100.00 

91.67a 

78.34a 

2 100.00 
3 83.33 
4 83.33 

Terminal part 
 

1 80.00 

65.00b 
2 60.00 
3 60.00 
4 60.00 

Un-topping 
 

Lower part 
 

1 26.09 

30.43c 

33.97b 

2 34.78 
3 30.43 
4 30.43 

Terminal part 
 

1 50.00 

37.50c 
2 25.00 
3 25.00 
4 50.00 

Note: * different alphabet in the same column means there is statistically significant difference among 
treatments at p-value < 0.01. 
 

ส่วนของกิ่งพนัธ์ุต่อความส าเร็จของการเสียบกิง่  
ก่ิงพนัธ์ุท่ีน ามาเสียบก่ิง ทั้งส่วนท่ีเป็นปลาย

ยอดและส่วนของก่ิงท่ีต ่าลงมาไม่มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อความส าเร็จของการเสียบ
ยอดจ าปีหลวงบนต้นตอจ าปา  โดยส่วนท่ีเป็นปลาย
ยอดมีความส าเร็จเฉล่ีย 51.25 เปอร์เซ็นต์  ในขณะท่ีก่ิง
ส่วนท่ีต ่าลงมาสามารถเสียบก่ิงไดส้ าเร็จเฉล่ีย 61.05 
เปอร์เซ็นต ์

 

อทิธิพลร่วมของการตดัต้นตอและส่วนของกิ่งพันธ์ุต่อ
ความส าเร็จของการเสียบกิง่  

จากผลท่ีแสดงใน Table 2 จะเห็นไดว้า่การตดั
ต้นตอ และส่วนของก่ิงมีอิทธิพลร่วมกันอย่างมี
นัยส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเสียบก่ิงจ าปีหลวง
บนตน้ตอจ าปา  โดยส่วนของปลายยอดเม่ือน ามาเสียบ
บนต้นตอท่ีตัดจะติดน้อยกว่าท่อนล่าง คือติดเฉล่ียท่ี 
65.00 และ 91.67 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  แต่ถา้น าปลาย
ยอดไปติดบนต้นตอท่ีไม่ได้ตัดกลับสามารถติดได้
มากกว่า ท่อนล่าง ท่ี  37.50 และ 30.43 เปอร์ เซ็นต์  
ตามล าดบั  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถอธิบายดว้ย
หลักการท างานของฮอร์โมนอ็อกซินเช่นเดียวกัน  
ปัจจยัท่ีท าการตดัตน้ตอท าให้ไม่มีฮอร์โมนจากปลาย
ยอดของต้นตอมาควบคุมการพฒันาของตาข้าง  ก่ิง
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พนัธ์ุทั้งสองส่วนท่ีน ามาเสียบสามารถพฒันาไดโ้ดย
อิสระจึงติดมากกว่าแบบไม่ตดัตน้ตอ  แต่ท่อนล่างติด
ไดดี้กวา่ปลายยอดนั้นจากการสงัเกตพบวา่น่าจะมาจาก
ความแขง็แรงของเน้ือเยื่อท่ีแก่เต็มท่ีแลว้ในขณะท่ีส่วน
ปลายยอดบางยอดมีสีเขียวและมีเน้ือเยื่ออ่อนอยู่ ท าให้
เน่าไดง่้าย แต่ปลายยอดติดไดดี้กว่าเล็กนอ้ยอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  เม่ือใชต้น้ตอท่ีไม่ตดันั้นน่าจะเกิด
จากฮอร์โมนอ็อกซินท่ีมีในปลายยอดท่ีมาเสียบช่วย
ตา้นทานการยบัย ั้งของฮอร์โมนจากตน้ตอไดส่้วนหน่ึง 
และเร่งการแตกยอดไดเ้องดว้ย   

อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจยัท่ีท าการทดลอง
แลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของ
การเสียบก่ิง เช่นฝีมือเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการเสียบยอดไดดี้
ไม่เท่ากัน  แต่ทั้ งน้ีได้คัดเลือกเฉพาะคนท่ีมีความ
ช านาญดา้นการติดตาไมส้ักมาก่อนเท่านั้น และให้ทุก
คนไดท้ าการเสียบก่ิงทุกแบบในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
สรุป 

จ าปีหลวงสามารถขยายพนัธ์ุดว้ยการเสียบก่ิง
บนตน้ตอจ าปาได ้ การตดัยอดของตน้ตอใหค้วามส าเร็จ
ในการเสียบก่ิงมากกว่าต้นตอท่ีมียอด  ในขณะท่ีส่วน
ของก่ิงพนัธ์ุไม่ท าให้ความส าเร็จในการเสียบก่ิงมีความ
แตกต่างกัน  แต่ส่วนของก่ิงพนัธ์ุและการตัดต้นตอมี
อิทธิพลร่วมกนัต่อความส าเร็จในการเสียบก่ิง  กล่าวคือ
ถา้ตดัยอดตน้ตอแลว้เสียบดว้ยก่ิงพนัธ์ุท่ีเป็นท่อนล่างจะ
ติดไดดี้กวา่ปลายยอด แต่ถา้ไม่ตดัตน้ตอพบวา่ใชก่ิ้งพนัธ์ุ
ส่วนปลายยอดไดผ้ลส าเร็จดีกว่าก่ิงท่ีเป็นท่อนล่าง  ทั้งน้ี
น่าจะเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของฮอร์โมนท่ีอยู่ส่วนปลาย
ยอดของตน้ตอและปลายยอดของก่ิงพนัธ์ุ 
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อาหารของกะท่างเหนือ (Tylototriton uyenoi) ในจังหวดัเชียงใหม่ 

Diet of Himalayan Newt (Tylototriton uyenoi) in Chiang Mai Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาชนิดอาหารของกะท่างเหนือ (Tylototriton uyenoi) ในพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลห้วยคอกมา้และ
สถานีวิจยัเกษตรหลวงอ่างขาง  ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือน
เมษายนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558  โดยการวิเคราะห์ช้ินส่วนของอาหารท่ีพบในกองมูลจ านวน 67 กองจาก
ตวัอยา่งกะท่างเหนือ 102 ตวั พบว่า ช้ินส่วนของอาหารประกอบดว้ยสัตวใ์นไฟลมั Arthropoda (11 วงศ ์11 อนัดบั 
3 ชั้น) และไฟลมั Mollusca (3 วงศ์ 2 อนัดบั 2 ชั้น)  โดย 5 อนัดบัแรกท่ีมีเปอร์เซ็นต์ค่าความถ่ีการปรากฏสูงสุด 
ไดแ้ก่ อนัดบั Hygrophila (หอยน ้ าจืดฝาเดียว) 35.821% อนัดบั Hymenoptera (มด) 14.925% อนัดบั Dermaptera 
(แมลงหางหนีบ) 7.463% อนัดบั Orthopera (จ้ิงหรีดและตัก๊แตน) 7.463% และอนัดบั Coleoptera (ดว้ง) 5.970% 
ปริมาตรอาหารท่ีพบในกองมลูมีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบัความกวา้งของปาก ขนาด
ล าตวั และน ้ าหนกัตวัของกะท่างเหนือ  นอกจากน้ีแลว้พบว่ากะท่างเหนือไม่เลือกกินอาหารแบบเฉพาะเจาะจง
เหยื่อ (specialist predator)  แต่เลือกกินอาหารตามปริมาณอาหารท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ  ดงันั้นผลการศึกษาคร้ังน้ี
สามารถระบุไดว้่ากะท่างเหนือมีแนวโนม้เป็นผูล่้าท่ีไม่เฉพาะเจาะจงเหยื่อ (generalist predator) ในระบบนิเวศป่า
ดงดิบเขา  และสามารถน าผลท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการใหอ้าหารในสถานท่ีเพาะเล้ียงเพ่ือ การฟ้ืนฟูประชากรใน
ธรรมชาติ และการจดัการถ่ินอาศยัของกะท่างเหนือในระบบนิเวศ  โดยควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในระยะยาวเพ่ือ
ติดตามการเปล่ียนแปลงชนิดอาหารในแต่ละฤดูกาลต่อไป 
ค าส าคญั: กะท่างเหนือ  อาหาร  การวิเคราะห์ช้ินส่วนของอาหาร  พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลห้วยคอกมา้  สถานีวิจยัเกษตรหลวงอ่างขาง   
 

ABSTRACT 

  The diet of the Himalayan Newt (Tylototriton uyenoi) was studied using fecal pellet analysis for prey 
identification.  Specimens were collected from streams, artificial pools, temporal rainfall pools, and nearby at night 
in order to obtain pellets and then each specimen was released back to the wild.  This research was conducted 
during January to December 2013 and April to September 2015 in the Kogma Biosphere Reserve and the 
Angkhang Royal Agricultural Station, Chiang Mai province.  The results based on 67 fecal samples from the 102 
individuals showed the food remains consisted of some animals in the phyla Arthropoda (11 families, 11 orders, 
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3 classes) and Mollusca (3 families, 2 orders, 2 classes).  Five main diets were identified based upon the frequency 
of occurrences of prey items, namely, Hygrophila (pond snail) 35.821%, Hymenoptera (ants) 14.925%, 
Dermaptera (earwigs) 7.463%, Orthoptera (crickets and grasshoppers) 7.463%, and Coleoptera (beetles) 5.970%.  
The correlation between prey volume and body size was negative but not statistically significant (p>0.05).  The 
electivity index showed that T. uyenoi did not eat specific prey and did not select prey by body size, but instead 
prey were selected based on their availability.  The results from this study seem to indicate that T. uyenoi is a 
generalist predator in this area.  This study can be applied to species propagation, restoration, and habitat 
manipulation in the ecosystem.  There should be more long-term research to track seasonal changes in the future. 
Keywords: Tylototriton uyenoi, diet, fecal pellet analysis, Kogma Biosphere Reserve, Angkhang Royal Agricultural Station  

 
ค าน า 

 กะท่างมีสถานภาพเป็นสัตวป่์าคุม้ครองตาม
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ.2535 
(ส านกัอนุรักษส์ัตวป่์า, 2550) และเป็นสัตวส์ะเทินน ้ า
สะเทินบกกลุ่มเดียวในประเทศไทยท่ีมีหางในระยะตวั
เต็ มวัย  (Anderson, 1871)  มี ว งจร ชีวิ ต ท่ี มีคว าม 
สัมพันธ์กับความช้ืนและความสมบูรณ์ของผืนป่า  
เ น่ืองจากกะท่างอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน ้ าตาม
เทือกเขาสูงในบริเวณป่าดิบเขาท่ีปราศจากการรบกวน
หรือมีการรบกวนนอ้ย  เขา้ถึงไดย้าก การเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงของประชากรกะท่างสามารถใชเ้ป็นดชันีช้ีวดั
ความสมบูรณ์ และการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศป่า
ดิบเขา (hill evergreen forest) ไดเ้ป็นอย่างดี (ดอกรัก
และอุทิศ, 2552)  แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัป่าดิบ
เขาซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอาศยัของกะท่างนั้นถูกบุกรุกท าลาย
เพ่ือเปล่ียนไปเป็นพ้ืนท่ีท าเกษตรกรรมเป็นจ านวนวน
มาก  มีการใชส้ารเคมีในการท าเกษตรกรรม  อีกทั้งยงั
มีการลกัลอบคา้กะท่างเพ่ือน าไปเป็นสตัวเ์ล้ียง  รวมถึง
ความต้องการใช้เป็นสัตว์ทดลองการวิจัยทางชีว
การแพทยเ์พ่ือศึกษาความสามารถในการงอกแขนขา
ของมนั (Chuaynkern and Duengkae, 2014; สาขาวิจยั
นิเวศ วิทยา สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2533)  จนท าให้กะท่างไดห้ายไปจาก 

ป่าดิบเขาหลายแห่งโดยท่ียงัไม่ทนัไดมี้การศึกษาแต่
อยา่งใด 
 ส าหรับประเทศไทย การศึกษาเร่ืองแหล่ง
อาหารและอาหารของกะท่างยงัมีไม่มากนกั  มีเพียง
ขอ้มูลอาหารของกะท่างท่ีท าการเพาะเล้ียงเพ่ือเตรียม
ปล่อยคืนสู่ถ่ินท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติเท่านั้น (โกมุท, 
ม.ป.ป.) จึงท าใหข้อ้มูลทางนิเวศวิทยาในเร่ืองอาหาร
ของกะท่างท่ีด ารงชีวิตอยู่ในสภาพธรรมชาติยงัมีนอ้ย
มาก  ส าหรับพ้ืนท่ีในบริเวณแหล่งน ้าในป่าดิบเขาใน
จังหวัดเชียงใหม่นั้ นเป็นหน่ึงในท่ีอยู่อาศัยเฉพาะ 
(endemic) ของสัตวป่์าหลายชนิด รวมถึงกะท่างเหนือ 
(Tylototriton uyenoi) (Nishikawa et al., 2013) ซ่ึงเป็น
สัตว์ท่ีถูกรายงานเป็นชนิดใหม่ของโลกเม่ือปี พ.ศ.
2556 ดว้ย  ดงันั้น การศึกษาชนิดอาหารของกะท่างท่ี
พบตามแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติในคร้ังน้ีจึง
ด า เนินการศึกษาเพ่ือศึกษาชนิดและการเลือกกิน
อาหารของกะท่างท่ีพบในธรรมชาติ  จากมูลท่ีเก็บ  ซ่ึง
เป็นวิธีการศึกษาอาหารของสัตวป่์าท่ีเป็นมิตรกบัสัตว์
เน่ืองจากไม่มีการท าลายชีวิตสตัว ์(ยวุดี, 2557) 
 การศึกษาอาหารของกะท่างเหนือในแหล่งท่ี
อยู่อาศยัตามธรรมชาติยงัไม่เคยด าเนินการมาก่อนใน
ประเทศไทย  ผลท่ีได้นอกเหนือจากการเพ่ิมความ
เขา้ใจนิเวศวิทยาของกะท่างเหนือ  เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ
ส าหรับการอนุรักษ์ถ่ินอาศัยตลอดจนการฟ้ืนฟู
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ประชากรกะท่างเหนือในธรรมชาติเ พ่ืออ านวย
ประโยชนท์ั้งทางตรงและทางออ้มต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

การเกบ็มูล 
 เดินส ารวจตามแหล่งน ้ าและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
บริเวณป่าดิบเขาพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลหว้ยคอกมา้และ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่  ในช่วง
เวลากลางคืนระหวา่งเวลา 20.00-23.00 น.  ทุก ๆ เดือน  
เดือนละ 3 วนัตั้ งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2556 และเดือนเมษายนจนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.
2558 รวม 18 เดือน  
 เม่ือพบกะท่างท าการจบัใส่ถุงพลาสติก ถุงละ 
1 ตวั  เขียนหมายเลข วนัท่ี ต าแหน่ง ก ากบัไวท่ี้แต่ละ
ถุง  ใหก้ะท่างอยู่ในถุง 1 คืน  เพ่ือรอใหถ่้ายมูลออกมา  
เชา้วนัรุ่งข้ึนท าการตรวจวา่กะท่างมีการถ่ายมูลหรือไม่  
ถา้พบมูลท าการเก็บมูลจาก ถุงพลาสติกใส่ในหลอด
เก็บตัวอย่ า งขนาด  1 ลู กบาศก์ เ ซน ติ เมตร ท่ี มี
เอทิลแอลกอฮอล์ 95%  แลว้น ากลบัไปจ าแนกชนิด
อาหารในหอ้งปฏิบติัการต่อไป  หลงัจากนั้นท าการวดั
ขนาดล าตัว ได้แก่ ความยาวจากปลายจมูกถึงรูก้น 
(SVL : Snout-vent Length) ความกว้างปาก (Mouth 
Width) ความยาวหาง (Tail Length) และชัง่น ้าหนกัตวั 
(Body Mass) ของกะท่างทุกตวัท่ีจบัได ้ บนัทึกขอ้มูล
ขนาดตวัไว ้ จากนั้นน ากะท่างปล่อยในพ้ืนท่ีท่ีถูกจบั
มาต่อไป (ยวุดี, 2557) 
 

การวางกบัดกัแมลง 
 ศึกษาความหลากชนิดและปริมาณแมลงตาม
วิธีของของวัฒนา (2552)  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้
ค านวณค่าสดัส่วนแมลงอาหารท่ีพบในธรรมชาติ  โดย
ใ ช้ สู ต ร เ พ่ื อ ห า ค ว า ม ถ่ี สั ม พัท ธ์  ( frequency of 
occurrence; FO) (Hwang et al.2002)  

 ก าหนดจุดวางกับดักแมลงทุก ๆ 100 เมตร 
เป็นระยะทาง 400 เมตร จ านวน 16 หลุม ทั่วแปลง
ศึกษาในพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลหว้ยคอกมา้  ขดุหลุมฝัง
ถว้ยท่ีบรรจุสารละลาย Ethylene glycol methyl ether 
(C3H8O2) และน ้าปริมาตร 1 ใน 3 ของถว้ย ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ลึก 12 เซนติเมตร  ใน
พ้ืนดินใหป้ากถว้ยเสมอกบัพ้ืนดิน ท้ิงไว ้3 วนัแลว้เก็บ
ตวัอย่างแมลงท่ีพบ ท าการเก็บขอ้มูล 2 คร้ังในฤดูฝน 
(เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556) และใน
ฤดูแลง้ (เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2556)   
 

การจ าแนกชนิดอาหารในห้องปฏิบัตกิาร 
 น ามู ลของกะ ท่ า ง ท่ี ได้จ ากการส า รวจ
ภาคสนามมาจ าแนกชนิดภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ สเต
อริโอไมโคร-สโคป  จ าแนกชนิดอาหารจากเศษซาก
เหลือท่ีพบ  โดยเทียบกับคู่ มือจ าแนกแมลงของ 
Triplehorn and Johnson (2005) และสัตวช์นิดอ่ืน ๆ ท่ี
พบในกองมูล บนัทึกขอ้มูล และวดัขนาดช้ินส่วนของ
อาหารกะท่างเหนือท่ีจ าแนกชนิดได้เ พ่ือน าไป
ค านวณหาปริมาตรอาหารตามวิธีการของ Raoni et al. 
(2013) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. การค านวณหาความถ่ีโดยใชสู้ตรเพ่ือหา
ความถ่ีสมัพทัธ์ (frequency of occurrence; FO) 
(Hwang et al.2002) ดงัน้ี 
 

   %FO = 
ni 

N
×100       (1) 

 

 เม่ือ  %FO = ความถ่ีสัมพทัธ์ของอาหารแต่ละ
ประเภทท่ีพบในกองมลู 
 ni      = จ านวนกองมลูท่ีมีส่วนประกอบ
ของอาหารแต่ละประเภท 
 N      = จ านวนกองมูลทั้งหมด 
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 2.  ค านวณหาปริมาตรของชนิดอาหารท่ีพบใน
กองมลูกะท่างเหนือ  โดยใชสู้ตร Ovid-spheroid 
bodies (Raoni et al., 2013) 
 

   Prey Volume = 
4π
3

  (Length
2

)(Width
2

)2      (2) 
 

   เม่ือ  Prey Volume = ปริมาตรของอาหารแต่
ละวงศ ์(ลกูบาศกมิ์ลลิเมตร) 
  Length   = ความยาวตวัเต็มวยัของชนิด
อาหารแต่ละวงศ ์(มิลลิเมตร) 
  Width    = ความกว้างตัวเต็มวัยของ
ชนิดอาหารแต่ละวงศ ์(มิลลิเมตร) 
 

 3.  หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของ
ชนิดอาหารกับความกวา้งของปาก ความยาวล าตัว 
และน ้ าหนักตัว  โดยใช้ Spearman Rank correction 
coefficient (rs) ท่ีความเ ช่ือมั่น  95%  ซ่ึ งสามารถ
ค านวณไดห้ลงัจากเปล่ียนขอ้มลูปริมาตรอาหาร ขนาด
ความกวา้งปาก ความยาวล าตวั และน ้าหนกัตวั เป็นค่า
ฟังกช์นั LOG10 
 

 4.  การค านวณหาค่าดชันีการเลือกกินอาหาร
ของกะท่าง (electivity index)  ค านวณโดยใช้สูตร 
Jacob’s index (Hayward, 2006) ดงัน้ี 
 

 E = 
r-p

(r+p)-2rp
        (3) 

 

 เม่ือ  E = ดชันีการเลือกกินอาหารท่ีมีค่า
ระหวา่ง -1 ถึง +1 
 ค่ามากกว่า 0.5-1 แสดงถึงการเลือกหรือ
เสาะแสวงหาอาหารประเภทน้ี  
 ค่าระหวา่ง  -0.5-0.5 แสดงถึงการเลือกกิน
อาหารซ่ึงข้ึนอยู่กบัปริมาณอาหารท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ  
พบมากกินมาก พบนอ้ยกินนอ้ย 
 ค่านอ้ยกว่า -0.5 แสดงถึงการไม่เลือกกิน
หรือหลีกเล่ียงอาหารประเภทน้ี 

 r = สัดส่วนของประเภทอาหารท่ีพบใน
กองมลู 
 p = สัดส่วนของประเภทอาหารท่ีพบใน
ธรรมชาติ 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

จ านวนตวัและจ านวนกองมูล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบกะท่างเหนือทั้งหมด 
102 ตัว  ได้กองมูลทั้ งหมด 67 กอง ในบริเวณพ้ืนท่ี
สงวนชีวมณฑลห้วยคอกมา้พบกะท่างเหนือ จ านวน 
81 ตัว ได้กองมูล 55 กอง และในสถานีวิจัยเกษตร
หลวงอ่างขาง พบกะท่างเหนือ จ านวน 21 ตวั ไดก้อง
มูล 12 กอง  สามารถพบตวัและไดก้องมูลของกะท่าง
เหนือไดม้ากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน  
โดยพบกะท่างเหนือทั้งหมด 39 ตวัและไดก้องมูล 32 
กอง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Dasgupta (1996) ท่ี
สามารถพบเจอตัวกะท่างเหนือได้มากท่ีสุดในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน  ซ่ึงเป็นช่วงฤดูผสม
พนัธ์ุของกะท่างและพ้ืนท่ีศึกษามีฝนตกในปริมาณ
มาก  เดือนท่ีพบตวักะท่างเหนือจ านวนนอ้ยท่ีสุดและ
ไม่ไดก้องมลูเลยคือเมษายน พบกะท่างเหนือทั้งหมด 4 
ตวั  ซ่ึงจากการศึกษาชนิดอาหารจากการวางกบัดกัใน
ธรรมชาติของยุวดี (2557) พบว่า ในฤดูแล้งย ังพบ
แมลงและสัตว์หน้าดินกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอาหารของ
สัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกอยู่  แต่มีความหลากหลาย
ของชนิดและมีปริมาณนอ้ยกว่าในฤดูฝน  ดงันั้นจึงมี
แนวโนม้ท่ีแสดงไดว้่า ในฤดูแลง้กะท่างเหนืออาจงด
กิจกรรมการกินอาหาร  จึงท าให้มีโอกาสไดก้องมูล
นอ้ยลง  
 

ความหลากหลายของชนิดอาหารจากกองมูลของกะ
ท่างเหนือ 
 จากการวิเคราะห์ช้ินส่วนของอาหารท่ีพบใน
กองมูลจ านวน 67 กอง จากตวัอย่างกะท่างเหนือ 102 ตวั 
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พบว่า ช้ินส่วนของอาหารประกอบด้วยสัตว์ในไฟลมั 
Arthropoda (11 วงศ ์11 อนัดบั 3 ชั้น) และไฟลมั Mollusca 
(3 วงศ ์2 อนัดบั 2 ชั้น) (Table 1)  โดยชนิดอาหารท่ีพบใน
กองมูล 5 อนัดบัแรกท่ีมีเปอร์เซ็นตค่์าความถ่ีการปรากฏ
สูงสุด ได้แก่ อันดับ Hygrophila (หอยน ้ าจืดฝาเดียว) 

35.821% อันดับ Hymenoptera (มด) 14.925% อันดับ 
Dermaptera (แมลงหางหนีบ) 7.463% อนัดับ Orthopera 
(จ้ิงหรีดและตั๊กแตน) 7.463% และอันดับ Coleoptera 
(ดว้ง) 5.970%  

 

Table 1  Composition of Himalayan Newt (Tylototriton uyenoi) diet in Chiang Mai Province 
Phylum 
  Class 
       Order 
              Family 

Adults Larvae/ 
Immature 

FO;% Habitat found 

Arthropoda 
   Arachnida 
        Opiliones 
                Sclerosomatidae 

 
 
 

+ 

  
5.970 
2.985 
2.985 

 
 
 

Terrestrial 
      Scorpiones 
                Scorpionoidae 

 
+ 

 2.985 
2.985 

 
Terrestrial 

   Diplopoda 
        Julida 
        Sphaerotheriida 

 
+ 
+ 

 4.478 
1.493 
2.985 

 
Terrestrial 
Terrestrial 

   Insecta 
        Blattodea 
               Blattellidae  

 
 

+ 

 43.284 
1.493 
1.493 

 
 

Terrestrial 
        Coleoptera 
               Carabidae 
               Curculionidae 
               Elateridae 

 
+ 
+ 
+ 

 5.970 
1.493 
2.985 
1.493 

 
Terrestrial 
Terrestrial 
Terrestrial 

        Dermaptera 
               Chelisochidae 

 
+ 

 7.463 
7.463 

 
Terrestrial 

        Diptera +  1.493 Terrestrial 
        Hymenoptera 
               Formicidae 

 
+ 

 14.925 
14.925 

 
Terrestrial 

        Lepidoptera  + 4.478 Terrestrial 
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Table 1 (Continued) 
Phylum 
  Class 
       Order 
               Family 

Adults Larvae/ 
Immature 

FO;% Habitat found 

        Orthoptera 
               Acrididae 
               Gryllacrididae 
               Gryllidae 

 
+ 
+ 
+ 

 7.463 
2.985 
1.493 
2.985 

 
Terrestrial 
Terrestrial 
Terrestrial 

Mollusca 
    Bivalvia 

 
+ 

  
5.970 

 
Aquatic 

    Gasstropoda 
        Hygrophila 
               Planorbridae 
               Lymnaeidae 
        Stylommatophora 
               Ariophantidae 

 
 

+ 
+ 
 

+ 

 37.313 
35.821 
16.418 
19.403 
1.493 
1.493 

 
 

Aquatic 
Aquatic 

 
Aquatic 

 

 เน่ืองจากหอยน ้ าจืดฝาเดียวเป็นชนิดอาหารท่ี
มีเปอร์เซ็นต์ความถ่ีการปรากฏมากท่ีสุดในการศึกษา
คร้ังน้ี แสดงว่ากะท่างเหนือมีพฤติกรมการหาอาหาร
และอยู่ในน ้ าในน ้ ามากกว่าบนบก  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Dasgupta (1996) ท่ีท าการศึกษาอาหาร
ของกะท่างชนิด Tylototriton verrucosus พบว่าในช่วง
ฤดูผสมพันธ์ุกะท่างชนิด T.verrucosus ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในรอบวนัอาศยัอยู่ในน ้ามากกว่าอยู่บนบก  จึงท า
ใหช้นิดอาหารท่ีพบส่วนใหญ่เป็นสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในน ้ า
ดว้ย  ซ่ึงถา้มีการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยมีฤดูแลง้
ยาวนานข้ึน  ย่อมส่งผลกระทบดา้นลบโดยตรงต่อวงจร
ชีวิต ทั้งในแง่ของแหล่งอาศัยและอาหารของกะท่าง
เหนือ  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรอาหาร และสัดส่วน
ล าตวัของกะท่างเหนือ  

 จากการจ าแนกชนิดอาหารของกะท่างเหนือ
ในห้องปฏิบติัการ พบว่ากะท่างเหนือมีค่าเฉล่ียความ
กว้างของปาก 16.80 (SE±5.8) มิลลิเมตร ความยาว
ล าตวั 70.36 (SE±32.8) มิลลิเมตร ความยาวหาง 68.37 
(SE±51) มิลลิเมตร และน ้ าหนักตัว 10.67  (SE±15.8) 
กรัม  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร
อาหารท่ีพบในกองมูลกับขนาดตัวของกะท่างเหนือ 
พบว่าปริมาตรอาหารมีความสัมพันธ์อย่างไม่ มี
นยัส าคญัเชิงสถิติกบัขนาดตวั น ้ าหนกั และความกวา้ง
ปาก (p>0.05) (Figure 1) 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าขนาดตวัของกะท่าง
เหนือกับปริมาตรของอาหารไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Raoni et al. (2013) ท่ีได้ท าการศึกษาอาหารของกบ
ชนิด Haddadus binotatus ในประเทศบราซิล  พบว่า 
ปริมาตรของอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารของกบ 
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H.binotatus นั้นไม่มีความสมัพนัธ์กบัขนาด น ้าหนกัตวั 
และความกว้างปากแต่อย่างใด  จึงอนุมานได้ว่า 
H.binotatus เป็นสัตว์สะเทินน ้ าสะเทินบกประเภท 
generalist predator  เ น่ืองจากสามารถกินอาหารได้
หลากหลายประเภท  ไม่เลือกกินเหยื่อตามขนาดความ

กวา้งปากและขนาดล าตวั  ดงันั้นควรมีการศึกษาต่อไป
ในระยะยาวเพ่ือติดตามความหลากหลายและการ
เปล่ียนแปลงของชนิดอาหารของกะท่างเหนือ  เพ่ือให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน 

 

     
 

 
 

Figure 1  The correlation between the prey volume and proportion of body of Tylototriton uyenoi 
   A. The correlation between the prey volume and Mouth Width (rs = -0.12,p = 0.961) 
   B. The correlation between the prey volume and Snout-vent Length (rs = -0.258,p = 0.301) 
   C. The correlation between the prey volume and Body mass (rs = -0.271,p = 2.77) 
 

ดชันีการเลอืกกนิอาหารของกะท่างเหนือ 
 จากการศึกษาค่าดัชนีการเลือกกินอาหาร 
(Electivity index)  ตามการศึกษาของ Hayward (2006) 
และอา้งอิงจากค่าสัดส่วนของแมลงท่ีส ารวจพบใน
ธรรมชาติจากการวางกบัดกัหลุมในบริเวณพ้ืนท่ีสงวน
ชีวมณฑลแม่สา-หว้ยคอกมา้  โดยพิจารณาจากแมลงท่ี
พบในกองมูลกะท่างเหนือ พบว่า อาหารท่ีพบใน 

กองมูลท่ีกะท่างเหนือเลือกกินนั้นข้ึนอยู่กับปริมาณ
อาหารท่ีพบในธรรมชาติ  พบมากกินมากพบนอ้ยกิน
น้อย (E มีค่าระหว่าง -0.5-0.5) (Figure 2)  ส าหรับ
อาหารกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีพบปริมาณมากในกองมูลของกะ
ท่า ง เห นือได้แ ก่  หอยน ้ า จื ดฝ า เ ดี ย ว ในอันดับ 
Hygrophilla มีค่าความถ่ีการปรากฏเท่ากบั 35.821% 
 

A

. 

B

. 

C

. 
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Figure 2  Electivity index, insecta,  of Himalayan Newt (Tylototriton uyenoi) in Chiang Mai province 
 

 การ ท่ีกะท่าง เหนือเ ลือกกินอาหารตาม
ปริมาณอาหารท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  พบมากกินมาก
พบนอ้ยกินนอ้ย อาจเน่ืองมาจากกะท่างเหนือสามารถ
กินอาหารไดห้ลากหลายชนิด ไม่ไดเ้จาะจงชนิดเหยื่อ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ (generalist predator)  มีการ
เปล่ียนแปลงตามปริมาณเหยื่อท่ีพบในธรรมชาติ  
เช่นเดียวกบัสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกท่ีพบโดยทัว่ไป 
(Hirai and Matsui,2000)  ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษา
อาหารของกะท่างชนิด Tylototriton verrucosus  ตาม
ผลการศึกษาของ Dasgupta (1996) ท่ีพบว่าอาหารของ
กะท่างมีความหลากหลาย ข้ึนอยู่กบัปริมาณอาหารแต่
ละชนิดท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา  แต่อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาคร้ังน้ียงัขาดข้อมูลสัดส่วนของสัตว์กลุ่ม 
อ่ืน ๆ นอกจากแมลงท่ีพบในธรรมชาติ เพ่ือน ามา
อา้งอิงในการหาค่าดชันีการเลือกกินอาหารของกะท่าง
เหนือ  ซ่ึงควรมีการศึกษาเกบ็ขอ้มลูเพ่ิมเติมต่อไป 
 

สรุป 
 1. อาหารของกะท่างเหนือท่ีพบมากท่ีสุด 5 
อนัดบัแรกท่ีมีเปอร์เซ็นต์ค่าความถ่ีการปรากฏสูงสุด 
ได้แ ก่   อันดับ Hygrophila (หอยน ้ า จืดฝา เ ดียว) 

35.821% อนัดบั Hymenoptera (มด) 14.925% อนัดบั 
Dermaptera (แ ม ล ง ห า ง ห นี บ )  7. 463%  อัน ดั บ 
Orthopera (จ้ิงหรีดและตัก๊แตน) 7.463% และอนัดับ 
Coleoptera (ดว้ง) 5.970% 
 2. อาหารท่ีพบในกองมูลท่ีกะท่างเหนือ
เลือกกินนั้ นข้ึนอยู่กับปริมาณอาหารท่ีพบใน
ธรรมชาติ พบมากกินมากพบนอ้ยกินนอ้ย แสดงวา่
กะท่ า ง เห นือ มีแนวโน้ม ท่ี จะ เ ป็น  Generalist 
Predator สามารถกินอาหารไดห้ลากหลายประเภท  
 3. ป ริ ม า ต ร อ า ห า ร ท่ี พบ ในกอ งมู ล มี
ความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
กบัความกวา้งของปาก ขนาดล าตวั และน ้ าหนักตัว
ของกะท่างเหนือ 
 4.  ควรมีการศึกษาอาหารของกะท่างเหนือ
ในระยะยาวเพ่ือติดตามขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของ
ชนิดอาหารในแต่ละฤดูกาล และมีการส ารวจแมลง
รวมถึงสัตว์หน้าดินชนิดอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา  เพ่ือ
น ามาใชเ้ป็นตวัแทนของอาหารของกะท่างเหนือท่ีพบ
ในธรรมชาติ และสามารถน ามาค านวณค่าสดัส่วนของ
ประเภทอาหารท่ีพบในธรรมชาติไดถู้กตอ้งแม่นย  า
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2

Hymenoptera (Formicidae)

Dermaptera (Chelisochidae)

Orthoptera(Acrididae)

Lepidoptera (Larvae)

Hemiptera (Immature)

Hymenoptera
(Formicidae)

Dermaptera
(Chelisochidae)

Orthoptera(Acridi
dae)

Lepidoptera
(Larvae)

Hemiptera
(Immature)

E -0.4879 0.0008 0.0073 0.0162 0.0725
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ในการวางแผนอนุรักษก์ะท่างเหนือตามถ่ินท่ีอยู่อาศยั
ในธรรมชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความมากมาย และการกระจายของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ บริเวณคูกนัชา้งเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไน เขตอ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี  ด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2558  ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  และเพ่ือประเมินประสิทธิของคูกนั
ชา้ง  โดยสร้างเส้นทางศึกษาตั้งฉากกบัแนวคูกนัชา้งความยาวเส้นละ 1 กิโลเมตร วางในพ้ืนท่ีป่า 32 เส้นทางและ
นอกพ้ืนท่ีป่าหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 14 เสน้ทางรวมระยะทาง 52.61 กิโลเมตร  บนัทึกชนิดจากการจ าแนกร่องรอย 
กองมูลสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่  เปรียบเทียบจ านวนการพบสัตวป่์าระหว่างท่ีพบภายนอกและภายใน
พ้ืนท่ีของคูกนัชา้ง ดว้ย t – test พิจารณาผลท่ีระดบันยัส าคญั P<0.05  ผลการศึกษาพบสตัวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมรวม 5 
ชนิด ไดแ้ก่ ชา้งป่า กระทิง หมูป่า เกง้ และหมี  โดยในเขตป่าพบชา้งป่า 14 คร้ัง กระทิง 7 คร้ัง หมี 1 คร้ัง หมูป่า 8 
คร้ัง และ เกง้ 2 คร้ัง นอกเขตป่าพบชา้งป่า 9 คร้ัง กระทิง 3 คร้ัง และ หมูป่า 2 คร้ัง  การกระจายของสตัวป่์าบริเวณ
พ้ืนท่ีภายในเขตป่าพบมากบริเวณแนวคูกนัชา้งมากท่ีสุด แลว้ลดลงเม่ือห่างจากคูกนัชา้ง  ขณะท่ีการกระจายของ
สัตวป่์าบริเวณพ้ืนท่ีภายนอกคูกนัชา้งมีอยู่ค่อนขา้งสม ่าเสมอตามระยะห่างออกจากคูกนัชา้ง  ผลการเปรียบเทียบ
จ านวนสัตวป่์าท่ีพบระหว่างพ้ืนท่ีภายในและภายนอกของคูกันช้าง พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 
(t=6.5, P=0.0198)  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกนัสัตวป่์าออกมานอกพ้ืนท่ีป่าโดยรวมของคูกนั
ชา้งพบชา้งป่าออกมาหากินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกคูกนัชา้งป่าในระยะทางระหว่าง 38.93 – 332.12 เมตรจาก
แนวคูกนัช้าง  โดยชนิดพืชเกษตรท่ีพบช้างป่าออกมากินมากท่ีสุดได้แก่มนัส าปะหลงั  ข้อเสนอแนะส าหรับ
การศึกษาและจดัการสัตวป่์าท่ีพบตามแนวคูกนัชา้งตลอดจนการป้องกนัสัตวป่์าออกมานอกพ้ืนท่ีไดเ้สนอแนะไว้
ในการศึกษาน้ีแลว้ 
ค าส าคญั: สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่, คูกนัชา้งป่า, เขตรักษาพนัธุ์สตัวป่์าเขาอ่างฤาไน 
 

ABSTRACT 
The study on abundance and distribution of large mammals around the elephant-proof trench at the Khao 

Ang Rue Nai wildlife sanctuary, Bo Thong district, Chonburi province during July 2014 and September 2015. The 
objectives were to investigate and compare the numbers found inside and outside of the elephant-proof trench and 
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to evaluate the efficiency of the trench. Thirty-two lines of transect (each line contained 1 km) were created both 
sides of the trench in the sanctuary area and on agricultural area with a total length of 52.61 km and were used to 
collect data on the presence of animals identified from tracks and signs.  A t-test was used to compare the presence 
of animals between both sides of the elephant-proof trench, which significance determined at p<0.05. The results 
identified five species of large mammals: wild elephant, gaur, wild boar, common barking deer, and bear.  On the 
inner side of the trench, sightings consisted of elephant (14 times), gaur (7), bear (1), wild boar (8), and common 
barking deer (2) whereas on the outer side, the sightings consisted of: wild elephant (9), gaur (3), and wild boar 
(2). The most distribution of the wild mammal around the area of the inner side found near the trench whereas the 
outer side somewhat regularly related to the length of transects.  The comparison between animals on the inner 
and outer sides indicated a significant difference (t=6.5, p=0.0198) that indicated the overall trench efficiency at 
preventing the animals from leaving the inner area.  The study also found wild elephant roamed in the agricultural 
areas connected by the trench, with a range from 38.93 to 332.12 m from the trench. Cassava species was the most 
common agricultural plant that wild elephant like to feed on. Some recommendations for further study and 
management along the trench to prevent species from leaving were proposed.  
Keywords: large mammals, elephant-proof Trench, Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary 

 
ค าน า 

ป่าเขาอ่างฤาไนเดิมเป็นส่วนหน่ึงของป่า
รอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก  เดิมมีการบุกรุกเขา้ไป
ตั้ งถ่ินฐานท าการเกษตรเป็นบริเวณกว้างมีราษฎร
ประมาณ 1,000 ครอบครัว เป็นพ้ืนท่ีท ากินประมาณ 
75,000 ไร่  ในพ้ืนท่ีราบอุดมสมบูรณ์มีผลให้แหล่งท่ี
อาศยัของสตัวป่์าถูกท าลายไดรั้บผลกระทบมาก  ต่อมา
ระหว่างปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2532 จึงไดมี้การอพยพ
ราษฎรออกจากพ้ืนท่ี และมีการประกาศให้เป็นพ้ืนท่ี
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เม่ือปี พ.ศ. 2535 มีพ้ืนท่ี 1,079 
กม.2 และประกาศผนวกพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมจนในปัจจุบนัมี
พ้ืนท่ีรวม 1,174.36 กม.2  อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีตามมา
คือเร่ิมมีปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบัชา้งป่าเพ่ิม
มากข้ึนตามล าดบัจนในปี พ.ศ. 2550 ไดมี้การริเร่ิมขดุคู
กันช้างออกมานอกพ้ืนท่ีบริเวณชายป่าด้านบนของ
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวดัสระแก้ว เป็นระยะทาง 14 
กิโลเมตร  โดยลกัษณะของคูมีความกวา้งประมาณ 4-6 
เมตร และลึกประมาณ 2 เมตร  ต่อมาไดมี้การขุดคูกนั

ช้างป่าออกนอกพ้ืนท่ีเป็นระยะทางเพ่ิมมากข้ึนทุกปี
ปัจจุบนัมีการขุดคูกันช้างขนาดความกวา้งประมาณ 
2.50 เมตร ลึกประมาณ 2.60 เมตร ท าการขุดไปแลว้
ทั้งหมด 466 กิโลเมตร อยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
201 กิโลเมตร จังหวัดชลบุรี 30 กิโลเมตร จังหวัด
จนัทบุรี 90 กิโลเมตร จงัหวดัสระแกว้ 145 กิโลเมตร มี
แผนการในอนาคตว่าจะด าเนินการขุดรอบแนวเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไนทั้งหมดรวมระยะทาง
มากกวา่ 600 กิโลเมตร (นภวดี, 2558) 

แมว้า่มีโครงการขุดคูกนัชา้งป่าออกนอกพ้ืนท่ี
อย่างต่อเน่ือง และเป็นคูกนัช้างป่าท่ีมีความยาวมาก
ท่ีสุดในประเทศไทย (คณะวนศาสตร์, 2556)  แต่
การศึกษาเก่ียวกบัผลของคูกนัชา้งต่อการปรากฏและ
การกระจายของสตัวป่์าเล้ียงลกูดว้ยนมขนาดใหญ่เคยมี
การศึกษาบริเวณจงัหวดัฉะเชิงเทรา (มนันยา, 2557) 
และจังหวัดสระแก้ว (ไสว และคณะ, 2552)  โดย
ผลกระทบของคูกันช้างป่าท่ีมีต่อสัตว์ป่าขนาดใหญ่
บริเวณจงัหวดัชลบุรีไม่เคยมีการศึกษามาก่อน  
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 การศึกษาการกระจายของสัตว์เล้ียงลูกนม
ขนาดใหญ่บริเวณคูกนัช้าง ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขา
อ่างฤาไนคร้ังน้ีด าเนินการบริเวณอ าเภอบ่อทอง จงัหวดั
ชลบุรี  เพ่ือใหท้ราบถึงชนิดของสตัวป่์าเล้ียงลกูดว้ยนม
ขนาดใหญ่ การกระจาย ตลอดจนประสิทธิภาพของคู
กันช้างป่าบริเวณน้ี  ซ่ึงมีลกัษณะสภาพภูมิประเทศ
แตกต่างจากบริเวณอ่ืน  เพ่ือน าผลท่ีได้ร่วมกับผล
การศึกษาก่อนหน้าน้ีในบริเวณอ่ืนสร้างความเข้าใจ
ดา้นถึงชนิด การกระจายของสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนม
ตามแนวคูกนัช้างป่า ตลอดจนประสิทธิภาพของคูใน
ภาพรวม  ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการจัดการให้เกิด
ประโยชน์เ พ่ือการอนุรักษ์ ป้องกันสัตว์ป่า  และ
ถ่ินท่ีอาศยัของสัตวป่์าบริเวณแนวเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าท่ีมีการขดุคูกนัชา้งป่าต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาชนิด ความมากมายและการ
กระจายของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ บริเวณ
โดยรอบพ้ืนท่ีท่ีติดกบัคูกนัช้างในพ้ืนท่ีป่า และพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิของคูกนัช้าง บริเวณ
เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเขาอ่างฤาไน  

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

1.  แบ่งพ้ืนท่ีส ารวจเป็นสองประเภท คือ 
บริเวณในแนวคูกนัชา้ง หรือในเขตป่า กบั บริเวณนอก
แนวคูกนัชา้งหรือในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยแต่ละพ้ืนท่ี
สร้างแนวเส้นส ารวจตรงเขา้ไปในพ้ืนท่ีเป็นระยะทาง 1 
กิโลเมตร  โดยสร้างเส้นทางศึกษาตั้งฉากกบัแนวคูกนั
ชา้งความยาวเส้นละประมาณ 1 กิโลเมตรห่างกนัเสน้ละ 
500 เมตรวางในพ้ืนท่ีป่า 32 เส้นทางและนอกพ้ืนท่ีป่า

หรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 14 เส้นทางรวมระยะทาง 52.61 
กิโลเมตรตลอดจนท าการส ารวจตลอดแนวคูกนัชา้ง  

2.  ท าการส ารวจร่องรอยของสัตวเ์ล้ียงลกูโดย
นมขนาดใหญ่ในเส้นส ารวจบริเวณ รอบแนวคูกนัชา้ง 
ทั้งบริเวณในแนวคูกนัชา้ง หรือในเขตป่า กบั บริเวณ
นอกแนวคูกนัช้างหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพร้อมทั้งจด
บนัทึกขอ้มูล และรายละเอียดในแต่ละคร้ังท่ีไดอ้อก
ส ารวจพร้อมทั้ งลงต าแหน่งและระยะทางท่ีพบใน 
แผนท่ี  ส าหรับบริเวณนอกแนวคูกนัช้าง  เม่ือส ารวจ
แลว้พบร่องรอยของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ท า
การระบุขนาดพ้ืนท่ีและประเภทของพืชเกษตรกรรม
ของการท าลายในบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีพบ
ร่องรอยนั้น ๆ และท าการเดินส ารวจหาจุดท่ีมีการ
พงัทลายของดินบริเวณแนวคูกันช้าง วดัความกวา้ง 
ความยาว และความลึกของคูกนัช้างท่ีมีการพงัทลาย
ของดิน เก็บข้อมูลทุกเดือน ๆ เดือนละ 1 คร้ัง  โดย
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาการส ารวจ คือ ช่วงเช้า 08.00 – 
10.00 น. และ ช่วงเยน็ 15.00-17.00 น. 

3.  บันทึกต าแหน่งร่องรอยสัตวเ์ล้ียงลูกนม
ขนาดใหญ่ท่ีไดจ้ากการส ารวจ และต าแหน่งของการ
ออกมานอกพ้ืนท่ีของชา้งป่าในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
เขาอ่างฤาไน อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ดว้ยเคร่ือง
หาพิกดัภูมิศาสตร์ 

4.  สรุปจ านวนชนิด ร่องรอยของสัตวป่์าเล้ียง
ลูกดว้ยนมขนาดใหญ่โดยรวมท่ีพบทั้งในพ้ืนท่ีเขตป่า 
และนอกพ้ืนท่ีนอกเขตป่าหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ
ตามช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคู 

5.  ทดสอบประสิทธิภาพของคูกนัช้าง  โดย
เปรียบเทียบจ านวนร่องรอยชนิดสัตวท่ี์พบภายในพ้ืนท่ี
ป่ากบัภายนอกพ้ืนท่ีป่าหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  โดยใช้
วิธีการทดสอบค่าเฉล่ียสองประชากรพิจารณาผลท่ี
ระดบั P<0.05

 
 

 
 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 220 

ผลและวจิารณ์ 
 

ชนิดและจ านวนคร้ังที่พบ 
ผลการศึกษาชนิดสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาด

ใหญ่ บริเวณคูกนัช้าง ทั้งในเขตพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละนอก
เขตพ้ืนท่ีป่าไม ้เป็นระยะทาง 52.61 กิโลเมตร พบสัตว์
เ ล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่  5 ชนิด ได้แก่ ช า้ ง ป่ า 
(Elephas maximus Linnaeus, 1958)  กระทิง (Bos 
gaurus C.H. Smith, 1827) เกง้ (Muntiacus muntjak) 
หม ูป่ า  (Sus scrofa Linnaeus, 1758) และหมีควาย 
(Ursus thibetanus G Baron Cuvier, 1823)  โดยพบ
ในพ้ืนท่ีป่าทุกชนิด  ขณะท่ีพบนอกพ้ืนท่ีเขตป่า หรือ
ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชา้งป่าและ หมปู่า  

พบสัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่รวม  
46 คร้ัง พบในเขตพ้ืนท่ีป่า 32 คร้ัง เป็น ชา้งป่า 14 คร้ัง 
กระทิง 7 คร้ัง หมี 1 คร้ัง หมูป่า 8 คร้ัง และ เกง้ 2 คร้ัง  
พบนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมซ่ึ้งเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรวม 
14 คร้ัง  เป็น ชา้งป่า 9 คร้ัง กระทิง 3 คร้ัง และ หมปู่า 2 
คร้ัง  แต่เม่ือพิจารณาการสร้างเส้นทางศึกษาท่ีในเขต
ป่าใช ้32 เสน้ ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใช ้14 เสน้  จึงไดท้ า
การปรับจ านวนคร้ังต่อการพบต่อเส้นทางให้เท่ากัน
โดยใชค่้า 2.8  เป็นค่าคงท่ีน าไปหารจ านวนคร้ังท่ีพบ
สัตวใ์นเขตป่า  ไดผ้ลจ านวนคร้ังท่ีพบเปรียบเทียบกนั
ระหว่างในเขตป่า กบันอกเขตป่าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ตาม Figure 1   

 
Figure 1  Relative number of found wildlife’s signs compared between inside and outside the forest  
                along the elephant-proof trench. 
 

พิจารณา Figure 1 พบว่าจ านวนคร้ังของการ
พบชา้งป่านอกพ้ืนท่ีมีมากกว่าในเขตป่า  ขณะท่ีสตัวป่์า
ชนิดอ่ืนไดแ้ก่ กระทิงมีการพบไม่ต่างกนั ขณะท่ีอีก 3 
ชนิด ได้แก่ หมูป่า หมีควาย และเก้งพบในพ้ืนท่ีป่า
มากกวา่  
 พ้ืนท่ีตั้งอยู่บริเวณฝ่ังตะวนัตกของเขตรักษา
พนัธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนมีสภาพป่าสมบูรณ์เป็นท่ี
อาศยัของชา้งป่า  การอยู่อาศยัของชา้งป่าในบริเวณน้ี
เน่ืองจากมีความเหมาะสมหลายประการ ได้แก่ การ
เป็นพ้ืนท่ีราบกวา้งขวางมีพืชอาหารธรรมชาติ และ

แหล่งน ้ า เ กือบตลอดปี (Sukumar, 1999; รองลาภ, 
2536)  ดงันั้นชา้งป่าจึงมีการกระจายในพ้ืนท่ีศึกษาได้
มากกว่าสัตวช์นิดอ่ืน ๆ  สัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมขนาด
ใหญ่ท่ีพบรองลงมาได้แก่ กระทิงซ่ึงพบในถ่ินท่ีอยู่
อาศยัคลา้ยกบัชา้งป่า (นริศ, 2543)  ปกติกระทิงมีความ
ต่ืนกลวัและหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว  หากมีส่ิงผิดปกติ
ไดดี้กวา่ชา้งป่า (กองอนุรักษส์ตัวป่์า, 2521)  
 

ความมากน้อย 
ผลการศึกษาความมากมายของสัตวเ์ล้ียงลูก

ดว้ยนมขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีท่ีติดกบัคูกนั
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ช้างในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ และนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมห้รือ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  พบร่องรอยของสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม
ขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีเขตป่าเป็นจ านวนทั้งหมด 32 คร้ัง 
เป็นร่องรอยเดิน 13 รอย ไดแ้ก่ ชา้งป่า 2 รอย กระทิง 7 
รอยหมูป่า 2 รอย และเกง้ 2 รอย  และเป็นกองมูล 19 
กอง ได้แก่ ช้าง 12 กองหมี 1 กอง และหมูป่า 6 กอง 
และพบร่องรอยนอกเขต พ้ืน ท่ี ป่ าไม้ห รือ พ้ืน ท่ี
เกษตรกรรม เป็นจ านวนทั้งหมด 14 คร้ัง  โดยจ าแนก
เป็นรอยเดิน 9 รอย ไดแ้ก่ ชา้ง 4 รอย และกระทิง 3 รอย 
หมปู่า 2 รอย และพบกองมูล 5 คร้ัง เป็นชา้งป่าทั้งหมด
จ านวน 5 กอง บริเวณแนวคูกนัช้างในเขตพ้ืนท่ีป่าไม ้
จ านวนร่องรอยของสัตวท่ี์พบมากท่ีสุดคือ ชา้ง หมูป่า 

กระทิง เกง้ และหมี ตามล าดบั  และนอกเขตพ้ืนท่ีป่า
ไมห้รือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  จ านวนร่องรอยสัตวท่ี์พบ
มากท่ีสุดคือ ชา้ง กระทิง และหมปู่า ตามล าดบั  
 เ ม่ือพิจารณาจ านวนคร้ังท่ีพบต่อจ านวน
เส้นทาง เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบจ านวนร่องรอย 
และกองมูลสัตวท่ี์พบในระหว่างภายในและภายนอก
ป่า  ในแต่ละชนิดพบว่าการพบร่องรอยโดยรวม พบ
ด้านนอกมากกว่าด้านใน โดยเฉพาะช้างป่า กระทิง 
และหมูป่า  ขณะท่ีจ านวนกองมูลพบในป่ามากกว่า
ดา้นนอก โดยมีเพียงชา้งป่าท่ีพบจ านวนมูลดา้นนอก
มากกวา่ดา้นใน ดงั Figure 2 
 

 
Figure 2 Relative number of track and sign, dung of wildlife species on transect line compared  
                between inside and outside of forest along the elephant-proof trench. 
 

การปรากฏ 
การปรากฏของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาด

ใหญ่บริเวณรอบพ้ืนท่ีท่ีติดกบัคูกนัชา้งในพ้ืนท่ีป่า และ
นอกเขต พ้ืนท่ี ป่าไม้ห รือ พ้ืน ท่ี เกษตรกรรมจาก
การศึกษาพบวา่  ระยะทางท่ีพบการปรากฏของสตัวป่์า
มากท่ีสุด คือ 838 เมตร  ระยะทางท่ีพบการปรากฏของ

สตัวป่์านอ้ยท่ีสุด คือ 6 เมตร  ค่าพิสยัของขอ้มูลเท่ากบั 
832  โดยท่ีให้ความกวา้งของอตัราภาคชั้นเท่ากบั 208 
จึงท าให้ไดจ้ านวนช่วงชั้นจากระยะห่างจากแนวคูกนั
ชา้ง คือ 4 ชั้น ดงัน้ี  ชั้นท่ี 1 ระยะห่างจากแนวคูกนัชา้ง
ตั้งแต่ 6 เมตรถึง 213 เมตร  ชั้นท่ี 2 ระยะห่างจากแนวคู
กนัชา้งตั้งแต่ 214 เมตร ถึง 422 เมตร  ชั้นท่ี 3 ระยะห่าง
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จากแนวคูกนัชา้งตั้งแต่ 423 เมตรถึง 630 เมตร  และชั้น
ท่ี 4 ระยะห่างจากแนวคูกนัชา้งตั้งแต่ 631 เมตรถึง 838 
เมตร  โดยท่ีจ านวนคร้ังท่ีส ารวจพบชนิดของสัตวป่์า
เล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ท่ีปรากฏบริเวณโดยรอบ
พ้ืนท่ีท่ีติดกบัคูกนัชา้งในเขตพ้ืนท่ีป่าไม ้และนอกเขต
พ้ืนท่ีป่าไม้หรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  สรุปได้ว่าการ
ปรากฏของสัตวป่์าบริเวณรอบพ้ืนท่ีท่ีติดกบัคูกนัชา้ง
ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม ้ ช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคูกนัชา้งท่ี
พบการปรากฏของสัตว์ป่ามากท่ีสุดคือ ช่วงชั้นท่ี 1 
ระยะห่างจากแนวคูกนัชา้งตั้งแต่ 6 เมตร ถึง 213 เมตร 
พบทั้งหมด 17 คร้ัง  และมีการปรากฏของชนิดสัตวท่ี์มี
การส ารวจพบในแต่ละช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคูกนั
ช้างมากท่ีสุดคือ ช้าง หมูป่า เก้ง กระทิง และหมี 
ตามล าดบั  และช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคูกนัช้างท่ี
พบการปรากฏของสัตว์ป่าน้อยท่ีสุดคือ ช่วงชั้นท่ี 2 
ระยะห่างจากแนวคูกันช้างตั้ งแต่ 423 เมตร ถึง 630 
เมตร พบทั้ งหมด 4 ค ร้ัง  (Figure 3)  และบริ เวณ

โดยรอบพ้ืนท่ีท่ีติดกบัคูกนัชา้งนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมห้รือ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคูกนัชา้ง
ช่วงชั้นท่ี 1 ระยะห่างจากแนวคูกนัช้างตั้งแต่ 6 เมตร 
ถึง 231 เมตรมีการพบจ านวนชนิดสตัวเ์ท่ากบัช่วงชั้นท่ี 
2 ระยะห่างจากแนวคูกนัช้างตั้งแต่ 214 ถึง 422 เมตร 
โดยพบในช่วงชั้นละ 5 คร้ัง  และมีการปรากฏของชนิด
สัตวท่ี์มีการส ารวจพบในแต่ละช่วงชั้นระยะห่างจาก
แนวคูกนัชา้งมากท่ีสุดคือ ชา้ง กระทิง หมี และหมูป่า 
ตามล าดบั  และช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคูกนัชา้งท่ีไม่
พบการปรากฏของสัตว์ป่าน้อยท่ีสุดคือ ช่วงชั้นท่ี 4 
ระยะห่างจากแนวคูกันช้างตั้ งแต่ 631 เมตร ถึง 838 
เมตร (Figure 4)  เน่ืองจากนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ท าการ
ส ารวจนั้นเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม คือ สวนยางพารา ท า
ให้การส ารวจในช่วงชั้น 4 ไม่ปรากฏของชนิดสัตว์
เล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่  เพราะลกัษณะของสวน
ยางพาราติดกบัถนนทางหลวงชนบทท าให้การส ารวจ
ไม่สามารถด าเนินการส ารวจต่อไป 

 

 
Figure 3 Relative number of found wildlife species in each distance interval inside the forest along  
               the elephant-proof trench. 
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Figure 4  Relative number of found wildlife species in each distance interval outside the forest  
                along the elephant-proof trench. 
 

พบวา่ในช่วงระยะห่างจากแนวคูกนัชา้งท่ี 6 – 
213 เมตร ทั้ งสองบริเวณ  จ านวนชนิดสัตว์ท่ีพบมี
จ านวนมากท่ีสุดในแต่ละบริเวณ  ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้
จ านวนชนิดสัตวป่์าลดลงมาในช่วงชั้นท่ี 2  และเพ่ิม
จ านวนชนิดสัตวป่์าข้ึนในช่วงชั้นท่ี 3 และคงท่ีในช่วง
ชั้นท่ี 4  ขณะท่ีในบริเวณนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมห้รือพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม จ านวนชนิดสัตวป่์าลดลงในช่วงชั้นท่ี 2 
และคงท่ีในช่วงชั้นท่ี 3 กับ ช่วงชั้นท่ี 4  จึงสามารถ
สรุปไดว้่าในระยะทางการส ารวจท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อการ
เพ่ิมจ านวนชนิดสัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 
เม่ือท าการศึกษาจากสองบริเวณของพ้ืนท่ีส ารวจซ่ึง
ในช่วงระยะท่ีใกลก้บัแนวคูกนัชา้ง  โดยนริศ (2543); 
ศุภกิจ (2546); วิริยา (2548) พบว่าในช่วงแลง้มกัพบ
ร่องรอยของสัตวป่์าใกลบ้ริเวณแหล่งน ้ า ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกับผลการศึกษาน้ี  ท่ีพบว่าระยะห่างจาก
แนวคูกนัชา้งท่ีมีระยะท่ีใกลก้บัแนวคูคือ 6–213 เมตร 
ทั้งสองบริเวณท่ีท าการศึกษานั้นมีการปรากฏของสัตว์

เล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่มากท่ีสุด  ในทางกลบักนั
เม่ือระยะทางไกลห่างจากแนวคูกันช้างมากข้ึนการ
ปรากฏของชนิดสัตว์ลดลง  เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณ
โดยรอบของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
ในพ้ืนท่ีอ า เภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีนั้ นมีการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีจากมนุษย ์คือ การปลูกสวนยางพารา
โดยรอบ และมีส่ิงปลูกสร้างและชุมชนอยู่โดยรอบ  
สตัวป่์าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมต่ืนกลวัมนุษย ์และมีการ
คุกคามเขา้ไปในพ้ืนท่ีป่าไมจ้ากมนุษย ์ จึงท าให้การ
ปรากฏของสัตวป่์ามากข้ึนเม่ือระยะห่างจากแนวคูท่ี
เพ่ิมข้ึน  สอดคลอ้งกับนนท์ (2551) ท่ีพบว่ากระจาย
ของรอยตีนสัตว์ป่าในบริเวณมนุษย์รบกวนน้อยมี
ความหนาแน่นของรอยตีนมากกว่าบริเวณมนุษย์
รบกวนมากอย่างชดัเจน  และความสัมพนัธ์กบัการใช้
พ้ืนท่ีและปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ  สมหญิง (2546) พบว่า
ในหน้าแลง้ สมเสร็จมีความสัมพนัธ์กบัการใช้พ้ืนท่ี
และปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ในท่ีราบ ล าห้วย ใกลอ่้าง
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เก็บน ้ า เช่นเดียวกันบริเวณในเขตพ้ืนท่ีป่าไมมี้การ
ปรากฏของสัตวป่์ามากกว่าบริเวณนอกเขตพ้ืนท่ีป่า
หรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และความสัมพนัธ์กบัการใช้
พ้ืนท่ีและปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย
นมขนาดใหญ่  รองลาภ (2545) ศึกษาการเลือกใชพ้ื้นท่ี
ของช้างตามระยะห่างจากพ้ืนท่ีกิจกรรมมนุษย์นั้น
พบว่า ช้างป่าเลือกใช้พ้ืนท่ีอาศัยสัมพันธ์กับแหล่ง
กิจกรรมของมนุษย ์ โดยพบว่าชา้งป่าหลีกเล่ียงการใช้
พ้ืนท่ีใกล้แหล่งกิจกรรมมนุษย์  ทั้ งในฤดูฝนและ 
ฤดูแล้ง  สรุปว่าการใช้พ้ืนท่ีของช้างท่ีเข้าใกล้กับ
กิจกรรมในฤดูฝนมีมากกวา่ในฤดูแลง้  

 

ประสิทธิภาพของคูกนัช้างป่า 
 การออกนอกพ้ืนท่ีของสัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วย
นมขนาดใหญ่ท่ีส ารวจพบบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ของประชาชนท่ีอยู่บริเวณเป็นพ้ืนท่ีของสวนยางพารา 
โดยส ารวจพบชนิดส ัตว ที์ ่ออกมานอกพื้นที ่ป่ า 
ไดท้ั้งหมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ ช ้าง  (Elephas maximus 
Linnaeus, 1958) กระทิง (Bos gaurus C.H. Smith, 
1827) หมูป่า (Sus scrofa Linnaeus, 1758) ตามล าดบั
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของจ านวน
ร่องรอยสัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่โดยรวม
ขอ้มูลภายในเขตพ้ืนท่ีป่ากบัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดว้ย t 
test ท่ีพบว่า ค่าเฉล่ียจ านวนร่องรอยท่ีพบภายในเขต
พ้ืนท่ีป่าไม ้4.429 รอย และค่าเฉล่ียจ านวนร่องรอย
ที ่พ บ ภ า ย น อ ก เ ข ต พื ้น ที ่ ป่ า ไ ม ้หรือในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 1.714 รอย  ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (t 
= 6.5 P= 0.0198) เ ป็น ท่ี น่าสัง เกตว่ า ค่ า เฉ ล่ียของ
จ านวนร่องรอยของสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่
โดยรวมส่วนใหญ่เ ป็นร่องรอยช้างป่า   ผลการ
เปรียบเทียบสรุปไดว้า่ คูกนัชา้งมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ออกมานอก
เขตพ้ืนท่ีป่าไม ้ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณารายชนิด
พบวา่ ชา้งป่าพบร่องรอยหากินดา้นนอกพ้ืนท่ีคูกนัชา้ง

มากกวา่ ภายในพ้ืนท่ีป่า  แต่กลบัพบมลูชา้งป่าในพ้ืนท่ี
ป่ามากกว่า  ช้างป่าจึงสามารถข้ามคูกันช้างออกมา
นอกพ้ืนท่ีเดินหากิน และเดินทางกลบัเขา้พ้ืนท่ีเพ่ือพกั
และถ่ายมลู 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีคลา้ยกบัผลการศึกษาของ 
ไสว และคณะ (2552) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของคูกัน 
ช้างออกนอกพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
บริ เวณด้านอ า เภอเขาฉกรรจ์  จงัหวดัสระแกว้ ท่ีมี
การขดุคูกนัชา้งลึกประมาณ 2 เมตร และกวา้งประมาณ 
4 – 6 เมตร เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ไม่สามารถ
ป้องกนัชา้งป่าออกนอกพ้ืนท่ีได ้ ผลการศึกษาแมพ้บ
ร่องรอยการข้ึนลงของชา้งบริเวณคนัคูฝ่ังป่ามีจ านวน
เท่ากับฝ่ังเกษตรกรรม และพบร่องรอยตามเส้นทาง
ส ารวจทุก 500 เมตร   ซ่ึง เ ท่ากับจากการส ารวจ
ประสิทธิภาพของคูกนัช้างคร้ังน้ี  แต่ก็พบว่ากองมูล
ชา้งป่าท่ีพบในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีนอ้ยกวา่กองมูลชา้ง
ป่าฝ่ังพ้ืนท่ีป่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (Chi-square 
test for homogeneity with Yates’ correction factor,  = 
5.63, P<0.05)  ซ่ึงอาจเกิดจากช้างป่ามาใช้ประโยชน์
ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นคร้ังคราว  ในลักษณะท่ี
แตกต่ า งกันก ล่ าว คือช้า งโทนข้ามไปหา พ้ืน ท่ี
เกษตรกรรมมากกว่ า   จึ ง มีการพบมูลในพ้ืน ท่ี
เกษตรกรรมนอ้ยกว่าขณะท่ีโขลงช้าง หรือโขลงชา้ง
หนุ่มแวะเวียนหากินอยู่เฉพาะดา้นท่ีอยู่ในป่า หรืออาจ
ถกูเกษตรกรขบัไล่เขา้ป่ามากกวา่ 

 

การออกนอกพืน้ที่ของช้างป่า  
 ผลการศึกษาจากแนวคูออกไปในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมจ านวน 7 เส้น พบการออกนอกพ้ืนท่ีของ
ชา้งป่า เขา้ไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรวม 8 ต าแหน่ง  มี
ระยะทางเฉล่ียจากแนวคู 50.41 เมตร  ต าแหน่งท่ีพบ
ร่องรอยชา้งป่าออกมานอกพ้ืนท่ีใกลก้บัแนวคูกนัชา้ง
มากท่ีสุดคือ ต าแหน่ง 6  โดยมีระยะทางตั้งฉากจาก
แนวคู 0.94 เมตร  ต าแหน่งท่ีพบร่องรอยชา้งป่าออกมา
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นอกพ้ืนท่ีไกลกบัแนวคูกนัชา้งมากท่ีสุดคือ ต าแหน่งท่ี 
1 มีระยะทางตั้งฉากจากแนวคู 108.01 เมตร พบพ้ืนท่ี
ของพืชเกษตรกรรมถูกท าลายจากช้างป่า 4 แห่ง มี
ระยะทางเฉล่ีย เท่ากบั 123.31 เมตรจากแนวคู  บริเวณ
ท่ีมีการพบพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีถูกท าลายจากชา้งป่าท่ี
ใกลจ้ากแนวคูกนัชา้งมากท่ีสุดคือ จุดท่ี 3 มีระยะทาง
ตั้งฉากจากแนวคูกนัชา้ง 38.93 เมตร  ชนิดพืชเกษตรท่ี
ถูกท าลายคือ ยางพารา มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 100 ไร่ 
และบริเวณท่ีพบพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีถกูท าลายชา้งป่าท่ี
ไกลจากแนวคูกันช้างมากท่ีสุดคือ บริเวณท่ี 4 มี
ระยะทางตั้ งฉากจากแนวคู  332.12 เมตร  ชนิดพืช
เกษตรท่ีถูกท าลายคือ มันส าปะหลัง มีขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ 1 ไร่  ผลการศึกษาพบพืชเกษตรกรรมท่ีถูก
ท าลายจากชา้งป่าท่ีออกนอกพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าเขาอ่างฤาไน บริเวณอ าเภอบ่อทองส่วนใหญ่ ไดแ้ก่
ยางพารา  
 

สรุป 
 1.  ผลการศึกษาโดยรอบริเวณแนวคูกนัชา้ง 
ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พ้ืนท่ีอ าเภอ 
บ่อทอง จงัหวดัชลบุรี พบชนิดสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนม
ขนาดใหญ่ทั้งในเขตพ้ืนท่ีป่าและบริเวณนอกเขตพ้ืนท่ี
ป่าหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทั้งหมด 5 ชนิด ไดแ้ก่ ชา้ง 
กระทิง หมี หมูป่า และเก้ง  โดยในฝ่ังในเขตพ้ืนท่ี 
ป่าไม ้พบสัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ภายใน
แนวคูกนัชา้งป่า 5 ชนิด ไดแ้ก่ ชา้ง กระทิง หมูป่า เกง้ 
และหมี ตามล าดบั  และพบนอกเขตพ้ืนท่ีป่าหรือพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชา้ง กระทิง และหมปู่า จาก
มากมานอ้ยตามล าดบั 
 2.  การปรากฏของสัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่ ตามแนวคูกันช้าง ทั้ งในฝ่ังของในพ้ืนท่ี 
ป่าไม้ และนอกพ้ืนท่ีป่าไม้หรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
พบว่าระยะห่าง 6 – 213 เมตร จากแนวคูกนัช้างเป็น
ระยะท่ีพบชนิดสัตว์มากท่ีสุด  แล้วลดลงไปตาม

ระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึนเหมือนกนัทั้งสองฝ่ัง  ชนิดสัตวท่ี์
พบร่องรอยการปรากฏมากท่ีสุด ได้แ ก่  ช้างป่า 
รองลงมาคือ กระทิง หมปู่า เกง้ และหมี ตามล าดบั 
 3.  ประสิทธิภาพของคูกันช้างนั้นสามารถ
ป้องกันสัตว์ป่าออกมานอกพ้ืนท่ีได้เ ม่ือพิจารณา
โดยรวมขอ้มลู แต่พบวา่ไม่สามารถป้องกนัชา้งป่าออก
นอกพ้ืนท่ีได ้ พบร่องรอยและกองมูลของสัตวน์อก
พ้ืนท่ี 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชา้ง กระทิง และหมูป่า ตามล าดบั 
และการออกมานอกพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่าง
ฤาไนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาพบ 8 แห่ง มีการท าลายพืช
เกษตรทั้งหมด 4 บริเวณ  โดยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีชา้ง
ไดเ้ขา้มาท าลายท่ีพบเป็น สวนยางพาราของเกษตรกร
ท่ีมีการปลูกชิดกบัแนวคูกนัชา้ง และไร่มนัส าปะหลงั
ท่ีมีการปลูกห่างไกลจากแนวคูออกมา ระยะทางท่ีชา้ง
มีการออกมานอกพ้ืนท่ีไกลสุดนั้น 108.01 เมตร จาก
ระยะทางตั้งฉากจากแนวคู 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าสาเหตุหน่ึงท่ีท า

ให้มีการออกมานอกพ้ืนท่ีของสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนม
ขนาดใหญ่นั้น  เน่ืองจากบริเวณของแนวคูกนัชา้ง ยงัมี
การคุดคูท่ีไม่ต่อเน่ือง  บางส่วนมีส่ิงก่อสร้างขาวแนวคู 
หรือมีการพงัทลายของดินและต้ืนเขินของคู ดังนั้น
ควรมีการติดตามบ ารุงรักษาแนวคูอยูเ่สมอ ส่งเสริมให้
ชาวบ้านมีการดูแลรักษา ป้องกันให้ไม่มีคูมีความ
เสียหาย 

2. เน่ืองจากการส ารวจคร้ังน้ียงัพบว่าในเขต
พ้ืนท่ีป่าไม้ย ังมีสวนยางพาราปลูกภายในพ้ืนท่ีป่า 
ดงันั้นควรมีการจดัการปัจจยัคุกคามท่ีมีต่อสัตวป่์า ท่ี
จะเป็นแรงจูงใจในการออกมานอกพ้ืนท่ีได ้

3. จากการศึกษาควรมีการประเมินและเก็บ
ขอ้มูลในส่วนของชุมชนโดยท าแบบสอบถามปัญหา
ของชา้งท่ีออกมานอกพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการจดัการปัญหา
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อย่างย ัง่ยืน  โดยมีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาพ้ืนท่ีป่าไม ้

4. ในการเกบ็ขอ้มลูในพ้ืนท่ีคร้ังน้ีมีบางคร้ังท่ี
เข้าไปเก็บข้อมูลในสถานท่ีแล้วพบกับปัญหาจาก
สภาพอากาศเป็นอุปสรรคในการเก็บขอ้มลูและสภาพ
ภูมิประเทศท่ีมีภูเขาสูงและป่ารกทึบ  ดงันั้นควรเพ่ิม
ระยะเวลาในการส ารวจ  รวมถึงขยายขอบเขตของ
พ้ืนท่ีท่ีส ารวจให้ครอบบริเวณท่ีส ารวจ  เพ่ือท่ีจะได้
ขอ้มลูท่ีมีจ านวนมากข้ึน  โดยอาจจะเดินไปตามแนวคู
กนัชา้งในบริเวณของพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี 

5. ภายในขอบเขตคูกนัชา้งออกไปดา้นนอก
ไม่ควรมีการพฒันาแหล่งน ้ าหรือปลูกพืชเกษตรท่ีชา้ง
ป่า หรือสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ชอบ อย่าง
นอ้ยในระยะประมาณ 200 เมตรจากแนวคู  เน่ืองจาก
เป็นระยะท่ีพบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมออกไปมากท่ีสุด 
เพ่ือลดปัญหาการออกไปนอกพ้ืนท่ีของสัตวป่์าขนาด
ใหญ่ 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเห็น
ความส าคญัของสัตวป่์าท่ีปรากฏตามแนวคูกนัชา้งวา่มี
ชนิดสัตว์ป่าส าคัญ เป็นสัตว์ป่าใกลสู้ญพนัธ์ุ อยู่ใน
ภาวะวิกฤต ท่ีควรต้องร่วมกันป้องกันรักษาและ
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เหล่าน้ีต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความมากมายของหมาในและเหยื่อ ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี 
ด าเนินการบริเวณล าห้วยขาแขง้ตอนล่าง  ดว้ยวิธีการกลอ้งดกัถ่ายภาพเป็นตารางกริต  โดยแต่ละชุดวางห่างกนั  
1 ตารางกิโลเมตร ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความมากมาย การปรากฏของหมาในท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเหยื่อ  ผลการตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพทั้งหมด 50 ต าแหน่ง 
จ านวน 1,617 กบัดกัคืน  ไดภ้าพสัตวร์วมทั้งส้ิน 6,674 ภาพ เป็นภาพท่ีใชไ้ด้จริง 1,635 ภาพ (ร้อยละ 24.50)  พบ
ภาพหมาใน (Cuon alpinus) 9 ภาพ คิดเป็นร้อยละความมากมาย 0.56  พบเหยื่อท่ีจ าแนกจากกลอ้งดกัถ่ายภาพ 11 
ชนิด ได้แก่ เก้ง (Muntiacus muntjak) มีค่าร้อยละความมากมายสูงสุดร้อยละ 29.31  รองลงไปได้แก่ กวางป่า 
(Cervus unicolar) ร้อยละ 28.63 หมูป่า (Sus scrofa)  ร้อยละ 13.36 นก  ร้อยละ 8.60 อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus 
hermaphrodites) ร้อยละ 7.05 เม่นใหญ่ (Hystrix brachyuran)  ร้อยละ 5.69 สัตวฟั์นแทะ (Rodentia)  ร้อยละ 3.59 
ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra  zibetha)  ร้อยละ 3.40 หมูหร่ิง  (Arctonyx collaris)  ร้อยละ 0.49 ชะมดเช็ด 
(Viverricula indica) ร้อยละ 0.25  และกระจงหนู (Tragulus  javanicus) ร้อยละ 0.19 ตามล าดบั  ผลการค านวณ
ความเป็นอิสระของการปรากฏของหมาในและเหยื่อพบวา่มีความเป็นอิสระกนัในทุกชนิด (P>0.05)  แสดงใหเ้ห็น
ว่าการกระจายของหมาในและเหยื่อในพ้ืนท่ีเป็นไปในลกัษณะของการสุ่ม  อย่างไรก็ตามผลการค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการปรากฏร่วมกันของหมาในกับเหยื่อจากทุกต าแหน่งการตั้ งกล้องพบว่า มี
ความสัมพนัธ์กับสัตวท่ี์เป็นเหยื่อบางชนิดอย่างมีนัยส าคญัได้แก่ หมูหร่ิง (r=0.440, p=0.000, N=71)  กระจอ้น 
(r=0.393, p=0.001, N=71) ลิงแสม (r=0.272, p=0.000, N=71)  ไ ก่ ป่า  (r=0.272, p=0.022, N=71)  กระแตเหนือ 
(r=0.254, P=0.032, N=71)  ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับการปรากฏของเสือดาวมากท่ีสุด (r=0.585, P=0.000, 
N=71) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแมก้ารปรากฏของหมาในและเหยื่อมีความเป็นอิสระต่อกนั  หมาในยงัคงมีการติดตาม
สตัวท่ี์เป็นเหยื่อ  ขอ้แนะน าส าหรับการศึกษาและจดัการต่อไปไดเ้สนอไวใ้นการศึกษาน้ีแลว้ 
ค าส าคญั: ความมากมาย, หมาใน, เหยือ่, กลอ้งดกัถ่ายภาพ, เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าห้วยขาแขง้  
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ABSTRACT 
 A study on the abundance of dhole (Cuon alpinus) and their prey in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, 
Uthai Thani was undertaken around the lower part of the Huai Kha Khaeng River using the camera-trap technique, 
square grid of camera trap manner, 1 kilometer interval of each camera location was used, during December 2014 to 
August 2015.  The objectives were to study animal abundance and also the relationship between dhole and their prey.  
Data were collected from 50 camera-trap locations on 1,617 trap nights from 6,674 photographs with trap success 
recorded based on 1,635 photographs (24.50%) showing nine different dhole.  The relative abundance of the dhole 
was 0.56%.  Eleven prey species were classified.  The relative abundance was greatest at 29.31% for muntjac 
(Muntiacus muntjak) followed by sambar (Cervus unicolor) 28.63%, wild boar (Sus scrofa) 13.36%, birds 8.60%, 
common palm civet (Paradoxurus hermaphrodites) 7.05%, porcupine (Hystrix brachyuran) 5.69%, rodents 3.59%, 
large Indian civet (Viverra  zibetha) 3.40%, hog badger (Arctonyx collaris) 0.49%, small Indian civet (Viverricula 
indica) 0.25%, and the lesser oriental chevrotain (Tragulus  javanicus) 0.19%, respectively.  The results also showed 
the independence between the occurrence of dhole and their prey (p>0.05).  This result indicated that the distribution 
of dhole and their prey in the area is somewhat random.  However, the presence and absence of the dhole and some 
prey species analyzed using combined data found a significant correlation with hog badger (r=0.440, p=0.000, N=71), 
Indochinese ground squirrel (r=0.393, p=0.001, N=71), crab-eating macaque (r=0.272, p=0.000, N=71), red jungle 
fowl (r=0.272, p=0.022, N=71), northern tree shrew (r=0.254, p=0.032, N=71), and leopard (r=0.585, p=0.000, 
N=71).  The results reflected that although the presence of dhole and prey species was independent of each other, 
dhole tried to follow their prey species.  Recommendations for further studies and management were proposed in this 
study. 
Keyword: abundance, dhole, prey, camera-trap, Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary  
 

ค าน า 
 หมาในเป็นสัตวผ์ูล่้ามีหนา้ท่ีส าคญัทางระบบ
นิเวศ  ในการควบคุมประชากรสัตวใ์นกลุ่มสัตวกิ์นพืช 
เช่นเดียวกับเสือโคร่งและเสือดาว  เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลในธรรมชาติ  หมาในแพร่กระจายอยู่ทาง
ตอนกลาง และตะวนัออกของทวีปเอเชีย  หมาในถูกจดั
ให้อยู่ในสถานะสัตว์ป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (endangered) 
(IUCN, 2015)  บัญชีชนิดพันธ์ุหมายเลข 2 (CITES, 
2016) เป็นสัตวป่์าคุม้ครองตามพระราชบญัญติัสงวน
และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  จากการรายงานของ
บุษบง และคณะ (2553) พบว่าประเทศไทยมีหมาใน
การกระจายอยู่ใน 11 กลุ่มป่า จาก 18 กลุ่มป่า  โดยมี

การศึกษาเ ก่ียวกับหมาใน  4 พ้ืนท่ีได้แก่  อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา (Austin, 2002) 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (นคร , 
2555) อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครนายก 
(อมัพรพิมลและคณะ, 2555) และเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าสลกัพระ จงัหวดักาญจนบุรี (ขวญัฤทยั, 2558) 
 การศึกษาเก่ียวกบัหมาในในเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าหว้ยขาแขง้เคยมีการศึกษาเร่ืองอาหารจากการ
วิเคราะห์มูลจ านวน 27 กอง (งามพร้อม, 2555)  แต่
การศึกษาปริมาณความมากนอ้ยของหมาในและเหยื่อ
ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี 
ยงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อน  ทั้งท่ีเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์
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ธรรมชาติส าคญัท่ีเป็นท่ีอาศยัของสัตวกิ์นเน้ือขนาด
ใหญ่อาศัยอยู่ เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีชนิดและจ านวน
สตัวป่์าท่ีเป็นเหยื่ออยา่งชุกชุม (คณะวนศาสตร์, 2532) 
แต่การศึกษาส่วนใหญ่คงมุ่งเน้นท่ีเสือโคร่งและเสือ
ดาว  ท าให้ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัหมาในและเหยื่อ
ของหมาในในพ้ืนท่ี  เพ่ือใชใ้นการจดัการผลการศึกษา
ท่ีไดส้ามารถใชใ้นการเสริมสร้างความเขา้ใจเพ่ือการ
อนุรักษห์มาในในระบบนิเวศท่ีเป็นสัตวป่์ากินเน้ือท่ีมี
ความส าคญัเช่นเดียวกนัแลว้ยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล
การศึกษาการอยู่ร่วมกันระหว่างสัตว์กินเน้ือขนาด
ใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือ
เสริมสร้างความเขา้ใจส าหรับการอนุรักษส์ัตวป่์าและ
ถ่ินท่ีอาศยัของสตัวป่์าท่ีส าคญัน้ีไวต่้อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
1.  ติดตั้ งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ท่ี มี

จ านวน 12 ชุด ทั้งหมด 50 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งตั้ง
กลอ้งห่างกนัประมาณ 1 กิโลเมตร  โดยก าหนดใหอ้ยู่
ต  าแหน่งละกริตตามแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ี
ทหารมาตราส่วน 1:50,000 ซ่ึงแต่ละกริตครอบคลุม
พ้ืนท่ี 1 ตารางกิโลเมตร  พ้ืนท่ีศึกษาในคร้ังน้ีจึง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 50 ตารางกิโลเมตร  การติดตั้งกลอ้ง
ดักถ่ายภาพแต่ละต าแหน่งได้เลือกบริเวณตัวแทน
สถานท่ีท่ีมีโอกาสพบการปรากฏของสตัวป่์า เช่น ด่าน
สัตว์ โป่งน ้ า โป่งดิน เป็นต้น  การตั้ งค่ากล้องดัก
ถ่ายภาพอตัโนมติั ก าหนดให้มีการบนัทึกขอ้มูลเป็น
ภาพน่ิง  ค่าความหน่วงระหว่างภาพ 5 วินาที  ท าการ
ติดตั้ งกล้องสูงจากพ้ืนดินประมาณ 30 เซนติเมตร 
จากนั้นเปิดพ้ืนท่ีหนา้กลอ้งโดยการตดัหญา้ท่ีสูงออก 
เพ่ือลดอตัราการถ่ายภาพอตัโนมติัท่ีเกิดจากการสั่น
ไหวของตน้หญา้  ท าการตั้งกลอ้งไว ้1 เดือน  เม่ือครบ
ก าหนดจึงเก็บกลอ้งเพ่ือน ารูปท่ีบนัทึกได้มาจ าแนก
ต่อไป (O’Connell et al., 2011) 

2.  น าภาพท่ีได้มาจ าแนกชนิดของสัตว์ท่ี
บนัทึกภาพได ้ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีใหค้วามสนใจ
กบัหมาใน และสัตวป่์าทุกชนิดท่ีมีโอกาสตกเป็นเหยื่อ
ของหมาใน  โดยบนัทึกขอ้มลูในโปรแกรม Microsoft 
Excel  บนัทึกขอ้มูล พิกดัต าแหน่ง ชนิดป่า หมายเลข
ภาพ จ านวนตวัสัตวท่ี์ปรากฏในภาพ ชนิดสัตว ์เวลา 
และวนัท่ี อย่างละเอียด  โดยมีสมมุติฐานการศึกษาว่า
การปรากฏของสัตวป่์าท่ีไดจ้ากกลอ้งดกัถ่ายภาพเป็น
อิสระต่อกนั (O’Connell et al., 2011)  

3.  ค านวณค่าร้อยละความมากมาย (%relative 
abundance: %RA) ของสัตวแ์ต่ละชนิดท่ีไดจ้ากกลอ้ง
ดกัถ่ายภาพอตัโนมติั ค านวณไดจ้าก 

 

Relative Abundance (%) =
Trap Success x 100

Trap Night
 

 

เ ม่ื อ  Relative Abundance = ร้ อ ย ละค ว า ม
มากมายของสตัวช์นิด A  

 Trap Success = จ านวนภาพของสตัวช์นิด A  
 Trap Night = จ า นวน จุดตั้ ง กล้อ ง  x 

จ านวนคืนตั้งกลอ้ง 
4.  ทดสอบความเป็นอิสระของการปรากฏ

ระหว่างหมาในและเหยื่อเ พ่ือใช้ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ของการปรากฏร่วมกนั โดย Chi-square 
test จากสูตร  

 

    x2 =∑ .

r

i=1
∑ .

c

i=1

(Oij-Eij)
2

Eij
 

 

 เม่ือ  X²  =  Chi-square 
Oij =ค่ า ค ว าม ถ่ี ท่ี ไ ด้จ ากกา รสั ง เ กต 

(observed frequency) ในแถวท่ี i สดมภท่ี์ j 
Eij = ค่ าความ ถ่ี ท่ีค าดหวัง  (expected 

frequency) ในแถวท่ี i สดมภท่ี์ j 
ri  = ผลรวมของแถว 
ci  = ผลรวมของสดมภ ์
n  = ความถ่ีรวมทั้งหมด 
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Ei  =
ri .ci

n
 

df = (r-1)(c-1)  
พิ จ า รณ า ผล ท่ี ร ะ ดับ ค ว า ม เ ช่ื อ มั่น  95 

เปอร์เซ็นต ์(α=0.05, df=1) 
5.  ค านวณค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์

ระหว่างการปรากฏของหมาในและเหยื่อจากจุดตั้ ง
กลอ้งแต่ละต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาการปรากฏร่วมกนั 
โดยพิจารณาผลท่ี P<0.05 

 

ผลและวจิารณ์ 
 

ความมากมายของหมาใน และเหยือ่ 
ผลการตั้ งกล้องดัก ถ่ า ยภาพอัตโนมั ติ   

50 ต าแหน่ง  ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา 50 ตารางกิโลเมตร 
บริเวณหน่วยพิทกัษป่์าเขาบนัได เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
ห้วยขาแข้ง จังหวดัอุทัยธานี ระหว่างเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 รวมจ านวน 
1,617 กับดักคืน  (trap night) ได้ภาพสัตว์รวมทั้ งส้ิน 
6,674 ภาพ เป็นภาพท่ีใชไ้ดจ้ริง1,635 ภาพ (ร้อยละ 24.50 
) ได้ภาพหมาใน 9 ภาพจาก 6 ต าแหน่งตั้ งกล้อง จาก
ทั้ งส้ิน 50 ต าแหน่งตั้ งกล้อง  ค านวณร้อยละความ
มากมายของหมาในมีค่า 0.56  สามารถจ าแนกสัตวป่์าท่ี
เป็นเหยื่อได้ 11 ชนิด  ผลการค านวณร้อยละความ
มากมายของสัตว์ป่าท่ีคาดว่าเป็นเหยื่อของหมาในพบ
เป็น เกง้ 474 ภาพ มีค่าร้อยละความมากมายสูงสุดเท่ากบั 
29.31  รองลงมาคือ กวางป่า 463 ภาพ (ร้อยละความ
มากมาย 28.63)  หมูป่า 216 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 
13.36)  นก 139 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 8.60)  อีเห็น
ธรรมดา 114 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 7.05)  เม่นใหญ่ 
92 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 5.69) สัตว์ฟันแทะ58 
ภาพ (ร้อยละความมากมาย 3.59)  ชะมดแผงหางปลอ้ง
55 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 3.40) หมหูร่ิง8 ภาพ (ร้อย
ละความมากมาย 0.49)  ชะมดเช็ด 4 ภาพ (ร้อยละความ
มากมาย 0.25)  และกระจงหนู 3 ภาพ (ร้อยละความ
มากมาย 0.19) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาร้อยละความมากมายของหมาใน
จากการศึกษาในคร้ังน้ีใกล้เคียงกับการศึกษาของ
อมัพรพิมล และคณะ (2555) บริเวณอุทยานแห่งชาติ
ทบัลาน ท่ีมีค่าร้อยละความมากมาย 0.8  แต่แตกต่าง
จากผลการศึกษาของขวัญฤทัย (2558) บริเวณเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ ท่ีมีร้อยละความมากมาย 
2.06  ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัน้ีอาจสืบเน่ืองมาจาก
ลักษณะพ้ืนท่ี ท่ีท าการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
รวมถึงจ านวนประชากรและการเลือกใช้พ้ืนท่ีของ
หมาในในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนั  ประกอบกบั
พ้ืนท่ีศึกษาปรากฏสัตวผ์ูล่้าชนิดอ่ืนคือเสือโคร่ง และ
เสือดาวซ่ึงอาจเป็นอีกปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดความ
มากมายของสตัวผ์ูล่้าดว้ยกนั  
 ผลการศึกษาน้ีสามารถดกัถ่ายภาพควายป่า 
กระทิง ววัแดง สมเสร็จ และชา้งป่า ดว้ย  แต่มิไดน้ ามา
ค านวณค่าความมากมายเน่ืองจากสัตวป่์าขนาดใหญ่
เหล่าน้ียงัไม่พบว่าตกเป็นเหยื่อของหมาในเม่ือจ าแนก
จากขนในกองมูลหมาในด้วย เทคนิคทางกล้อง
จุลทรรศน ์(ณฐัสิริกานต,์ 2559) 
 

ความเป็นอสิระของปรากฏของหมาในกบัเหยือ่ 
ผลการศึกษาการปรากฏของเหยื่อแต่ละชนิด

ในพ้ืนท่ีศึกษาพบวา่ค่า 𝑥2  ท่ีค านวณไดข้องเหยื่อทั้ง 11 
ชนิดพบว่าไม่มีค่าใดเกินกว่าค่าวิกฤต (3.841) ท าให้
ยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีว่าการปรากฏของหมาในไม่
ข้ึนอยู่กับเหยื่อชนิดใดเลย  อย่างไรก็ตามการการ
ปรากฏแบบเป็นอิสระต่อกนัระหว่างหมาในกบัเหยื่อท่ี
พบอาจเกิดจากการศึกษาน้ีได้จากข้อมูลกล้องดัก
ถ่ายภาพท่ีพบหมาในเพียง 6 ต าแหน่ง จาก 50 ต าแหน่ง
ตั้งกลอ้ง  โดยพบว่า ค่า 𝑥2  ท่ีค านวณไดข้องหมูหร่ิงมี
ค่ามากท่ีสุด คือ 0.6958 เกง้ (0.5928)  รองลงมาได้แก่ 
ชะมดเช็ด (0.4352)  หมูป่า (0.3256)  เม่นใหญ่ (0.2102) 
นก (0.1791)  กระจงหนู (0.1392)  ชะมดแผงหางปลอ้ง 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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(0.0109)  สัตวฟั์นแทะ (0.0023)  กวางป่า (0.0022) และ
อีเห็นธรรมดา (0.0014) ตามล าดบั 

ผลการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
การปรากฏร่วมกนัของหมาในกบัเหยื่อจากทุกต าแหน่ง
จากการตั้ งกลอ้งพบว่า มีความสัมพนัธ์กับสัตว์ท่ีเป็น
เหยื่อบางชนิดอย่างมีนยัส าคญัไดแ้ก่ หมูหร่ิง (r=0.440, 
P=0.000, N=71) กระจอ้น (r=0.393, P=0.001, N=71) ลิง
แ ส ม  (r=0.272, P=0.000, N=71) ไ ก่ ป่ า  (r=0.272, 
P=0.022, N=71) กระแตเหนือ (r=0.254, P=0.032, N=71) 
ตลอดจนมีความสัมพนัธ์กบัการปรากฏของเสือดาวมาก
ท่ีสุด (r=0.585, P=0.000, N=71)  
 ณัฐสิริกานต์ (2559) พบว่าหมาในในเขต
รักษาพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ เลือกกิน เม่นใหญ่ หมปู่า 
กวางป่า เกง้ อีเห็นธรรมดา  และสัตวฟั์นแทะ จากมาก
ไปน้อย  โดยมีดัชนีการเลือกกินเท่ากับ  0.07, 0.04, 
0.02, 0.00, -0.03 และ -0.17 ตามล าดบั ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า
แม้ว่าการปรากฏของหมาในและสัตว์ท่ีเป็นเหยื่อมี
ความเป็นอิสระต่อกนั แต่หมาในก็ยงัคงแสวงหาเหยื่อ

ท่ีชอบกินเม่ือพิจารณาทั้งจากค่าสัมประสิทธ์ิของการ
ปรากฏร่วมกนั และค่าดชันีการเลือกกินเหยื่อซ่ึงเป็นไป
ตามทฤษฎี optimal forage theory ท่ีกล่าวว่าการเลือก
กินเหยื่ อหรืออาหารของสัตว์เ ป็นไปตามความ
เหมาะสมของแหล่งอาหาร ระยะทาง  ตลอดจนความ
คุม้ค่าของปริมาณอาหารและพลงังานท่ีไดรั้บจากการ
ล่า  การอยู่รวมกันเป็นฝูงของหมาในมีส่วนช่วยให้
สามารถล่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ได ้แต่ก็มีกลไกในการ
แบ่งอาหารท่ีล่ามาไดร้ะหวา่งสมาชิกภายในฝงู  อยา่งไร
ก็ตามสภาพการแก่งแย่งแข่งขันการกินอาหารของ
หมาใน กับเสือโคร่งและเสือดาวในพ้ืนท่ีมีผลให้
หมาในหลีกเล่ียงไปใชเ้หยื่อขนาดเลก็ตามผลการศึกษา
ของ ณัฐสิริกานต์ (2559) พิจารณาชนิดของเหยื่อท่ี
ปรากฏ  จาก Table 1 พบว่าหมาในในเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเ ลือกกินเหยื่อขนาดเล็กและ
หลากหลายกว่า อาจเกิดจากการแก่งแย่งเหยื่อระหว่าง
สัตว์กินเน้ือชนิดอ่ืนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเดียวกับหมาใน 
โดยเฉพาะเสือโคร่งและเสือดาว  

 
 

Table 1  Resulted of 𝑥2 test for independence of occurrence between hole and their prey in Huai Kha Khaeng 
wildlife sanctuary, UthaiThani province 

NO. Species 
Present Dhole 
Present Prey 

Absent Dhole 
Present Prey 

Present Dhole 
Absent Prey 

Absent Dhole 
Absent Prey 

1 Dhole 6 44 0 0 
2 Hog badger 1 3 5 41 
3 Muntjac 6 40 0 4 
4 Small Indian civet 0 3 6 41 
5 Wild boar 4 34 2 10 
6 Porcupine 2 19 4 25 
7 Birds 3 26 3 18 
8 Lesser Oriental chevrotain 0 1 6 43 
9 Large Indian civet 3 23 3 21 
10 Rodent 1 7 5 37 
11 Sambar 5 37 1 7 
12 Common Palm civet 4 29 2 15 

Note: df =1, P>  0.05 



233 

 

สรุป 
 1.  ผลการศึกษาจากการตั้ งกล้องดัก
ถ่ายภาพพบสัตว์ป่าท่ีเป็นเหยื่อของหมาใน 11  
ชนิด  โดยค่าร้อยละความมากมายของหมาในจาก
กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมีค่าเท่ากับ 0.56 ค่า
ความมากมายของเหยื่อท่ีพบ 11 ชนิดพบว่า เกง้มี
ค่าร้อยละ ความมากมายสูงสุดร้อยละ 29.31 รองลง
ไปไดแ้ก่กวางป่า ร้อยละ 28.63 หมูป่าร้อยละ 13.36 
นกร้อยละ 8.60 อีเห็นธรรมดา ร้อยละ 7.05 เม่น
ใหญ่ ร้อยละ 5.69 สัตวฟั์นแทะ ร้อยละ 3.59 ชะมด
แผงหางปล้องร้อยละ 3.40 หมูหร่ิงร้อยละ 0.49 
ชะมดเช็ด ร้อยละ 0.25 และกระจงหนูร้อยละ 0.19 
ตามล าดบั 

2.  ผลการค านวณค่า 𝑥2 เพื่อทดสอบความ
เป็นอิสระของการปรากฏระหวา่งหมาในและเหยื่อ 
พบว่าหมูหร่ิงมีค่า 0.6958 เก้ง (0.5928)  รองลงมา
ได้แก่ ชะมดเช็ด (0.4352)  หมูป่า (0.3256)  เม่น
ใหญ่ (0.2102)  นก (0.1791)  กระจงหนู (0.1392) 
ชะมดแผงหางปล้อง  (0.0109)  สัตว์ฟันแทะ 
(0.0023)  กวางป่า (0.0022)  และอีเห็นธรรมดา 
(0.0014) ตามล าดับ  ซ่ึงหมายถึงการปรากฏของ
หมาในกบัการปรากฏของเหยื่อทุกชนิดท่ีได้จาก
กลอ้งดกัถ่ายภาพ มีความเป็นอิสระต่อกนั 

3. ผ ล ก า ร ค า น วณ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของการปรากฏร่วมกนัของหมาในกบั
เหยื่ อจากทุกต าแหน่งการตั้ งกล้องพบว่า  มี
ความสัมพนัธ์กบัสัตวท่ี์เป็นเหยื่อบางชนิดอย่างมี
นยัส าคญัไดแ้ก่ หมูหร่ิง (r = 0.440, P = 0.000, N = 
71) กระจอ้น(r = 0.393, P = 0.001, N = 71) ลิงแสม
(r = 0.272, P = 0.000, N = 71) ไก่ป่า (r = 0.272, P 
= 0.022, N = 71) กระแตเหนือ  (r = 0.254, P = 
0.032, N=71) ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับการ

ปรากฏของเสือดาวมากท่ีสุด (r = 0.585, P = 0.000, 
N=71)  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาชนิด และการกระจายของสัตวป่์าบางชนิดตามแนวร้ัวไฟฟ้า บริเวณเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า 

สลกัพระ จงัหวดักาญจนบุรี  ด าเนินระหวา่งเดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 5 เดือน  เพ่ือ
ศึกษาการกระจายของสัตวท่ี์พบตามแนวร้ัวดว้ยวิธีการเดินตามแนวร้ัวไฟฟ้าจ าแนกชนิดจากร่องรอยและการพบ
โดยตรง พร้อมกบัวดักระแสไฟฟ้าตลอดแนวร้ัวไฟฟ้าทุก ๆ 100 เมตร  ตลอดระยะทางร้ัวไฟฟ้ารวม 25.7 กิโลเมตร
บนัทึกการปรากฏของสตัวป่์าตามแนวขอบร้ัวไฟฟ้ากนัชา้งทั้งดา้นในและดา้นนอกพ้ืนท่ีป่า  สร้างเสน้ทางศึกษา 10 
เส้นทางในป่าความยาวเส้นละ 500 เมตร  ตั้งฉากกบัแนวร้ัวห่างกนัเส้นละ 1 กิโลเมตร  เพ่ือเกบ็ขอ้มูลการกระจาย
ของสตัวป่์าตามระยะห่างจากแนวร้ัวไฟฟ้าตามเส้นทางท่ีสร้างข้ึน  เพ่ือป้องกนัการออกมานอกพ้ืนท่ีของชา้งป่า ผล
การศึกษาพบสัตวป่์าขนาดใหญ่ตามแนวร้ัวไฟฟ้า 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชา้งป่าและหมูป่า  ปศุสัตวพ์บ 1 ชนิด ไดแ้ก่ ควาย
บา้น  ร่องรอยการปรากฏของสัตวป่์าท่ีพบทั้งดา้นในและดา้นนอกป่าพบทั้งหมด 11 ต าแหน่ง ตลอดระยะทางการ
เดินส ารวจ 25.7 กิโลเมตร  ค่าเฉล่ียของกระแสไฟฟ้า 5.9 กิโลโวลต ์วดักระแสไฟฟ้าไดต้ ่าสุด 0 กิโลโวลต์ สูงสุด 
10.3 กิโลโวลต์  การพบช้างป่าตามแนวร้ัวไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์กับกระแสไฟฟ้า 10.1% อย่างไม่มีนัยส าคัญ 
(p=0.188)  แต่เม่ือพิจารณาการไม่ปรากฏของชา้งป่าตามแนวร้ัวไฟฟ้ากบักระแสไฟฟ้าพบว่ามีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั (r=-0.153, p=0.046)  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าร้ัวไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกนั
ชา้งป่าออกมานอกพ้ืนท่ี มีชนิดสัตวท่ี์พบตามระยะทางตั้งฉากจากแนวร้ัวเขา้ไปในพ้ืนท่ีป่ารวม 3 ชนิดไดแ้ก่ ชา้ง
ป่ารวม 8 คร้ัง หมปู่า 4 คร้ัง ขณะท่ีพบควายบา้น 4 คร้ัง  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยรวมพบวา่ระยะห่างจากแนวร้ัวมี
ผลต่อการปรากฏของสตัวเ์ขา้ไปในพ้ืนท่ีป่าในทิศทางเดียวกนัแบบสมการเสน้ตรง (r2= 0.70)  ขอ้เสนอแนะส าหรับ
การศึกษา และจดัการสตัวป่์าตามแนวร้ัว  ตลอดจนการลดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบัชา้งป่าบางประการได้
เสนอแนะไวใ้นการศึกษาน้ีแลว้ 
ค าส าคญั: การกระจาย, ชนิดสตัวป่์า, ร้ัวไฟฟ้า, เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าสลกัพระ 
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ABSTRACT 
Wildlife species and their distribution along the electric fence around the Salak Pra wildlife sanctuary, 

Kanchanaburi province were studied over 5 months during August to December, 2015.  The main focus was on 
species distribution along the electric fence to assess the efficiency of the fence.  Species were identified using 
spoor, other signs, and direct sightings along both sides of the fence.  The electric current was measured using a 
volt meter every 100 m interval, throughout 25.7 km of the fence length.  Ten transect lines were created, each 
500 m long, with 1 km between lines to study the animal distribution related to the fence that was created to protect 
the elephant go outside the area.  The results identified two main wildlife species: wild elephant and wild boar.  
Domestic buffalo was also recorded.  Eleven locations of the species were found on both sides along the 25.7 km 
of fence.  The mean electrical current was 5.9 kW.   The lowest voltage was 0.0 kW, whereas the highest was 10.3 
kW.  The presence of wild elephant along the fence was related (10.1%) with the electric current (p=0.188).  
Nevertheless, the results also reflected the absence of signs of elephant activity along the fence with a significant, 
negative relation with the electric power (r=-0.153, p=0.046).  The results indicated that the fence was capable of 
preventing wild elephant from leaving the sanctuary at a significant level.  Three mammal species along transects 
inside the forest were found, consisting of wild elephant (8 times), wild boar (4 times), and domestic buffalo (4 
times).  The distribution of the mammals was positively related with the fence and could be explained by a linear 
equation ( r2= 0.70).  Recommendations for further study, management and also for some human and elephant 
conflict mitigation were proposed in this study. 
Keywords: distribution, wildlife species, electric fence, Salak Pra Wildlife Sanctuary 

 
ค าน า 

 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นพ้ืนท่ีอาศยัของสตัวป่์าหลากหลายชนิด 
โดยเฉพาะชา้งป่า ภายหลงัจากมีพระราชกฤษฎีกาเพิก
ถอนพ้ืนท่ีป่าบางส่วนในท้องท่ี ต าบลท่ากระดาน 
ต าบลหนองเป็ด ต าบลด่านแม่แฉลบ ต าบลเขาโจด 
อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี  เพ่ือประโยชน์ใน
การก่อสร้างเข่ือนศรีนครินทร์  เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับ
อพยพราษฎรจากบริเวณน ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2520 (เขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ, 2556)  ท าให้พ้ืนท่ีอาศัย
ของชา้งป่า แหล่งอาหาร ถูกจ ากดัลง การขยายตวัของ
ชุมชนท่ีเขา้ไปตั้งบา้นเรือน ยงัเป็นสาเหตุส าคญัของ
การออกมานอกพ้ืนท่ีของช้างป่า (นพพร, 2551)  โดย
ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบัชา้งป่าโดยรอบพ้ืนท่ี

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ ท่ีปรากฏอย่างชดัเจน 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (นพพร, 
2551; ประวธุ, 2554; คณะวนศาสตร์, 2556) 

ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างคนและช้างป่า  
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเฉพาะท่ีมีการปลูกพืช
เกษตร ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มนัส าปะหลงั มะม่วง 
มะพร้าว เป็นตน้ พบว่าพืชเหล่าน้ีเป็นอาหารท่ีชา้งป่า
ชอบกิน กอปรกบัการขุดสระน ้ าใชเ้พ่ือการเพาะปลูก
และเพ่ือปศุสัตว์เป็นส่ิงดึงดูดให้ช้างป่าเข้ามาใช้
ประโยชน์ ก่อความเสียหายของพืชผลเกษตรในแต่ละ
ปีค่อนขา้งสูง และมีปัญหากระทบกระทัง่ท่ีรุนแรงข้ึน 
พบการท าลายพืชผลเกษตรโดยรอบเกือบทุกเดือน มี
ราษฎรบาดเจบ็ และเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากการถูกชา้ง
ป่าท าร้าย  ในขณะท่ีช้างป่าถูกยิงตาย และบาดเจ็บ 
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รวมทั้ งช้า ง ป่าถูกไฟฟ้าจนล้มตายเ ช่นเ ดียวกัน 
เน่ืองจากการเขา้ไปหากินใกลห้มู่บา้นและพ้ืนท่ีเกษตร
ดงักล่าว (คณะวนศาสตร์, 2556) 

การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบั
ช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ ได้
ด าเนินการมาอยา่งหลากหลายวิธี เช่น การขุดคูกนัชา้ง
ออกนอกพ้ืนท่ี การเฝ้าพ้ืนท่ี แลว้ใชค้นไล่ตอ้น การจุด
ประทดั  รวมถึงการสร้างความร่วมมือกบัชุมชน (นพ
พร, 2551) และการท าร้ัวไฟฟ้า  โดยการท าแนวร้ัว
ไฟฟ้าบริเวณเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ ปัจจุบนั
ได้ด า เ นินการไปแล้วมากกว่ า  40 กิโล เมตร ซ่ึง 
นบัว่ามากท่ีสุดในประเทศไทย (ประวุธ, 2554; คณะ
วนศาสตร์, 2556)  อย่างไรก็ตามการศึกษาเก่ียวกบัผล
ของแนวร้ัวไฟฟ้าท่ี มีต่อการปรากฏของสัตว์ป่า
โดยเฉพาะสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมและชา้งป่า  ตลอดจน
การศึกษาเพ่ือใหท้ราบประสิทธิภาพของร้ัวไฟฟ้าก็ยงั
ไม่เคยมีการศึกษามาก่อนทั้ งท่ีมีการลงทุนทั้ งวสัดุ
อุปกรณ์ เวลา และก าลงัคนเป็นจ านวนมากนับร้อย
ล้านบาท  ผลการศึกษาท่ีได้รวมถึงการสอบถาม
ความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการป้องกนัชา้งป่าซ่ึง
เป็นจุดประสงค์ของการท าร้ัวไฟฟ้าหลกั  สามารถใช้
ในการปรับปรุงการด าเนินการทั้งในพ้ืนท่ีแห่งน้ี และ
พ้ืนท่ีแห่งอ่ืนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาชนิดสตัวป่์าท่ีพบบริเวณแนวร้ัว

ไฟฟ้ากนัชา้ง 
2.   เพ่ือศึกษาการปรากฏของสัตว์ป่าตาม

ระยะห่างจากแนวร้ัวไฟฟ้ากนัช้างและประสิทธิภาพ
ของร้ัวไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

อุปกรณ์ 
1. เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ายี่ห้อ Speedrite 

รุ่น ST100  หน่วยเป็น volt 
2. อุปกรณ์ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 

(GPS) 
3. อุปกรณ์บนัทึกขอ้มลู 
4. กลอ้งถ่ายภาพ  
5.  คู่ มือจ าแนกชนิดสัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม

เมืองไทย 
 

วธีิการ 
1.  การศึกษาชนิดสัตวป่์าท่ีพบบริเวณแนวร้ัว

ไฟฟ้ากนัชา้งป่าการปรากฏของสัตวป่์า  โดยใชก้ารเดิน
ตามแนวร้ัวไฟฟ้ากนัชา้งท าการส ารวจร่องรอย กองมูล 
การพบเห็นสัตวป่์าโดยเฉพาะสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนม
รวมถึงชา้งป่า  ตลอดจนร่องรอยของปศุสัตว ์ตามแนว
ขอบร้ัวไฟฟ้าทั้งดา้นในและดา้นนอก เร่ิมจากกิโลเมตร
ท่ี 17 ถึงกิโลเมตรท่ี 26 รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร 
เน่ืองจาก 9 กิโลเมตรน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีติดกบัชุมชน ต าบล
ท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 
 2.  ท่ีทุกระยะ 100 เมตร จากจุดเร่ิมตน้ท าการ
สังเกตร่องรอยของสัตว์ป่า ท่ีสามารถพบในรัศมี
ประมาณ 5 เมตร  บันทึกชนิดสัตว์ป่าท่ีพบจากการ
จ าแนกลงในกระดาษบนัทึกขอ้มลูศึกษาความสัมพนัธ์
การไหลของกระแสไฟฟ้ากบัระยะทางของร้ัวไฟฟ้า
กันช้างด้วยการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยเคร่ืองมือวัด
กระแสไฟฟ้าท่ีทุกระยะ 100 เมตร ดว้ยอุปกรณ์วดัยี่หอ้ 
Speedrite รุ่น ST100 หน่วยเป็น volt ตลอดแนวร้ัว  เร่ิม
จากหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ละมุ่นถึงโรงพยาบาลท่า
กระดาน รวมระยะทางทั้งส้ิน 26 กิโลเมตร 
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3.   ส ารวจการปรากฏของสัตว์ป่ าตาม
ระยะห่างจากแนวร้ัวไฟฟ้าท าการส ารวจโดยการเดิน
ส ารวจตามเสน้ทางตรงตั้งฉากกบัแนวร้ัวไฟฟ้ากนัชา้ง
เขา้ไปในป่าระยะทาง 500 เมตร จ านวน 10 เส้น จาก
แนวร้ัวไฟฟ้าห่างกันเส้นละ 1 กิโลเมตร  บันทึก
ร่องรอย กองมูล การพบเห็นเห็นสัตวป่์า  ด าเนินการ
ตามแนวร้ัวไฟฟ้ากนัชา้ง ระหว่างหลกักิโลเมตรท่ี 17 
ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 26  
 4.  ศึกษาความสมัพนัธ์ของการปรากฏของสตัว์
ป่ากบัค่ากระแสไฟฟ้า  โดยสร้างตารางระยะทางกบั
ค่าเฉล่ียของกระแสไฟฟ้า กราฟแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างระยะทางสะสมกบักระแสไฟฟ้าสร้างกราฟ
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระยะทางกบัการปรากฏ
ของสตัว ์
 ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 1 เดือนสิงหาคม ถึง
วนัท่ี 8 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวม 5 เดือน 
 

ผลและวจิารณ์ 
 ผลการศึกษาชนิดสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมบริเวณ
แนวร้ัวไฟฟ้ากนัชา้ง และตามเส้นส ารวจ  ทั้งจากการ
พบเห็นตวัโดยตรง และจากร่องรอย กองมลูต่าง ๆ พบ
สตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมสองชนิดไดแ้ก่ ชา้งป่าพบร่องรอย
ดา้นในท่ีติดกบัป่าจ านวน 7 จุดในขณะท่ีดา้นนอกท่ี
ติดกับชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรจ านวน 2 จุด และพบ
ร่องรอยของควายบา้นดา้นในท่ีติดกบัป่าและดา้นนอก
ท่ีติดกับพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรมอย่างละ 1 จุด  
เ ม่ือเปรียบเทียบกับ ไสว และคณะ (2552)  ท่ีได้
ท าการศึกษาประสิทธิภาพคูกนัชา้งในพ้ืนท่ีเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า เขาอ่างฤาไนตลอดแนว ทั้ ง ส้ิน 14 
กิโลเมตร  พบร่องรอยทางข้ึนลงของชา้งป่าฝ่ังคนัคูกนั

ชา้งท่ีอยู่ดา้นติดป่าจ านวน 84 จุด  ในขณะท่ีทางข้ึนลง
ของช้ า ง ป่ า ฝ่ั ง คันคู กันช้ า ง ด้ า น ท่ี ติ ดกับ พ้ืน ท่ี
เกษตรกรรมมีจ านวนทั้งส้ิน 82 จุด ซ่ึงเป็นจ านวนท่ี
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ผลการศึกษาการปรากฏของสัตว์ป่าตาม
ระยะห่างจากแนวร้ัวไฟฟ้ากนัชา้งมีเสน้ส ารวจทั้งหมด 
10 เสน้ส ารวจ แต่ละเสน้มีจุดส ารวจท่ีระยะห่างจากร้ัว
ไฟฟ้า  100, 200, 300, 400 และ500 เมตร  พบการ
ปรากฏร่องรอยของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทั้ งส้ินสาม
ชนิด ได้แก่ ช้างป่า ควายบา้น หมูป่า ตามระยะห่าง 
เป็นไปในลักษณะสมการเส้นตรง (y = 0.0097x + 
0.2381, R² = 0.7078) ซ่ึงหมายความว่ายิ่งห่างจากแนว
ร้ัวไฟฟ้า การปรากฏของสัตว์ป่าเม่ือพิจารณาจาก
ผลรวมทุกชนิดจะเพ่ิมมากข้ึน  เม่ือพิจารณาเฉพาะชา้ง
ป่าเพียงชนิดเดียวก็มีลกัษณะเช่นเดียวกันกล่าวคือมี
แนวโนม้พบชา้งป่ามากข้ึนหากระยะห่างจากแนวร่ัว
ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน (y = 0.1714x + 0.7333, R² = 0.0551) 
ดงัรายละเอียด Table 1  
 จากการศึกษาพบวา่ พบร่องรอยของสัตวป่์า
ท่ีระยะห่างจากแนวร้ัวไฟฟ้า 500 เมตร มากท่ีสุด 
สามชนิดคือ ช้างป่า หมูป่า และควายบา้น รวม 6 
ต าแหน่ง เม่ือเปรียบเทียบกบั ไสว และคณะ (2552) 
ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัจ านวนมูลช้างป่าท่ีพบตาม
เส้นส ารวจระยะทาง 500 เมตรจากแนวคูกันช้าง 
ในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้
ท าการศึกษาร่องรอยของช้างป่าจากแนวคูกนัช้าง
เข้าไปในพื้นท่ีป่าระยะทาง 500 เมตร จ านวน 5 
เส้น ระยะห่างเส้นละ 1 กิโลเมตรพบร่องรอยของ
ชา้งป่าทั้งส้ิน 22 ต าแหน่ง 
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Table 1  Number of track and sign of selected wildlife species found on 10 transect line, that laid perpendicular   
              manner with the electric fence go inside the sanctuary,  5 km totally.  
Distance from electric 
fence (m) 

Species 
total 

Wild elephant Wild boar Domestic buffalo 
0 0 0 0 0 

100 3 0 0 3 
200 1 0 0 1 
300 1 0 1 2 
400 0 2 2 4 
500 3 2 1 6 
total 8 4 4 16 

 

ความสัมพันธ์ของการปรากฏของช้างป่ากับค่า
กระแสไฟฟ้า 
 ผลการวดักระแสไฟฟ้าท่ีทุกระยะ 100 เมตร 
และบนัทึกร่องรอยชา้งป่าท่ีพบ ตามแนวความยาวของ
ร้ัวไฟฟ้าตลอดจนปัจจัย ต่าง  ๆ  ท่ี มีผลต่อระดับ
กระแสไฟฟ้า พบว่ากระแสไฟฟ้ามิไดส้ม ่าเสมอตลอด
ทั้ งเส้นทาง  บางคร้ังพบว่ามีการตัดท าลาย ใช้เสา
คอนกรีตพาดเพ่ือเดินทางเข้าไปในพ้ืนท่ี พบก่ิงไม้

หรือมีเถาวลัยม์าแตะท่ีแนวร้ัวท าใหก้ระแสไฟขาดเป็น
ช่วง ๆ ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพของร้ัวไฟฟ้า  ผลการ
วดัค่ากระแสระยะตามระยะทางสะสมของเสน้ทางกบั
ค่าเฉล่ียของกระแสไฟฟ้าระยะทางสะสมทั้ งส้ิน  
25.7 กิโลเมตร  ค่าเฉล่ียกระแสไฟฟ้า 5.9 กิโลโวลต์  
พบร่องรอยของชา้งป่าดา้นนอกพ้ืนท่ีป่าจ านวน 2 รอย
และพบร่องรอยของช้างป่าด้านในพ้ืนท่ีป่าจ านวน  
7 รอย ดงั Table 2 และ Figure 1 
 

 

Table 2 Average of electrical power, every 100 m interval, and number of wild elephant’s signs    
              along the electric fence.  

Distance from the cabinet power 
Average current (KV) 

No. of animals’ sign 

No. of cabinet power Distance (km) outside inside 

1 4.5 5.99 0 0 

2 4 0.65 0 0 

3 8.5 0 0 0 

4 4.5 6.518 0 3 

5 4.2 9.08 2 4 

total 25.7 5.9 2 7 
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 พิจารณาจาก Figure 1 พบว่าแรงคล่ืนไฟฟ้า 
(volt) กบัระยะทางกระแสไฟฟ้าในแต่ละช่วงจะไม่
สม ่า เสมอ  กระแสไฟฟ้ายิ่งระยะทางท่ีห่างจากตู้
กระแสไฟฟ้ามากเท่าไรกระแสไฟฟ้าจะมีแรง
คล่ืนไฟฟ้าต ่าลง  หากมีวชัพืชมาพนัสายไฟฟ้าหรือก่ิง
ไมม้าทบัสายไฟฟ้าจะท าใหเ้กิดแรงคล่ืนไฟฟ้าต ่าลงได้
เช่นเดียวกนัถา้วชัพืชมีจ านวนมากก็จะให้ระบบการ
ปล่อยของกระแสไฟฟ้าจากตู้ปล่อยกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องท าให้ไม่มีแรงคล่ืนไฟฟ้า  จากการศึกษา

ร่องรอยของช้า ง ป่า เ น่ืองจากกิโลเมตร ท่ี  0 ถึง 
กิโลเมตรท่ี17 มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นภูเขาสูงชันท าให้ไม่
พบการปรากฏของสัตวป่์า  ดงันั้นร่องรอยการปรากฏ
ถูกพบในช่วงระยะตั้ งแต่กิโลเมตรท่ี 17 เป็นต้นไป  
เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบและเขตชุมชน มีการ
ปลูกพืชเกษตรเป็นจ านวนมาก จากกิโลเมตรท่ี 24.4 มี
การสร้างคูกนัชา้ง  พบการปรากฏของสตัวป่์าและชา้ง
ป่าจ านวนมาก ลกัษณะของกระแสไฟฟ้าตามระยะทาง
ดงั Figure 1 

 

 
Figure 1  Level of electric current of the electrical elephant’s proof trench with some factors that caused the 

electric current drop and also the present of the wildlife species.  
 

ผลการศึกษาพบว่าการปรากฏของชา้งป่ากบั
ระดับกระแสไฟฟ้า ไม่มีความสัมพนัธ์กัน  ผลการ
ค านวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าตาม
ระยะทางต่าง ๆ กับการปรากฏของช้างป่าพบมีค่า
ความสัมพนัธ์ 13.1% อย่างไม่มีนัยส าคัญ (P=0.088) 
เช่นเดียวกบัดา้นนอกร้ัวไฟฟ้า ท่ีพบว่าการปรากฏของ
ชา้งป่ามีความสัมพนัธ์กบัระดบักระแสไฟฟ้า 10.1% 
อย่างไม่มีนัยส าคัญ (P=0.188)  ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการ
จดัการร้ัวไฟฟ้าในปัจจุบนั แมมี้ผลในการป้องกนัชา้ง
ป่าออกมานอกพ้ืนท่ีโดยรวม  แต่จากการศึกษาพบว่า
ระดบักระแสไฟฟ้าไม่มีความสัมพนัธ์กบัการพบชา้ง
ป่าช้างป่าบริเวณร้ัว  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการใน
ประเทศอินเดียท่ีกล่าวว่า การสร้างร้ัวไฟฟ้าเพ่ือ

ป้องกนัชา้งป่าเป็นเพียงการด าเนินงานดา้นจิตวิทยาทั้ง
ต่อประชาชน และสร้างพฤติกรรมความเคยชินกับ
สัตวป่์าเม่ือมาสัมผสักระแสไฟฟ้าท่ีร้ัวไฟฟ้า มิให้เขา้
มาใกลร้ั้วไฟฟ้า (Fernando et al., 2008)  อยา่งไรกต็าม
เม่ือพิจารณาในทางกลบักนักล่าวคือ การไม่ปรากฏ
ของชา้งป่าบริเวณร้ัวไฟฟ้าหากถือว่าเป็นความส าเร็จ
ของร้ัวไฟฟ้าแลว้ พบว่า ร้ัวไฟฟ้ามีความส าเร็จในการ
ป้องกันช้างป่าไม่ให้เดินทางเข้ามาใกลใ้นบริเวณท่ี
สร้างร้ัวไฟฟ้า  จากผลท่ีไม่พบชา้งป่าบริเวณร้ัวไฟฟ้า 
เป็นไปอย่างมีนัยส าคัญในทิศทางตรงกันข้าม (r=-
0.153, P=0.046)  ซ่ึงหมายความว่าร้ัวไฟฟ้ามีผลต่อ
การป้องกนัชา้งป่าออกนอกพ้ืนท่ีอยา่งมีนยัส าคญั
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สรุป 
 จากการศึกษาชนิดสัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม
บริเวณแนวร้ัวไฟฟ้ากนัช้าง และตามเส้นส ารวจ ทั้ง
จากการพบเห็นตวัโดยตรง และจากร่องรอย กองมูล
ต่าง ๆพบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทั้งหมดสองชนิด ไดแ้ก่ 
ชา้งป่า และควายบา้น 

1. การปรากฏของสัตวป่์าตามระยะห่างจาก
แนวร้ัวไฟฟ้ากนัชา้ง พบการปรากฏร่องรอยของสัตว์
เล้ียงลูกด้วยนมทั้งส้ินสามชนิด ได้แก่ ช้างป่า ควาย
บา้น และหมูป่า จากการศึกษาพบว่า พบร่องรอยของ
สัตวป่์าท่ีระยะห่างจากแนวร้ัวไฟฟ้า 500 เมตร มาก
ท่ีสุด สามชนิดคือ ชา้งป่า หมปู่า และควายบา้น รวม 6 
จุด โดยพบวา่การปรากฏของสตัวป่์ายิ่งห่างจากแนวร้ัว
ไฟฟ้า การปรากฏของสัตวป่์าก็มากข้ึน หมายความว่า
สตัวป่์าพยายามหลีกเล่ียงร้ัวไฟฟ้า 

2. ศึกษาระยะทางสะสมของเส้นทางกับ
ค่าเฉล่ียของกระแสไฟฟ้าระยะทางสะสมทั้งส้ิน 25.7 
กิโลเมตร วดักระแสไฟฟ้าไดต้ ่าสุด 0 กิโลโวลต ์สูงสุด 
10.3 กิโลโวลต์ ค่าเฉล่ียกระแสไฟฟ้าท่ีวดัไดท้ั้งหมด
เท่ากบั 5.9 กิโลโวลต ์ 

3. พบการปรากฏของสัตวเ์พียง 2 ชนิดไดแ้ก่ 
ช้างป่าพบร่องรอยด้านในท่ีติดกับป่าจ านวน 7 จุด
ในขณะท่ีด้านนอกท่ีติดกับชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตร
จ านวน 2 จุด และพบร่องรอยของควายบา้นดา้นในท่ี
ติดกับป่าและด้านนอกท่ีติดกับพ้ืนท่ีชุมชนและ
เกษตรกรรมอยา่งละ 1 จุด  

4. ก า ร ป ร า ก ฏ ข อ ง ช้ า ง ป่ า กั บ ร ะ ดั บ
กระแสไฟฟ้า ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ผลการค านวณค่า
สหสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าตามระยะทางต่าง ๆ 
กบัการปรากฏของชา้งป่าพบมีค่าความสมัพนัธ์ 13.1% 
แต่ไม่มีนัยส าคญั (P=0.088) เช่นเดียวกบัดา้นนอกร้ัว
ไฟฟ้า ท่ีพบว่าการปรากฏของชา้งป่ามีความสัมพนัธ์
กับระดับกระแสไฟฟ้า  10.1% แต่ไม่มีนัยส าคัญ 
(P=0.188) 

5. การไม่ปรากฏของชา้งป่าเป็นความส าเร็จ
ของร้ัวไฟฟ้าแลว้พบว่า การไม่ปรากฏของช้างป่ามี
ความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ  
(r=-0.153, P=0.046) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ตามบริเวณแนวร้ัวไฟฟ้าควรตดัตน้ไมแ้ละ
วชัพืชออกให้โล่ง เพ่ือกนัชา้งน าไมม้าพาดท าให้เกิด
ความเสียหายให้กบัแนวร้ัวไฟฟ้าประชาสัมพนัธ์ให้
ราษฎรช่วยกนัรักษาร้ัวไฟฟ้าเพ่ือป้องกนัชา้งป่าออกมา
นอกพ้ืน ท่ี  ใน พ้ืนท่ี ท่ี เ ป็น ท่ีตั้ งของชุมชนอย่ า ง
หนาแน่น เช่น บริเวณบา้นท่ากระดานควรใชร้ั้วไฟฟ้า
ร่วมกบัคูกนัชา้ง 

2.ควรมีป้องกันประชาสัมพันธ์ ไม่ให้น า  
สัตวเ์ล้ียงปศุสัตวเ์ขา้ไปในพ้ืนท่ี เพราะสัตวเ์ล้ียง ปศุ
สัตว ์อาจน า เช้ือโรคไปติดต่อสู่สัตวป่์า หรืออาจติด
เช้ือโรคจากสตัวป่์าออกมาก 

3. ช่วงเวลาในการศึกษาวิจัยมีผลต่อการ
ออกมาใชพ้ื้นท่ีหากินของสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม 

4. ควรมีเจา้หนา้ท่ีตรวจตราการท างานของร้ัว
ไฟฟ้า  บ า รุง รักษาซ่อมแซม ใช้อุปกรณ์การวัด
กระแสไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ ท่ี 
 5. ค วร มีการประชาสัมพัน ธ์ ให้ ชุมชน
โดยรอบมีส่วนร่วมกบัภาครัฐและองคก์รเอกชนโดยมี
แนวทางในจดัการปัญหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบั
ชา้งป่าใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาชนิดเหยื่อและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้ 

จงัหวดัอุทยัธานี ด าเนินในบริเวณพ้ืนท่ีตอนใตข้องพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยการใช้กลอ้งดักถ่ายภาพและการเก็บมูลหมาในตามเส้นทางเดินในป่าเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ชนิดเหยื่อจากขนกลอ้งจุลทรรศน์ แลว้เปรียบเทียบรูปแบบของเส้นขนจากท่ีท าไวอ้า้งอิง ค านวณความถ่ี
ของการปรากฏชนิดของเหยื่อท่ีได้จากกองมูล ค านวณความมากมายสัมพทัธ์ของเหยื่อแต่ละชนิดท่ีได้ภาพถ่าย
จ าแนกตามฤดูกาล ค านวณดัชนีการเลือกกิน มวลชีวภาพสัมพทัธ์ และจ านวนตวัของเหยื่อท่ีถูกหมาในกิน ผล
การศึกษาจากมลูหมาในท่ีพบรวม 30 กอง ปรากฏพบเหยื่อ 6 ชนิดท่ีถูกหมาในกิน ไดแ้ก่ หมปู่า (Sus scrofa) กวางป่า 
(Rusa unicolor) เกง้ (Muntiacus munjak) อีเห็นธรรมดา (Paguma larvata) เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) และกลุ่ม
หนู ค่าความความถ่ีของการปรากฏของเหยื่อท่ีค านวณจากมลูหมาใน 30 กอง พบวา่เหยื่อส่วนใหญ่เป็นสัตวข์นาดเลก็
กลุ่มหนู (40.00%) รองลงมาไดแ้ก่ เกง้ (26.67%) กวางป่า (13.33%) อีเห็นธรรมดา (10.00%) หมูป่า (6.67%) และเม่น
ใหญ่ (3.33%) ตามล าดบั ผลการค านวณโดยรวมขอ้มูลในรอบปีพบดชันีการเลือกกินเหยื่อเป็น 0.02,  0.00, 0.07, -
0.17, 0.04, -0.03  ในกวางป่า เกง้ เม่นใหญ่ กลุ่มหนู หมปู่า และอีเห็นธรรมดา ตามล าดบั มวลชีวภาพเหยื่อสมัพทัธ์
ท่ีหมาในกินมากท่ีสุดได้แก่ กวางป่ามีค่า (36.49%) รองลงมาคือสัตว์กลุ่มหนู (21.86%) เก้ง (20.75%) หมูป่า 
(12.66%) อีเห็นธรรมดา (5.66%) และเม่นใหญ่ (2.58%) ตามล าดบั ขณะท่ีจ านวนตวัเหยื่อสัมพทัธ์ท่ีหมาในกินพบ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหนู (216.99 ตวั) รองลงมาไดแ้ก่ อีเห็นธรรมดา (11.24 ตวั) เกง้ (4.29 ตวั) กวาง (0.81 ตวั) เม่น
ใหญ่ (0.54 ตวั) และหมูป่า (0.46 ตวั) คิดเป็นจ านวนตวัเหยื่อท่ีหมาในกิน 234.34 ตวัต่อปี ขอ้เสนอแนะส าหรับ
การศึกษาและการจดัการไดเ้สนอไวใ้นการศึกษาน้ีแลว้  
ค าส าคญั: ชนิดเหยือ่, หมาใน, การเลือกเหยือ่, เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าห้วยขาแขง้ 

 
ABSTRACT 

A study was undertaken of prey species and prey selection of dhole (Cuon alpinus) in the Huai Kha Khaeng 
Wildlife Sanctuary, Uthai Thani province in an area around the southern part of this sanctuary during August 2014 
and September 2015.  A camera trap technique was used. Samples of the animal’s scat were collected along forest 
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trails to identify prey species using microscopic techniques compared with reference slides.  Percentage frequencies 
of the occurrence of prey species from faeces were calculated.  The relative abundance of each prey species, based 
on camera trap analysis was also calculated and separated by season.  The selectivity index, relative biomass 
consumed, and number of individual prey consumed were also calculated.  The results based on 30 scats of the species 
indicated at least six species were fed on by dhole, consisting of wild boar (Sus scrofa), sambar deer (Rusa unicolor), 
barking deer (Muntiacus muntjak), common palm civet (Paguma larvata), porcupine (Hystrix brachyura), and some 
species of rodent.  Based on the the frequency of occurrence of prey calculated from the 30 scats, most prey consisted 
of small rodents (40.00%) followed by barking deer (26.67%), sambar deer (13.33%), common palm civet (10.00%), 
wild boar (6.67%), and porcupine (3.33%), respectively.  The dhole’s selectivity of prey species all year round 
resulted in the dhole’s selectivity index having values of 0.02, 0.00, 0.07, -0.17, 0.04  and -0.03 for sambar deer, 
common barking deer, porcupine, wild boar, some species of rodent, and common palm civet, respectively.  The 
relative biomass of prey consumed showed the most of prey was sambar deer (36.49%) followed by rodent (21.86%), 
barking deer (20.75%), wild boar (12.66%), common palm civet (5.66%), and porcupine (2.58%), respectively.  The 
relative number of prey consumed per year per dhole was highest for rodent (216.99 individuals) followed by 
common palm civet (11.24 individuals), barking deer (4.29 individuals), sambar deer (0.81 individuals), porcupine 
(0.54 individuals), and wild boar (0.46 individuals). The total prey biomass consumed by the dhole was 234.34 
individuals per year. Recommendations for further study and management were proposed in this study. 
Keywords: prey species, dhole, prey selection, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary 

 

ค าน า 
 หมาใน เป็นสัตวป่์าเล้ียงลูกดว้ยนมกินเน้ือท่ี
ส าคัญในระบบนิเวศ ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริโภคอยู่ใน
ระบบห่วงโซ่และสายใยอาหาร ช่วยควบคุมประชากร
ของเหยื่อ ดงันั้นการรักษาประชากรหมาในจึงหมายถึง
การรักษาคุณภาพของระบบนิเวศธรรมชาติท่ีสมบูรณ์
นอกเหนือจากคุณค่าท่ีเป็นสตัวป่์าใกลสู้ญพนัธ์ุ หมาใน
เป็นสัตว์ป่ากินเน้ือเพียงชนิดเดียวท่ีประชากรลด
น้อยลงอย่างรวดเร็วเน่ืองจากทัศนคติทางลบท่ีมีมา
อยา่งต่อเน่ืองยาวนานวา่เป็นสตัวป่์าเจา้เล่ห์โหดร้ายอาจ
ดว้ยวิธีการล่าเหยื่อเป็นฝงูของหมาในท าใหส้ามารถล่า
เหยื่อขนาดใหญ่ได้ มนุษยบ์างกลุ่มจึงเห็นว่าหมาใน
เป็นสัตวป่์าควรท่ีตอ้งก าจดัออกไปซ่ึงเป็นความคิดท่ี
ผิดพลาด ประกอบกบัความเส่ือโทรมสูญหายไปของ
ถ่ินอาศัย เ น่ื อ งจ าก กิ จกรรมของมนุษย์  ส่ งผล 

ให้ประชากรหมาในลดน้อยลงในทุกแหล่งการ
แพร่กระจายจนเกือบหมดส้ินไป โดยมีประชากร
หมาในทัว่โลกเฉพาะตวัเต็มวยัเหลืออยู่ประมาณ 949-
2,215 ตวั ในธรรมชาติ (Kamler et al., 2015) 
 ในประเทศไทยมีการศึกษาเก่ียวกบัหมาใน 4 
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา อุทยาน
แห่งชาติทบัลาน จงัหวดัปราจีนบุรี เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี โดยแต่ละพ้ืนท่ีมี
ประชากรหมาในและชนิดเหยื่อท่ีแตกต่างกนัไป โดย
เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ จงัหวดัอุทยัธานี เป็น
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ เป็นมรดก
ทางธรรมชาติของโลก เป็นความหวังส าหรับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในระบบนิเวศท่ีส าคัญ 
การศึกษาเก่ียวกับสัตวป่์ากินเน้ือขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี
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มุ่งเนน้ท่ีเสือโคร่งและเสือดาวเป็นหลกัไม่มีการศึกษา
เก่ียวกบัหมาในมาก่อน การศึกษาคร้ังน้ีนอกจากทราบ
ประชากรของหมาในแลว้ ไดมุ่้งเน้นท่ีชนิดเหยื่อและ
การเลือกกินเหยื่อหมาใน  ผลการศึกษาท่ีไดน้อกจาก
สร้างความเข้าใจมากข้ึนแล้วย ังสามารถใช้ในการ
จดัการพ้ืนท่ี และประชากร เป็นขอ้มลูส าหรับการศึกษา
เก่ียวกับหมาในตลอดจนด้านการอาศัยอยู่ ร่วมกัน
ระหวา่งหมาใน เสือโคร่งและเสือดาว ซ่ึงพบในพ้ืนท่ีน้ี
เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ สามารถใชใ้นการจดัการถ่ินท่ีอาศยั
และระบบนิเวศใหย้ ัง่ยืนต่อไปในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
1.  ก าหนดพ้ืนท่ีศึกษา ขนาดประมาณ 60 

ตารางกิโลเมตร เป็น 60 ตารางกริต บริเวณเส้นทาง
ระหว่างหน่วยพิทกัษป่์าห้วยแม่ดี จนถึงบริเวณหน่วย
พิทกัษป่์าหว้ยมดแดง เพ่ือศึกษาประชากรหมาในและ
เหยื่อโดยใชก้ลอ้งดกัถ่ายภาพจ านวน 13 ชุดติดตั้งใน
แต่ละตารางกริต โดยตั้งกลอ้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 30 วนั
ตลอด 24 ชัว่โมง ในแต่ละกริตแลว้จึงยา้ยไปต าแหน่ง
อ่ืนจนครอบคลุมพ้ืนท่ี (Nag, 2010) น าขอ้มูลท่ีไดม้า
หาค่าร้อยละความมากมาย (%relative abundance: 
%RA) ของหมาในและเหยื่อหลัก โดยใช้กล้องดัก
ถ่ายภาพอตัโนมติั (camera trap) จากสูตร 

 

Relative Abundance (%)=
Trap Success x 100

Trap Night
 

 
เม่ือ Relative abundance (%)  = ความมากมาย

สมัพทัธ์ของสตัวช์นิดท่ี A 
 Trap success = จ านวนภาพทั้งหมดท่ีถ่าย

ไดข้องสตัวช์นิดท่ี A 
 Trap night = จ านวนกลอ้งท่ีท าการวาง

ต่อคืน x จ านวนวนั 
 

2.  เดินส ารวจตามแนวถนน ตามเสน้ทางด่าน
สัตว ์ทางตรวจการป่าไม ้ระยะทาง 10-12 กิโลเมตร 
เดือนละคร้ังเป็นระยะเวลา 3 เดือน เม่ือพบกองมลูของ
หมาใน น าเก็บใส่ถุงพลาสติกและเขียนรายละเอียด 
ไดแ้ก่ พิกดัต าแหน่งภูมิศาสตร์ ชนิดป่าท่ีพบกองมูล 
วนัท่ีเกบ็กองมลู  

3. น ากองมูลท่ีไดม้าท าการลา้ง โดยการน า
เส้นขนหรือกระดูกท่ีอยู่ในกองมูลออกมาใส่ผา้กรอง 
น าไปใส่ในบีกเกอร์ท่ีมีน ้ าผสมกับน ้ ายาลา้งจานเข้า
เคร่ือง ultrasonic เพ่ือก าจัดไขมันหรือส่ิงสกปรกท่ี
ติดตามเส้นขน จากนั้นลา้งน ้าเปล่าน าในซองกระดาษ 
เข้าตู ้อบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือขจัดน ้ าออกจาก 
เสน้ขน 
 4. น าใชอ้ะซีโตน (acetone) ผสมน ้ายาทาเลบ็
แบบใสป้ายลงแผ่นสไลด์รอให้แห้งหมาด น าเส้นขน
วางลงบนแผ่นสไลด ์จากนั้นกดให้เกิดลายเปลือกขน
บนยาทาเล็บแลว้ดึงขนออก ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
บนัทึกภาพในต าแหน่ง โคน กลาง และปลาย ของเส้น
ขนนั้ น ๆ เ น่ืองจากในเส้นขนเดียวกันในบริเวณ
ต าแหน่งท่ีต่างกันอาจมีลายเปลือกขนท่ีแตกต่างกัน 
จากนั้ นน าไปแช่ในไซลีน (xylene) ประมาณ 24 
ชั่วโมง เ พ่ือละลายสารสีท่ีอยู่ในเส้นขนจนเห็น 
แกนขนชัดเจนเม่ือส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
บนัทึกภาพลายแกนขนท่ีต าแหน่งก่ึงกลางของเส้นขน 
เพ่ือน าไปจ าแนกชนิดโดยน าภาพเปลือกขนและภาพ
แกนขนท่ีได้ไปเปรียบเทียบกบัสไลด์อา้งอิงเส้นขน
สตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมของอจัฉรา (2543) 
 5. เม่ือน าภาพลายเปลือกขนและแกนขนท่ี
บนัทึกภาพไวเ้ปรียบเทียบกบัสไลด์อา้งอิงท่ีไดน้ ามา
วิเคราะห์ขอ้มลู 
 5. 1  ค า น วณ ค่ า ดัช นี ก า ร เ ลื อ ก กิ น 
(selectivity index: E) ทั้ งโดยรวมข้อมูลและจ าแนก
ตามฤดูกาลโดยใชสู้ตรตาม Jacobs (1974)  
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ดชันีการเลือกกิน =
(r-p)

(r-p)-2rp
 

 

               เ ม่ือ  r = สัดส่วนของชนิดเหยื่อท่ี 
พบในมลู   

                           p = สัดส่วนของชนิดเหยื่อท่ี
ส ารวจพบ 

          ดัช นีการ เ ลือกกินเหยื่ อ  (E) มี ค่ า
ระหว่าง  -1 ถึง 1 เม่ือ E เขา้ใกล ้1 แสดงถึงการเลือกท่ี
จะกินเหยื่อ โดยไม่ข้ึนกับปริมาณเหยื่อท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติ หรือเสาะหาเหยื่อชนิดนั้น หาก E มีค่าเขา้
ใกล ้-1 แสดงวา่ การไม่เลือกกินเหยื่อโดยไม่ข้ึนอยู่กบั
ปริมาณท่ีมีในธรรมชาติ แต่ถา้ E เขา้ใกล ้0 แสดงว่า 
การเ ลือกกินเหยื่อ ข้ึนกับปริมาณเหยื่อ ท่ี มีอยู่ ใน
ธรรมชาติ เหยื่อมีมากกินมาก เหยื่อมีนอ้ยกินนอ้ย 
 5.2  ค านวณร้อยละความถ่ีเหยื่อท่ีปรากฏ 
(%frequency of occurrence: %FO) ท่ีพบ  ในกองมูล
ของหมาในตลอดปีและท่ีจ าแนกตามฤดูกาล จากสูตร 

 

ร้อยละของความถ่ีเหยื่อท่ีปรากฏ =  
จ านวนกองมูลท่ีมีเหยื่อชนิดนั้น x 100 

จ านวนกองมูลทั้งหมด
 

 

 

 5.3 ค านวณค่า Correction factor หรือ ค่า
น ้ าหนักเหยื่อท่ีหมาในกินจากขอ้มูลการปรากฏชนิด
เหยื่อในมลู โดยใชสู้ตร (Weaver, 1993) 
 

Yi = 0.439+0.008Xi 
 

 เม่ือ Yi = มวลของเหยื่อชนิดท่ี i ท่ีพบ
ต่อกองมลู 
  Xi = น ้าหนกัตวัเฉล่ียของสัตวท่ี์ i 
ท่ีเป็นเหยื่อท่ีพบในมลู 
 5.4  ค านวณจ านวนตวัของเหยื่อท่ีหมาใน
กิน จากสูตร (Jedrzejewska and Jedrzejewski, 1998) 
 

Nprey =  
DFI x Bprey x ndays

BMprey x 100
 

 

  เม่ือ  Nprey = จ านวนตัวของเหยื่อท่ี
ถกูหมาในกินต่อตวั 

                      DFI  = ความตอ้งการอาหารต่อ
วนัของหมาใน ในท่ีน้ีใช ้1.36 กิโลกรัม (Mukherjee et 
al., 2004) 

Bprey = ร้อยละมวลชีวภาพ (%biomass 
consume) ของเหยื่อแต่ละชนิด 

BMprey = ค่าเฉล่ียน ้าหนกัของเหยื่อ
ชนิดนั้น 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

ความมากมายของเหยือ่จากกล้องดกัถ่ายภาพ 
ผลการศึกษาความความมากมายเหยื่อหมาใน

ท่ีพบมากจากกลอ้งดกัถ่ายภาพ 6 ชนิด ไดแ้ก่ หมูป่า 
(Sus scrofa) กวางป่า (Rusa unicolor) เก้งธรรมดา 
(Muntiacus munjak) อีเห็นธรรมดา (Paguma larvata) 
เ ม่นใหญ่ (Hystrix brachyuran) และกลุ่มหนู จาก
จ านวนภาพถ่ายท่ีได ้ทั้งหมด 2,016 ภาพ ค านวณร้อย
ละความมากมาย (% relative abundance: %RA) ของ
เหยื่อหลกั  เม่ือวิเคราะห์โดยรวมพบหมูป่ามีร้อยละ
ความมากมายมากท่ีสุด 26.69% รองลงมาเป็นเม่น
ใหญ่ (24.70%) อีเกง้ (11.66%) อีเห็นธรรมดา (6.40%) 
เ ม่นใหญ่  (6.47%) กลุ่มหนู (5.01%) และกวางป่า 
(3.17%) ตามล าดบั (Table 1)  เม่ือค านวณตามฤดูกาล
พบว่า ฤดูแลง้ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
จากภาพ 923 ภาพ พบวา่ มีกวางป่าจ านวน 67 ภาพ เกง้
ธรรมดา 75 ภาพ เม่นใหญ่ 243 ภาพ กลุ่มหนู 67 ภาพ 
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หมูป่า 221 ภาพ และอีเห็นธรรมดา 72 ภาพ ในฤดูฝน
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมจากภาพ 1,093 
ภาพ พบว่ามีกวางป่า 61 ภาพ เก้งธรรมดา 160 ภาพ 
เม่นใหญ่ 255 ภาพ กลุ่มหนู 34 ภาพ หมูป่า 317 ภาพ 
และอีเห็นธรรมดา 57 ภาพ   

 

 
 

ร้อยละความถี่ของการปรากฏเหยือ่จากมูล  
(%frequency of occurrence: %FO) 

ผลการค านวณค่าร้อยละความถ่ีของการปรากฏ
ของชนิดเหยื่อจากกองมูลในรอบปีจากกองมูลท่ีพบ 30 
กอง พบว่า สัตวก์ลุ่มหนูและกระรอกมีค่าร้อยละความถ่ี 
40.00 ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ อีเกง้ (26.67%) 
กวางป่า (13.33%) อี เห็นธรรมดา (10.00%) หมู ป่ า 
(6.67%) และเม่นใหญ่ (3.33%) ตามล าดบั (Table 2) 

 

Table 1  Number of photos gained from camera trap technique and relative abundance (%RA) of the prey 
species of dhole in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. 

 

Table 2  % Frequency of occurrence (%FO) of   prey species based on 30 dhole’s scats in Huai Kha Khaeng 
Wildlife Sanctuary.   

No. species Number of scats % FO 
1 หนู และกระรอก (Rodent) 12 40.00 
2 เกง้ (Muntiacus muntjak) 8 26.67 
3 กวางป่า (Cervus unicolor) 4 13.33 
4 อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) 3 10.00 
5 เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) 1 3.33 
6 หมปู่า (Sus scrofa) 2 6.67 

 รวม 30 100.00 
 

การเลอืกกนิเหยือ่   
 จากการค านวณหาค่าดัชนีการเ ลือกกิน 
(selectivity index: E) ของหมาใน  เม่ือพิจารณาจาก
เหยื่อ 6 ชนิดท่ีพบจากมูลและภาพถ่าย ไดแ้ก่ กวางป่า 

อีเก้ง เม่นใหญ่ หมูป่า อีเห็นธรรมดาและกลุ่มหนู 
นอกจากน้ียงัพบขนของหมาในกองมูลซ่ึงอาจเป็นขน
ของตวัมนัเอง  อาจเกิดจากการเลียขนหรืออาจเกิดจาก
การกินพวกเดียวกนัเอง  ผลการค านวณโดยรวมขอ้มูล

No. species Number of photos %RA 
1 หมปู่า (Sus scrofa) 538 26.69 
2 เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) 498 24.70 
3 เกง้ (Muntiacus muntjak) 235 11.66 
4 อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) 129 6.40 
5 หนู และกระรอก (Rodent) 101 5.01 
6 กวางป่า (Cervus unicolor) 64 3.17 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 248 

ในรอบปีพบดชันีการเลือกกินเหยื่อในกวางป่า 0.02 
เกง้ธรรมดา 0.00 เม่นใหญ่ 0.07 กลุ่มหนู -0.17 หมูป่า 
0.04 และอีเห็นธรรมดา -0.03 (Figure 1)  ขณะท่ีในช่วง
ฤดูแลง้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน พบ
ค่าดชันีการเลือกกิน กวางป่า 0.02 อีเกง้ 0.00 เม่นใหญ่ 

0.10 กลุ่มหนู 2.77 หมปู่า 0.02 อีเห็นธรรมดา -0.2 กลุ่ม
หนูมีค่า 2.77 (Figure 2) 

ผลการศึกษาพบในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พบดัชนีการเลือกกิน 
กวางป่า 0.02 อีเกง้ 0.00 เม่นใหญ่ -0.02 กลุ่มหนู -0.09 
หมปู่า 0.05 และอีเห็นธรรมดา -0.05 (Figure 3) 

 

 
Figure 1 Selectivity index of the dhole analyzed all year round.  
 

 

 
Figure 2 Selectivity index of the dhole during the dry season.  
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Figure 3  Selectivity index of the dhole during the wet season. 
 

 เ ม่ือเปรียบเทียบทั้ งสองฤดูและในรอบปี 
พบว่า หมาในกินอาหารไดห้ลากหลายชนิด ข้ึนอยู่กบั
โอกาสการจบัเหยื่อขนาดใหญ่  หากช่วงใดจบัเหยื่อ
ขนาดใหญ่ไม่ได้ ก็หันมาจับเหยื่อขนาดเล็ก  ผล
การศึกษาพบความแตกต่างการเลือกกินเหยื่อของ
หมาในมีความแตกต่างระหว่างฤดูกาล  โดยช่วงท่ี
หมาในล่าเหยื่อขนาดใหญ่ได้ระหว่างการศึกษาเป็น
ช่วงฤดูฝน  อาจเป็นเพราะในช่วงน้ีกวางป่าและหมูป่า
มีการรวมฝูงน้อยกว่า  จึงตกเป็นเหยื่อของหมาในได้
ง่ายกว่าฤดูแลง้ท่ีส่วนใหญ่มีการรวมฝูง  ปกติเหยื่อ
หลกัของหมาในไดแ้ก่ กวางป่า  (Austin, 2002; 
Grassman et al., 2005; Thinley et al., 2011; นคร , 
2555) หมูป่า (อมัพรพิมล และคณะ, 2555) หรือสัตว์
กีบขนาดกลางและขนาดใหญ่ (จอห์น, 2553; Kamler 
et al., 2012)  โดยสังเกตเห็นว่าหากช่วงใดหมาในใน
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งล่ากวางป่าหรือ 
หมูป่าซ่ึงเป็นเหยื่อขนาดใหญ่ได ้ ก็ล่าสัตวข์นาดเล็ก
พวกหนูหรือกระรอก เม่นใหญ่ หรืออีเห็นธรรมดาลด
น้อยลง  แต่หากช่วงใดท่ีหมาในล่าสัตว์ท่ีเป็นเหยื่อ
หลกัขนาดใหญ่ไม่ได้ก็จะหันไปกินเหยื่อขนาดเล็ก
แทน  
 

ค่ามวลของเหยือ่ที่หมาในกินต่อกองมูล 
 ผลการค านวณค่ามวลของเหยื่อท่ีหมาใน ใน
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ในรอบปีกินต่อตวั
พบวา่ หมาในกินเหยื่อ 234.34 ตวั จากเหยื่อ 6 ชนิด ซ่ึง
เป็นขอ้มูลใหม่ส าหรับเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขา
แขง้โดยเป็นกวางป่า 0.81 ตวั อีเกง้ 4.29 ตวั เม่นใหญ่ 
0.54 ตวั กลุ่มหนู 216.99 ตวั หมูป่า 0.46 ตวั และอีเห็น
ธรรมดา 11.24 ตัว คิดเป็นร้อยละสัดส่วนของมวล
เหยื่อท่ีถูกกินเป็นกวางป่ามีร้อยละการถูกกินมากท่ีสุด 
36.49% รองลงมาคือกลุ่มหนู 21.86% อีเกง้ (20.75%) 
หมูป่า (12.66%) อีเห็นธรรมดา (5.66%) และเม่นใหญ่ 
(2.58%) ตามล าดบั  ผลการศึกษาท่ีพบว่าสัตวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนมขนาดเล็กกลุ่มหนูและกระรอกถูกหมาในจบั
กินในรอบปีมีจ านวนมากถึง 216.99 ตวัต่อปี แสดงให้
เห็นว่าสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดเลก็เป็นฐานอาหารท่ี
ส าคญัส าหรับประชากรหมาในเช่นเดียวกับสัตวกี์บ
ขนาดใหญ่  โดยในช่วงท่ีหมาในจบัเหยื่อขนาดใหญ่
ไม่ไดก้็จบัสัตวเ์หล่าน้ีแทนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ 
ขณะท่ีกวางป่าย ังคงเป็นฐานอาหารของหมาในท่ี
ส าคญัเช่นเดียวกบัพ้ืนท่ีแห่งอ่ืน (Table 3)  อย่างไรก็
ตามผลการค านวณมวลชีวภาพเหยื่อท่ีไดจ้ากการศึกษา
น้ีท่ีพบว่าหมาในกินเหยื่อรวมทุกชนิดหนกัเพียง 81.07 
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กิโลกรัม  เม่ือเปรียบเทียบผลกบัท่ีค านวณน ้าหนกัมวล
ของเหยื่อท่ีหมาในในเขตสงวนเสือโคร่ง Kalakad-
Mundanthuraiในรัฐทามิลดานู ประเทศอินเดียพบวา่ มี
ค่ามวลของเหยื่อท่ีหมาในกินต่อตัวในการศึกษา
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 
191.72 กิโลกรัม โดยประกอบดว้ยชนิดเหยื่อ 11 ชนิด 
ไดแ้ก่ กวางป่า ปศุสัตว ์หมูป่า กระทิง นิลคีรี (Nilgiri 
Tahr) ค่าง กวางดาว เกง้ กระจงหนู กระรอก และไก่
ป่า พบว่าหมาในชอบกินกวางป่าและหมูป่ามากท่ีสุด 
(Selvan et al., 2013)  ความแตกต่างกันของปริมาณ
อาหารท่ีหมาในกินในพ้ืนท่ีคร้ังน้ีกบัเม่ือเปรียบเทียบ
กับเขตสงวนเสือโคร่ง Kalakad-Mundanthurai อาจ
เน่ืองจากจ านวนตวัอย่างกองมูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี
ยงัมีจ านวนนอ้ย  จึงควรเพ่ิมจ านวนตวัอยา่งมลูใหม้าก
ข้ึน และติดตามศึกษาต่อไป 
 

สรุป 
1.  ความหลากชนิดของเหยื่อหมาในในพ้ืนท่ี 

ท่ีไดจ้ากกลอ้งดกัถ่ายภาพทั้งหมด 2,016 ภาพ ค านวณ
ร้อยละความมากมาย (% relative abundance: %RA) 
ของเหยื่อหลัก  เม่ือวิเคราะห์โดยรวมพบหมูป่ามี 
ร้อยละความมากมายมากท่ีสุด 26.69%  รองลงมาเป็น
เม่นใหญ่ (24.70%)  อีเก้ง (11.66%)  อีเห็นธรรมดา 
(6.40%)  เม่นใหญ่ (6.47%)  กลุ่มหนู (5.01%)  และ
กวางป่า (3.17%)  

2.  ชนิดเหยื่อท่ีปรากฏในกองมูลของหมาใน 
จากการวิเคราะห์มูลจ านวน 30 กองพบเหยื่อหลัก 
6 ชนิด ได้แก่ หมูป่า  (Sus scrofa)  กวางป่า (Rusa 
unicolor)  อีเก้ง (Muntiacus munjak)  อีเห็นธรรมดา 
(Paguma larvata)  เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) และ
สัตวก์ลุ่มหนูและกระรอก  ค่าความถ่ีของการปรากฏ
ของเหยื่อท่ีพบในกองมูล ในรอบปี  พบกลุ่มหนูมี
ค่าความถ่ีร้อยละมากท่ีสุด 40  รองลงมาเป็นอีเก้ง 

(26.67%)  กวางป่า (13.33%)  อีเห็นธรรมดา (10.00%) 
หมปู่า (6.67%)  และเม่นใหญ่ (3.33%) ตามล าดบั 

4. ผลการค านวณค่าดัชนีการเลือกกินชนิด
เหยื่อของหมาใน (selectivity index) ในรอบปีพบ
หมาในเลือกกิน กวางป่า 0.02  เกง้ธรรมดา 0.00  เม่น
ใหญ่ 0.07  กลุ่มหนู -0.17  หมูป่า 0.04  และอีเห็น
ธรรมดา -0.03  ฤดูแลง้พบค่าดชันีการเลือกกิน กวางป่า 
0.02  อีเกง้ 0.00  เม่นใหญ่ 0.10  กลุ่มหนู 2.77  หมูป่า 
0.02  อีเห็นธรรมดา -0.2  กลุ่มหนูมีค่า 2.77  ขณะท่ีฤดู
ฝนกวางป่า 0.02  อีเกง้ 0.00  เม่นใหญ่ -0.02  กลุ่มหนู 
-0.09  หมูป่า 0.05  และอีเห็นธรรมดา -0.05  ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นว่าหมาในมีการปรับเปล่ียนการเลือกกินไปตาม
การจบัเหยื่อเป็นอาหารซ่ึงแตกต่างไปตามฤดูกาล 

5. ค่ามวลน ้ าหนักของเหยื่อท่ีหมาในกินต่อ
กองมูล พบว่า เป็นกวางป่า 2.22  รองลงมาคือ หมูป่า 
1.54  อีเกง้ 0.63  เม่นใหญ่ 0.63  อีเห็นพรรมดา 0.46 
และกลุ่มหนู 0.44 ตามล าดบั  โดยหมาในกินเหยื่อรวม
หนัก 5.92 กิโลกรัม  เม่ือค านวณจากกองมูล 1 กอง 
จากจ านวนท่ีพบชนิดเหยื่อ 6 ชนิด 

6. หมาในกินเหยื่อจากการศึกษาท่ีคดัเลือกมา 
6 ชนิด  เน่ืองจากจ าแนกจากมูลไดเ้ป็นกวางป่า 0.81 
ตวั  อีเกง้ 4.29 ตวั  เม่นใหญ่ 0.54 ตวั  กลุ่มหนู 216.99 
ตวั  หมูป่า 0.46 ตวั  และอีเห็นธรรมดา 11.24 ตวัต่อปี 
รวมในรอบปีหมาในหน่ึงตัวกินเหยื่อทั้ งหมดรวม 
234.34 ตวั  แสดงใหเ้ห็นว่าสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาด
เล็กเป็นฐานอาหารท่ีส าคญัส าหรับประชากรหมาใน
เช่นเดียวกบัสัตวกี์บขนาดใหญ่  โดยร้อยละสัดส่วน
ของมวลเหยื่อท่ีถูกกินพบว่าเป็นกวางป่ามากท่ีสุด คิด
เป็น 36.49%  รองลงมาคือกลุ่มหนู 21.86%  อี เก้ง 
(20.75%)  หมูป่า  (12.66%)  อีเห็นธรรมดา (5.66%) 
และเม่นใหญ่ (2.58%) ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการศึกษาประชากรหมาในอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยกล้องดักถ่ายภาพ  การเพ่ิมจ านวนมูล
หมาใน  เพ่ือค านวณจ านวนประชากรหมาใน ปริมาณ
เหยื่อตลอดจนความสามารถในการรองรับประชากร
หมาใน  ตลอดจนการตรวจสอบการค านวณเก่ียวกบั
จ านวนตวัของเหยื่อ มวลของเหยื่อท่ีหมาในกินต่อตวั
ต่อปี เพ่ือความถกูตอ้งมากข้ึนต่อไป  
 2.  ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของ
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาดเล็กว่าเป็นฐานอาหารท่ี
ส าคญัของหมาใน  จึงควรมีการศึกษา ชนิด จ านวน 
ตลอดจนมวลของเหยื่อขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีเพ่ือสามารถ
จดัการประชากรของหมาในตลอดจนสัตวป่์ากินเน้ือ
ขนาดเล็กชนิดอ่ืนท่ีคาดว่าจับสัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม
ขนาดเลก็เหล่าน้ีเป็นอาหารจ านวนมากเช่นเดียวกนั 
 3.  เน่ืองจากการศึกษาหมาใน  ด าเนินการใน
พ้ืนท่ีท่ีมีประชากรของสัตวกิ์นเน้ือขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี
เดียวกนัท่ีส าคญัอีก 2 ชนิด ไดแ้ก่ เสือโคร่งและเสือ
ดาว  จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์การซ้อนทบักนัของ
เหยื่อในพ้ืนท่ี  เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีแห่งอ่ืนในภูมิภาค
เดียวกนัเพ่ือเพ่ิมความเขา้ในระบบนิเวศ และแนวทาง
ในการอนุรักษจ์ดัการและการประชาสมัพนัธ์ต่อไป 
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__________________________________________________________________________________________ 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาพลวตัของกลา้ไมต้ามระดบัความสูงของพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดั
เชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มและพลวตัของกลา้ไม ้  โดยวางแปลง
ตวัอยา่งกลา้ไม ้ขนาด 1x1 เมตร จ านวน 3 แนวส ารวจ ระยะห่างระหวา่งแนว 10 เมตร แนวส ารวจละ 60 แปลง รวม
ทั้งหมด 180 แปลง แต่ละแปลงมีระยะห่าง 10 เมตร ท่ีระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเล 900-1,100 เมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ีป่าเต็งรัง แนวรอยต่อระหวา่งป่า และป่าดิบเขาระดบัต ่า  ส ารวจกลา้ไมใ้นแปลง ดว้ยการติดหมายเลขกลา้ไม ้
ระบุชนิด บนัทึกขอ้มูล ท าการติดตามการรอดตายและการเกิดใหม่ของกลา้ทุกเดือน  พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลปัจจยั
แวดลอ้ม (อุณหภูมิ ความเขม้แสง และความช้ืนดิน) ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558  ผลการศึกษา ปัจจัย
แวดลอ้ม ทั้งอุณหภูมิ ความเขม้แสง และความช้ืนในดิน ในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.01) อุณหภูมิและความเขม้แสงเพ่ิมสูงข้ึนจากปีแรก  โดยป่าเต็งรังมีค่าอุณหภูมิและความเขม้แสงสูงท่ีสุด แต่
ความช้ืนดินต ่าท่ีสุด  ป่าดิบเขามีค่าอุณหภูมิและความเขม้แสงต ่าท่ีสุด ความช้ืนดินอยู่ในระดบัปานกลาง และแนว
รอยต่อระหว่างป่า มีค่าอุณหภูมิและความเขม้แสงอยู่ในระดบัปานกลาง ความช้ืนดินสูงท่ีสุด มีความเหมาะสมต่อ
การเกิดของกลา้ไมแ้ละเป็นพ้ืนท่ีเอ้ือต่อการข้ึนอยูร่่วมกนัของกลา้ไมจ้ากป่าเต็งรังและป่าดิบเขาระดบัต ่า  ชนิดกลา้
ไมเ้ด่นท่ีมีการข้ึนร่วมกนั ไดแ้ก่ ก่อตาควาย (Quercus  brandisiana) และเมียดตน้ (Litsea  martabanica) เป็นตน้  
พลวตัของกลา้ไมต้ลอดระยะเวลาสามปี จ านวนของกลา้ไมมี้ทิศทางเพ่ิมข้ึน อตัราการเพ่ิมพูนเฉล่ียรายปีสูงกว่า
อตัราการตายเฉล่ียรายปี มีอตัราการเพ่ิมพูนร้อยละ 65.54  กลา้ไมมี้จ านวนเพ่ิมมากข้ึนในช่วงฤดูฝน  อตัราการตาย
ร้อยละ 25.08 กลา้ไมต้ายจ านวนมากช่วงฤดูแลง้  ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
แวดลอ้ม  หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน ความช้ืนในดินจะลดลง  ท าให้
กลา้ไมผ้ลดัใบท่ีสามารถทนความแลง้ไดข้ยายการตั้งตวัไปยงัพ้ืนท่ีความสูงระดบัน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน  ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของประเภทป่าไปจนถึงการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ 
ค าส าคญั: พลวตักลา้ไม ้ แนวรอยต่อระหวา่งป่า  ป่าเตง็รัง  ป่าดิบเขาระดบัต ่า  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
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ABSTRACT 
 A study of seedlings dynamics based on altitudinal gradient was conducted in the Doi Suthep-Pui National 
Park, Muang district, Chiang Mai province. The aim was to study environmental factors and seedling dynamics.  In 
total, 180 sample plots (1x1 m) were established separated into three lines with 60 plots per line and a 10 m interval 
between plots.  The altitudinal gradient (900-1,100 m above sea level) covered deciduous dipterocarp forest and 
lower montane forest.  Seedling data were collected in each quadrat using tagged numbers and species identification.  
Environmental data including temperature, light intensity, and soil moisture content were recorded and monitored 
monthly for three years from 2013 to 2015.   The environmental factors in each area were significantly different 
(p<0.01). Temperature and light intensity had increased from the first year.  Deciduous dipterocarp forest had the 
highest temperature and light intensity; however the soil moisture content was lowest.  In contrast, lower montane 
forest and ecotone forest had moderate temperature and light intensity which allowed the coexistence of species from 
the two groups (deciduous and evergreen species) established in this area.  The high density of coexisting species 
included Quercus brandisiana and Litsea martabanica.  Seedlings amount trend had increasing. The seedling 
dynamics analysis indicated that the recruitment rate was 65.54 % with high numbers of seedlings in the rainy season 
whereas the mortality rate was 25.08 %.  Especially high mortality rate in dry season. The results suggested that the 
altitudinal gradient had an effect on environmental factors.  In the future, if there is climate change with increasing 
temperature, seedlings will extend their range to higher altitudes which could cause changes to forest types or in the 
most critical case to shifting ecosystems. 
Keywords: seedling dynamics, ecotone, deciduous dipterocarp forest, lower montane forest, Doi Suthep-Pui National Park 

 
ค าน า 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ  โดยเฉพาะการ
เพ่ิมของอุณหภูมิเฉล่ีย  ซ่ึงประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีจะ
มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงข้ึน ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย และจ านวน
วนัท่ีฝนตก มีแนวโนม้ลดลง  ท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ 
และฤดูแลง้ท่ียาวนานข้ึน ในพ้ืนท่ีป่าไม ้พรรณไมป่้า
ผลดัใบจะมีการปรับตวัโดยการท้ิงใบในช่วงดงักล่าว 
จึงมีความสามารถในการปรับตวัต่อสภาพความแห้ง
แล้งท่ียาวนานได้ดีกว่าพรรณไม้ป่าไม่ผลดัใบ  ซ่ึง
สังคมป่าผลัดใบในท่ีราบจะได้รับน ้ าจากแหล่งน ้ า 
ล าธารหรือแม่น ้า  ส่วนสังคมพืชป่าไม่ผลดัใบในท่ีสูง 
จะไดรั้บความช้ืนจากน ้าฝนหรือความช้ืนอากาศเพียง
ทางเดียว  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิเป็นปัจจยัหลกั จึง

พบป่าประเภทน้ีไดใ้นพ้ืนท่ีสูง และพบไดใ้นระบบ
นิเวศภูเขา คือ เทือกเขาหรือภูเขาท่ีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพค่อนขา้งสูง มีชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ินจ านวน
มาก เป็นแหล่งตน้น ้าล  าธาร แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตว ์
และแหล่งอาหาร  และระบบนิเวศภูเขาเป็นพ้ืนท่ีวิกฤต
ท่ี เปราะบาง เ ส่ือมสภาพได้ง่ าย เ ม่ือถูกรบกวน 
คุมคามเปล่ียนการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี หรือการไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดลอ้ม  
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้ม ทั้งเร่ืองของ 
อุณหภูมิ ความเขม้แสง และความช้ืนดินท่ีเปล่ียนไป
จากเดิม  อาจมีผลกระทบต่อการสืบต่อพันธ์ุตาม
ธรรมชาติของพืช และการตั้งตวัของพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ิน
ได ้ ซ่ึงในระดบักลา้ไมมี้ความตอ้งการปัจจยัแวดลอ้ม
ดงักล่าวค่อนขา้งจะเฉพาะตวั และตอบสนองต่อการ
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เปล่ียนแปลงปัจจัยแวดลอ้มได้รวดเร็ว  โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีท่ีเป็นแนวรอยต่อระหว่างสังคมพืชป่าผลดัใบ
และป่าไม่ผลดัใบ อาจเห็นแนวทางการตั้งตวัของกลา้
ไมต่้อการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มไดช้ัดเจน
กวา่พ้ืนท่ีอ่ืน  
 ดังนั้ น การศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึง
สภาวะของการเปล่ียนแปลงปัจจัยแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
การตั้ งตัวของกล้าไมโ้ดยเฉพาะในพ้ืนท่ีแนวรอยต่อ
ระหวา่งป่าท่ีมีระดบัความสูงจากน ้าทะเลเป็นตวัก าหนด 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

 

สถานที่ศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการท่ีบริเวณอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
โดยมีขอ้มลูพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีศึกษา ดงัน้ี 
 ลกัษณะท่ีตั้งและภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
อ  า เภอเมือง อ า เภอแม่ริม อ า เภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่  ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 18 องศา 43 ลิปดาเหนือ 
ถึง 98 องศา 58 ลิปดาตะวันออก  มีพ้ืนท่ีทั้ งหมด
ประมาณ 162.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 100,662.50 ไร่ 
(อภิรดี, 2528)  มีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูง  มีภูเขาเรียง
ซอ้นกนัหลายลูก  ความสูงของพ้ืนท่ีอยู่ระหว่าง 330-
1,685 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  มียอดดอยปุยสูงท่ีสุดท่ี
ประมาณ 1,685 เมตรจากระดับน ้ าทะเล เป็นพ้ืนท่ี
แหล่งตน้น ้าล  าธารท่ีส าคญั ก่อเกิดเป็นล าหว้ยไหลลงสู่
แม่น ้าปิง (มรกต, 2541) 
 ลกัษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 2-23 
องศาเซลเซียส  พ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางดา้นระดบั
ความสูงและมีเทือกเขาสลบัซับซ้อน  ท าให้ลกัษณะ
อากาศในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมาก  
และปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี 1,350-2,500 มิลลิเมตร 
และมีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปีระหว่าง
ร้อยละ 70-80 

 สังคมพืชของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – 
ปุย สามารถจ าแนกได้ 4 ชนิดป่า ได้แก่ (1) ป่าผสม
ผลัดใบ (mixed deciduous forest) (2) ป่าเต็งรัง (dry 
dipterocarp forest) (3) ป่าดิบแลง้ (dry evergreen 
forest) (4) ป่าดิบเขา (mountane evergreen forest)  
 

การเกบ็ข้อมูล 
 1. วางแปลงตวัอย่างกลา้ไม ้ขนาด 1x1 เมตร 
ท่ี ระดับความสู งจากระดับน ้ า ทะ เล  900 เมตร 
จนกระทัง่ถึงระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,100 
เมตร  โดยวางแปลงจ านวน 3 แนว ระยะห่างระหว่าง
แนว 10 เมตร แนวละ 60 แปลง ระยะห่างระหว่าง
แปลง 10 เมตร รวมทั้งหมด 180 แปลง (Figure 1)  ใน
แต่ละแปลง ใชเ้คร่ืองมืออลัติมิเตอร์ วดัระดบัความสูง
ของพ้ืนท่ีแปลงตวัอย่าง  เพ่ือจดักลุ่มการกระจายของ
แปลงตวัอยา่งตามชนิดป่า ตามท่ีเคยมีการศึกษามาแลว้
ของ สุธีระ (2557) โดยพบว่า สังคมพืชป่าเต็งรัง มี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 900–940 เมตร สังคมพืช
แนวรอยต่อป่า มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 940-980 
เมตร  และสั งคมพืช ป่ า ดิบ เขา  มีคว าม สูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 980–1,100 เมตร 

 
Figure 1  Sample plot 3 lines and 60 plots per line,  

  each quadrat sized 1x1 meter. 
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 2. ส ารวจกลา้ไมใ้นแปลงทุกแปลง ดว้ยการ
ติดหมายเลขกลา้ไม ้ระบุชนิด บนัทึกข้อมูล และท า
การติดตามการรอดตายและการเกิดใหม่ของกลา้ไม ้
พร้อมทั้ งเก็บข้อมูลความช้ืนดิน ด้วยเคร่ืองมือวัด
ความช้ืนดิน (Soil moisture sensors, version 10) ทุก
เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
 3. เก็บข้อมูลอุณหภู มิและแสง   โดยใช้
เคร่ืองมือบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและแสงอัตโนมัติ 
(Hobo data logger, onset UA-002-64)  ติดตั้ งอยู่ ทุก
ระยะ 50 เมตร  ตั้งแต่พ้ืนท่ีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 
900-1,100 เมตร  โดยตั้ งเวลาการบันทึกข้อมูลทุก
ชัว่โมง ตลอดระยะเวลา 3 ปี  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. พลวตักลา้ไม ้ น าขอ้มลูกลา้ไมม้าวิเคราะห์
หาอตัราการตาย (mortality rate, M %) ตามสูตรของ 
Lieberman and Lieberman (1987) และอัตราการ
เ พ่ิมพูน  ( recruitment rate, R %)  ตามสูตรของ 
(Lieberman and Lieberman 1987; Condit , 1995) ดงัน้ี 
     อตัราการตายรายปี (M, %) 
 

M = [
(lnNo - lnNi)

t
]×100 

 

     เม่ือ No = จ านวนตน้ไมเ้ร่ิมด าเนินส ารวจ 
      Ni = จ านวนต้นไม้ท่ีรอดตายเม่ือท า
การส ารวจซ ้า 
       t = จ านวนปีท่ีท าการวดัซ ้า 
        ln = natural log มีค่าเท่ากบั 0.3010 
     อตัราการเพ่ิมพนูรายปี (R %) 
 

R = 100[
(lnNt - lnSt)

t
] 

 

     เม่ือ Nt = จ านวนตน้ไมท่ี้เพ่ิมข้ึนเม่ือท าการ
ส ารวจใหม่ในช่วงเวลานั้น 
       St = จ านวนตน้ไมเ้ม่ือเร่ิมส ารวจ 
       t   = จ านวนเวลาท่ีท าการวดัซ ้า 
       ln = natural log มีค่าเท่ากบั 0.3010 

 2. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัแวดลอ้ม  โดย
การหา ค่ า เฉ ล่ีย ร า ย เ ดื อนในแ ต่ละ พ้ืน ท่ี   และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัแวดลอ้ม ในแต่
ละระดบัความสูงจากน ้ าทะเล ตามชนิดป่า (ป่าเต็งรัง 
ป่าดิบเขา และแนวรอยต่อป่า)  ท าการวิ เคราะห์ 
ANOVA (Analysis of variation)  โ ด ย โปร แกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ (โปรแกรม R) 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

การเปลีย่นแปลงปัจจยัแวดล้อม 
 ผลการศึกษา พบว่าการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัแวดลอ้มตามระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 
ทั้งอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน ความเขม้แสงเฉล่ียรายเดือน 
และความช้ืนดินเฉล่ียรายเดือนมีความแตกต่างกนัใน
แต่ละพ้ืนท่ี และในแต่ละปีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P< 0.01) 
 อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน  โดยป่าเต็งรัง มี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงท่ีสุด 22.88±1.65 องศาเซลเซียส  
ป่าดิบเขาระดบัต ่า มีอุณหภูมิเฉล่ียต ่าท่ีสุด 20.71±1.67 
องศาเซลเซียส  ในขณะท่ีแนวรอยต่อป่า มีอุณหภูมิอยู่
ในระดบัปานกลางเท่ากบั 21.47±1.67 องศาเซลเซียส 
(Figure 2)  อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนตลอดระยะเวลา
สามปีมีแนวโน้มเ พ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปีอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P=0.061)  อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน
ตลอดระยะเวลาสามปีมีความผนัแปรตามช่วงเวลา 
และระดบัความสูงของพ้ืนท่ี (P<0.01) 
 ความเขม้แสงเฉล่ียรายเดือนมีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างพ้ืนท่ี (P<0.01)  โดย 
ป่าเต็งรัง มีความเข้มแสงสูงท่ีสุดเท่ากับ 9,609.29± 
2,906.39 ลกัซ์  ป่าดิบเขาระดบัต ่า มีความเขม้แสงต ่า
ท่ีสุดเท่ากบั 3,705.60±1,046.65 ลกัซ์  ในขณะท่ีแนว
รอยต่อป่า มีค่าความเข้มแสงอยู่ในระดับปานกลาง
เท่ากบั 5,543±1,617.65 ลกัซ์ (Figure 3)  ความเขม้แสง



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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เฉล่ียรายเดือนตลอดระยะเวลาสามปีมีความผนัแปร
ตามช่วงเวลาและระดบัความสูงของพ้ืนท่ี (P<0.01) 
 ความช้ืนดินเฉล่ียรายเดือนมีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างพ้ืนท่ี (P<0.01)  โดย
แนวรอยต่อป่า มีความช้ืนดินสูงท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 
14.10±6.06  ป่าเต็งรัง มีความช้ืนดินต ่าท่ีสุดเท่ากับ 
ร้อยละ 9.43±5.77  และ ป่า ดิบเขาระดับต ่ า  มี ค่ า
ความช้ืนดินอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับร้อยละ 
13.56±7.68 (Figure 4)  ความช้ืนดินตลอดระยะเวลา
สามปีมีความผนัแปรตามช่วงเวลาและระดบัความสูง
ของพ้ืนท่ี (P<0.01) 
 อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนตลอดระยะเวลาสามปี
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปี  ซ่ึงอุณหภูมิมีการ
เปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิ เฉล่ียในแต่ละพ้ืนท่ี   เ ม่ือระดับความสูง
เพ่ิมข้ึนอุณหภู มิจะลดต ่ าลง  โดยความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั
อุณหภูมิ และความช้ืนในอากาศ  ภูเขาในเขตร้อนจะมี
อุณหภูมิลดลง โดยเฉล่ีย 0.4-0.7 องศาเซลเซียส ต่อ
ระดบัความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 100 เมตร (ธวชัชยั, 
2555)  อุณหภูมิเฉล่ียและความเข้มแสงเฉล่ียในป่า 

เต็งรังสูงมากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน  เน่ืองจากในป่าเต็งรังมีการ
ปกคลุมของเรือนยอดแบบห่าง ๆ  โดยส่วนมากชนิด
พรรณท่ีอยู่ในป่าเตง็รังจะเป็นไมก้ลุ่มผลดัใบ จะมีการ
ผลดัใบ (ดอกรักและอุทิศ, 2552) ในช่วงฤดูแลง้  ท าให้
แสงสามารถส่องลงมายงัพ้ืนป่าไดม้ากกว่าป่าดิบเขา
ระดบัต ่าท่ีมีการปกคลุมของเรือนยอดท่ีแน่นทึบกว่า 
เพราะชนิดพรรณส่วนมากในป่าประเภทน้ีเป็นไมก้ลุ่ม
พรรณไมไ้ม่ผลดัใบ  ประกอบกบัสภาพดินในป่าเต็ง
รังเป็นดินต้ืน ลกัษณะเป็นดินทรายผสมกรวด กกัเก็บ
น ้ าได้น้อย  เม่ือได้รับแสงในปริมาณมาก ปริมาณ
ความช้ืนในดินก็จะมีการระเหยมาก ท าให้ป่าเต็งรังมี
ความช้ืนดินต ่ากว่าพ้ืนท่ีอ่ืน  ส่วนแนวรอยต่อระหว่าง
ป่า มีอุณหภูมิเฉล่ียและความเขม้แสงเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับป่าเต็งรังกบัป่าดิบเขา
ระดบัต ่า  ส่งผลให้มีการข้ึนอยู่ร่วมกนัของพรรณไม้
ทั้งสองประเภทป่าขา้งตน้  ทั้งในระดบัไมใ้หญ่ และ
ระดบัไมรุ่้น (สุธีระ, 2557) และองคป์ระกอบพืชพรรณ
ของป่า มกัจะเปล่ียนแปลงไปตามระดบัความสูงจาก
น ้ าทะเล พร้อมไปกับการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 
(Koichi et al. 2003) 

 

 
Figure 2  Temperature average monthly during 2013 – 2014 (DDF = Dry dipterocarp forest, ECO = Ecotone, 

LMF= Lower montane forest) 
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Figure 3 Light intensity average monthly during 2013 – 2014 (DDF = Dry dipterocarp forest, ECO = Ecotone, 

LMF= Lower montane forest) 
 

  
Figure 4 Soil moisture content average monthly during 2013 – 2014 (DDF = Dry dipterocarp forest, 

ECO = Ecotone, LMF= Lower montane forest) 
 

พลวตักล้าไม้ 
 จากการศึกษา พบกลา้ไมท้ั้งหมดจ านวน 116 
ชนิด 85 สกุล 42 วงศ์  โดยพ้ืนท่ีป่าเต็งรัง พบกลา้ไม้
จ านวน 56 ชนิด 45 สกุล 28 วงศ์  แนวรอยต่อป่า พบ
กลา้ไมจ้ านวน 88 ชนิด 63 สกลุ 36 วงศ ์ และป่าดิบเขา
ระดบัต ่า พบกลา้ไมจ้ านวน 64 ชนิด 54 สกุล 34 วงศ์   
เม่ือจ าแนกเป็นกลุ่มพรรณไมผ้ลดัใบและกลุ่มพรรณ
ไมไ้ม่ผลัดใบ  พบกลุ่มพรรณไมผ้ลดัใบจ านวน 57 
ชนิด 45 สกุล 27 วงศ์  และกลุ่มพรรณไมไ้ม่ผลดัใบ
จ านวน 59 ชนิด 50 สกุล 28 วงศ์  โดยในพ้ืนท่ีแนว
รอยต่อป่า พบพรรณไมจ้ากป่าดิบเขา 48 ชนิด พรรณ

ไมจ้ากป่าเตง็รัง 41 ชนิด  และพรรณไมท่ี้พบเฉพาะใน
พ้ืนท่ีแนวรอยต่อป่าจ านวน 35 ชนิด 
 จากการศึกษาพลวตักลา้ไม ้ ภาพรวมตลอด
ระยะเวลาสามปี  กลา้ไมมี้จ านวนเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละ
ปีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.01)  จ านวนกลา้ไมมี้
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน และอัตราการเพ่ิมพูนของกล้าไม้
เฉล่ียรายปีมีมากกว่าอตัราการตายของกลา้ไมเ้ฉล่ีย 
รายปี 
 ทั้งพ้ืนท่ีศึกษา มีอตัราการเพ่ิมพูนเฉล่ียรายปี
ร้อยละ 65.54  อตัราการเพ่ิมพูนในแต่ละพ้ืนท่ีในแต่
ละปีมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P=0.701 และ P=0.325 ตามล าดบั)  โดยพ้ืนท่ีป่าเต็ง
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รังมีอตัราการเพ่ิมพูนสูงท่ีสุด ร้อยละ 72.71  รองลงมา 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าดิบเขาระดบัต ่า ร้อยละ 60.60  และพ้ืนท่ี
แนวรอยต่อป่ามีอัตราการเพ่ิมพูนต ่ า ท่ีสุด ร้อยละ 
51.30  และมีอัตราการตายเฉล่ียรายปีร้อยละ 25.08 
อตัราการตายในแต่ละพ้ืนท่ีในแต่ละปีแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P=0.093 และ P=0.341
ตามล าดบั)  โดยพ้ืนท่ีป่าดิบเขาระดบัต ่ามีอตัราการ
ตายสูงท่ีสุด ร้อยละ 32.16  รองลงมาไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่า 
เต็งรัง ร้อยละ 23.72  และแนวรอยต่อป่ามีอตัราการ
ตายต ่าท่ีสุด ร้อยละ 20.62 
 โดยในพ้ืนท่ีป่าเต็งรัง มีอตัราการเพ่ิมพูนสูง
ท่ีสุด บ่งบอกได้ว่า ปัจจัยแวดลอ้มป่าเต็งรังมีความ
เหมาะสมต่อการตั้งตวัของกลา้ไมโ้ดยเฉพาะกลา้ไม้
เด่นในพ้ืนท่ีป่าประเภทน้ี  จากการศึกษาพบว่ากลา้ไม้
ในป่า เต็ ง รั งมีการ เ พ่ิม ข้ึนในช่วงฤดูฝน ( เ ดือน
พฤศจิกายน) และตายในช่วงฤดูแลง้ โดยเฉพาะเดือน
มิถุนายนในช่วงปีแรก  โดยในปีท่ีสอง พบวา่ฤดูแลง้ มี
อตัราการเพ่ิมพูนสูงกว่าฤดูแลง้ในปีแรกและปีท่ีสาม 
อาจเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น ช่วงฤดูกาลร่วง

หล่นของส่วนสืบพนัธ์ุ (ผล เมล็ด) โดยเฉพาะก่อตา
ควาย (Quercus  brandisiana) ซ่ึงเป็นกลุ่มไมเ้ด่นผลดั
ใบในพ้ืนท่ีศึกษา  ในปีท่ีสาม พบว่ากลา้ไมมี้อตัราการ
เพ่ิมพูนมากกว่า 2 ปีแรก เพราะปัจจยัแวดลอ้มมีความ
เหมาะสม  โดยในปี น้ีจะ มีความ ช้ืน ดินสูง  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าฝนในพ้ืนท่ี  อาจกล่าวไดว้่า
เหมาะสมต่ออตัราการงอกสู่การตั้งตวัเป็นกลา้ไม ้เม่ือ
พิจารณาในระดับชนิดพบว่า กล้าไม้ท่ีมีอัตราการ
เพ่ิมพูนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพรรณไมผ้ลดัใบ เช่น ก่อตา
ควาย (Q.  brandisiana) 
 ในพ้ืนท่ีแนวรอยต่อป่า มีปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการข้ึนอยู่ร่วมกนัของชนิดพรรณไมจ้ากป่าเต็งรัง
และป่าดิบเขาระดบัต ่า  เน่ืองจากเป็นระดบัความสูง
ของพ้ืนท่ีอยู่ระหว่างทั้ งสองพ้ืนท่ี และลกัษณะของ
ปัจจัยแวดล้อมมีความใกล้เคียงกับป่าทั้ งสองชนิด 
ชนิดพรรณเด่นท่ีมีการข้ึนอยู่ร่วมกนัในบริเวณน้ีคือ 
ไดแ้ก่ ก่อตาควาย (Q.  brandisiana) จากป่าเต็งรัง และ
เมียดตน้ (Litsea  martabanica) จากป่าดิบเขาระดบัต ่า 

 
 

Table 1  Mortality rate and recruitment rate 
Site Recruitment rate (%) Mortality rate (%) 

1st year 2nd year 3rd year Average 1st year 2nd year 3rd year Average 

All site 56.89 40.66 99.06 65.54 26.49 18.56 30.20 25.08 

Dry dipterocarp forest 42.43 22.86 152.80 72.71 28.44 20.31 22.41 23.72 

Ecotone 52.10 33.40 67.89 51.13 18.86 13.60 29.38 20.62 

Lower montane forest 79.42 60.07 42.30 60.60 33.13 21.36 42.00 32.16 
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Figure 5 Total numbers of seedlings during 2013-2015. 
 

 
Figure 6 Emerged seedlings during 2013 - 2015. (DDF = Dry dipterocarp forest, ECO = Ecotone, 

LMF = Lower montane forest) 
 

สรุป 
 ความสูงจากระดับน ้ าทะเลมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้ม ส่งผลให้พลวตัของ
กลา้ไมใ้นแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกัน  พ้ืนท่ีแนว
รอยต่อมีปัจจยัแวดลอ้มในระดบัปานกลางส่งผลให้มี
การอยู่ร่วมกนัของชนิดพนัธ์ุกลา้ไมจ้ากป่าเต็งรังและ
ป่า ดิบเขาระดับต ่ า  การเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ความช้ืนในดินจะลดลง ท า
ให้กลา้ไมผ้ลดัใบท่ีสามารถทนความแลง้ไดข้ยายการ
ตั้งตวัไปยงัพ้ืนท่ีความสูงระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึน  ส่งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงของประเภทป่า ไปจนถึงการ
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอย 
สุเทพปุย และหวัหนา้สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ดอยปุย 
ท่ีอ  านวยความสะดวกในเร่ืองของสถานท่ีเก็บขอ้มูล 
และสถานท่ีพกั  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดและรูปแบบการหากินดา้นตั้งของนกในแนวรอยต่อระหว่างป่าดิบเขาระดบัต ่า

และป่าเต็งรัง จงัหวดัเชียงใหม่  ไดด้ าเนินการส ารวจภาคสนามตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558  โดยใชก้ารส ารวจแบบเสน้ตรง Line transect ภายในแปลงถาวรขนาด 1.8 เฮกตาร์ (600 x 30 เมตร)  เพ่ือ
ศึกษาความหลากชนิดของนกในแต่ละสงัคมพืช  ผลการศึกษาพบนกทั้งส้ิน 44 ชนิด จาก 19 วงศ ์3 อนัดบั  จดัเป็น
นกประจ าถ่ิน 39 ชนิด  นกอพยพในช่วงฤดูหนาว 4 ชนิด และนกอพยพผ่าน 1 ชนิด   ผลการศึกษาพบว่า บริเวณ
แนวรอยต่อระหว่างป่ามีค่าความหลากชนิด (H’) สูงท่ีสุด เท่ากบั 2.771  และบริเวณป่าดิบเขาระดบัต ่ามีค่าความ
หลากชนิด (H’) ต ่าท่ีสุด เท่ากับ 2.370  จากการจัดกลุ่มสังคมนกตามระดับชั้นความสูงด้านตั้ งด้วยวิธี cluster 
analysis สามารถแบ่งนกออกเป็น 3 กลุ่มไดอ้ย่างชัดเจน  เม่ือท าการวิเคราะห์ช่วงความสูงท่ีนกใช้หากินจากค่า
ความสูงเฉล่ียพร้อมกบัค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean±s.d.) เป็นรายชนิดพบว่า  ในบริเวณท่ีท าการศึกษานกท่ีมี
ช่วงความสูงในการหากินกวา้งท่ีสุด คือ นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus) พบหากินท่ีความสูงตั้งแต่
พ้ืนดินถึงสูงสุดท่ี 16.7 เมตร  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81±7.10 เมตร  รองลงมา คือ นกจับแมลงคอน ้ าตาลแดง 
(Cyornis banyumas) พบหากินท่ีความสูงตั้งแต่ 3.2 จนถึง 19.6 เมตร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.68±4.82 เมตร  นกท่ีมี
ช่วงความสูงในการหากินแคบท่ีสุด คือ นกจบัแมลงสีน ้าตาล (Muscicapa latirostris)  พบหากินท่ีความสูง ระหวา่ง 
11 ถึง 12 เมตรเท่านั้น  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.8±0.44 เมตร  รองลงมา คือ นกเขนนอ้ยไซบีเรีย (Luscinia cyane) 
พบหากินท่ีความสูงตั้งแต่พ้ืนดินถึง 2 เมตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.28±0.75 เมตร   จะเห็นไดว้า่ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นข้อมูลท่ีส าคัญซ่ึงสามารถใช้ในการท านายชนิดหรือกลุ่มนกท่ีมีการปรับตัวเม่ือถ่ินท่ีอยู่อาศัยมีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นขอ้มลูทางวิชาการท่ีส าคญัต่อการวางแผนอนุรักษใ์นพ้ืนท่ีน้ีต่อไปในอนาคต 
ค าส าคญั: รูปแบบการหากินดา้นตั้ง, ความหลากชนิด, การวิเคราะห์จดักลุ่ม, แนวรอยต่อระหวา่งป่า 

 

ABSTRACT 
A study of species diversity and vertical foraging patterns of birds was conducted monthly from 

December 2014 to November 2015 in the ecotone between the lower montane evergreen forest and the dry 
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dipterocarp forest in Chiang Mai province.  Line-transects were placed in a 1.8 hectare permanent plot to study 
species diversity in each association.  In total, 44 species of birds were recorded from 19 families and 3 genera.  
The highest Shannon-Wiener index was in the ecotone (2.771) and the highest value in the lower montane was 
2.370.  Vertical strata using cluster analysis classified birds in the study area into three groups.  The statistics used 
for analyzing the range of foraging heights were the mean and standard deviation. The highest average range was 
3.81±7.10 m for Garrulax leucolophus which was recorded foraging at the greatest height (16.7 m), while Cyornis 
banyumas used a feeding height range between 3.2 and 19.6 m or 11.68±4.82 m on average.  The lowest feeding 
height range was recorded for Luscinia cyane, between 0 and 2 m or 0.28±0.75 m on average.  This study is 
important in terms of habitat management and provides basic knowledge for further understanding the vertical 
foraging patterns of birds. 
Keywords: vertical foraging, birds, diversity, cluster analysis, ecotone 
 

ค าน า 

นกเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าท่ีมี
ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุท าใหพ้บลกัษณะการกิน
อาหารท่ีแตกต่างกนั เช่น นกกินผลไม ้นกกินแมลง รวม
ไปถึงนกท่ีกินสัตวด์ว้ยกนัเอง เป็นตน้  ดงันั้นนกจึงมี
บทบาทท่ีส าคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศในด้านการ
กระจายเมล็ดพนัธ์ุ ช่วยควบคุมประชากรหนอนและ
แมลง และท าหน้าท่ีช่วยผสมเกสร  ซ่ึงเป็นการสร้าง
สมดุลใหก้บัธรรมชาติ (วีรยทุธ์, 2528)  

ปัจจุบนัประเทศไทยมีอุทยาน 127 แห่ง (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช, 2555) หน่ึงใน
นั้นคือ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดตั้ งข้ึนเม่ือ 
ปี  พ.ศ .  2516  ลักษณะภู มิประ เทศเ ป็นภู เขา สู ง
สลับซับซ้อนมีระบบนิเวศส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา  
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548)  แต่
ในสถานการณ์ปัจจุบนัพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย ถูกบุกรุกท าลายเปล่ียนแปลงสภาพป่าในบางพ้ืนท่ี
โดยกลุ่มชาวเขาท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง  ท าให้
เหลือป่าท่ีมีสภาพสมบูรณ์อยู่น้อย  (ธวัชชัย , 2555)  
ส่งผลใหเ้กิดการเขา้ไปรบกวนและท าลายถ่ินท่ีอยู่อาศยั
หรือบริเวณแหล่งทรัพยากรอาหารของนก ในแต่ละ

ระดบัชั้นความสูงตามแนวตั้งของแนวรอยต่อระหว่าง
ป่าดิบเขาระดบัต ่าและป่าเต็งรังประกอบไปดว้ยใบ ดอก 
ผล ซ่ึงเป็นส่วนท่ีนกเขา้ไปใช้ประโยชน์ในการหากิน
ส่วนใหญ่ นกแต่ละชนิดท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
และมีความตอ้งการใชท้รัพยากรในการหากินท่ีซอ้นทบั
กนั  ซ่ึงนกจะมีการปรับตวัเพ่ือลดการแข่งขนั  โดยนกท่ี
สามารถหากินไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น กินอาหารได้
หลายประเภท และใชช่้วงความสูงในการหากินไดห้ลาย
ระดบัจะช่วยลดการแก่งแย่งแหล่งอาหารท่ีนกใช้และ
เพ่ิมโอกาสในการอยู่รอดในถ่ินท่ีอยู่อาศยัไดสู้งกว่านก
ท่ีมีความจ าเพาะกบัประเภทอาหารและระดบัชั้นความ
สูงด้านตั้ ง (ประทีป , 2550; ดอกรัก  และอุทิศ , 2552;  
ศุภลกัษณ์, 2556)  ดงันั้นขอ้มูลรูปแบบการใช้พ้ืนท่ีหา
กินด้านตั้ งท่ีแตกต่างกันจึงเป็นข้อมูลท่ีส าคัญต่อการ
อธิบายให้ทราบถึงช่วงความสูงท่ีนกแต่ละชนิดใช้หา
กิน การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความความ
หลากชนิดและความสูงท่ีนกใชใ้นการหากิน  เพ่ือช่วย
อธิบายให้ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีทางนิเวศวิทยา 
(ecological niche)  ซ่ึงเม่ือทราบขอ้มูลเหล่าน้ีแลว้จะท า
ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองการวางแผน
อนุรักษแ์ละจดัการพ้ืนท่ีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
 

การเกบ็ข้อมูล 
ศึกษาความหลากชนิดและรูปแบบการหากิน

ของนกทางด้านตั้งในแนวรอยต่อระหว่างป่าดิบเขา
ระดับต ่าและป่าเต็งรัง บริเวณอุทยานแห่งชาติดอย 
สุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่  ท าการส ารวจตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ส ารวจ
นกในแปลงถาวรขนาด  1.8 เฮกตาร์ (600x30 เมตร) 
โดยใช้วิ ธีส ารวจแบบ  Line transect ระยะทาง  600 
เมตร (Figure 1)  ในแปลงถาวรประกอบไปดว้ย  1) ป่า
เต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest; DDF)  2) แนวรอยต่อ
ระหว่างป่า (Ecotone; ECO)  3) ป่าดิบเขาระดับต ่ า 
(Hill Evergreen Forest; HEF) แบ่งช่วงส ารวจออกเป็น 

2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเชา้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 10.30 น. 
ช่วงบ่ายตั้ งแต่เวลา 13.30 น. - 16.30 น. (ศุภลักษณ์, 
2556)  ส ารวจนกโดยใชก้ลอ้งส่องทางไกลแบบสอง
ตา (binoculars) ก าลงัขยาย 40x42 มิลลิเมตร  บันทึก
ขอ้มูลชนิดนก  จ าแนกชนิดนกตามหนงัสือคู่มือดูนก 
หมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย (จารุจินต ์และคณะ, 
2555)  จ านวนคร้ังท่ีพบ (observation)  วดัความสูงจาก
ต าแหน่งท่ีนกเขา้ไปหากินจนถึงระดบัพ้ืนดินโดยใช้
กล้องวัดระยะทาง  (rangefinder, Nikon forestry 550 
6x21)  ใช้ตวัย่อชนิดนกตามตวัย่อในบญัชีรายช่ือนก
ในประเทศไทย (โดม และคณะ, 2554)  ข้อมูลนกท่ี
บัน ทึกต้อง เ ป็นนก ท่ีพบเ ห็นตัวโดยตรงและ มี
พฤติกรรมการกินในพ้ืนท่ีส ารวจเท่านั้น 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1  Line transect surveys in permanent plot at ecotone of lower montane forest at Doi Suthep-Pui  
                 National Park 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. หาค่าดัชนีความหลากชนิดของนก ตาม

สูตร  Shannon-Wiener index (H’) (Shannon, 1949) 
และจดักลุ่มนกตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละสังคม
พืชโดยเทคนิค Cluster analysis ซ่ึงพิจารณานกท่ีมี
จ านวนคร้ังในการพบตั้ งแ ต่  5 ค ร้ัง  ข้ึนไป ด้วย
โปรแกรม PC-ORD 5 

2. ช่วงความสูงในการหากินดา้นตั้งพิจารณา
นกท่ีมีจ านวนคร้ังในการพบตั้งแต่ 5 คร้ัง ข้ึนไป (Table 
2)  จดักลุ่มนกตามระดบัชั้นความสูงดา้นตั้งทุก 5 เมตร 
โดยวิ ธี  cluster analysis ในโปรแกรม  PC-ORD 5 หา

ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ความสูงท่ีนกใชใ้นการหากิน 

 

ผลและวจิารณ์ 
 

ความหลากชนิด 
ผลการศึกษาพบนกทั้ งส้ิน 44 ชนิด จาก 19 

วงศ ์3 อนัดบั จดัเป็นนกประจ าถ่ิน 39 ชนิด นกอพยพ
ในฤดูหนาว 4 ชนิด และนกอพยพผ่าน 1 ชนิด บริเวณ
แนวรอยต่อระหว่างป่ามีค่าความหลากชนิด (H’) สูง
ท่ีสุด เท่ากบั 2.771 และบริเวณป่าดิบเขาระดบัต ่ามีค่า
ความหลากชนิด ต ่าท่ีสุด เท่ากบั 2.370 (Table 1) 

 

600 m 

30 m 
ECO DDF HEF 
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Table 1  The Shannon-Wiener indices (H') of birds in DEF, ECO and HEF. 

ค่าความหลากหลาย 
Study area 

DEF ECOTONE HEF 

Shannon-Wiener index (H’) 2.450 2.771 2.370 
 

จากการจดักลุ่มสังคมนกตามลกัษณะสังคม
พืชท่ีแตกต่างกนัดว้ยวิธี cluster analysis สามารถแบ่ง
สังคมนกออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชดัเจน คือกลุ่มสังคม
นกท่ีพบบริเวณป่าดงดิบเขาระดบัต ่าและกลุ่มสังคม
นกบริเวณแนวรอยต่อและป่าเตง็รัง (Figure 2) 
 

ช่วงความสูงที่นกใช้หากนิด้านตั้ง 
 1.  การจัดกลุ่มนกตามสังคมพืชและระดับ
ความสูงตามแนวตั้ง 
 ในบริ เวณท่ีท าการ ศึกษาพบ นกท่ี มี
จ านวนคร้ังการพบตั้งแต่ 5 คร้ังข้ึนไป ทั้งหมด 21 ชนิด 
(Table 2)  และมีจ านวนคร้ังการพบรวม 471 คร้ัง เม่ือ
ท าการจดักลุ่มระดบัชั้นความสูงดา้นตั้งดว้ยวิธี cluster 
analysis พบว่าพ้ืนท่ีศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มของนก
ออกเป็น 3 กลุ่ม ท่ีระดบัความคลา้ยคลึง 60 เปอร์เซ็นต ์
(Figure 3) ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย 1 ระดบัชั้น คือ ระดบั 
ชั้นความสูงดา้นตั้ง 0-5 เมตร  ซ่ึงในระดบัชั้นความสูงน้ี
พบชนิดนกท่ีเด่น 3 ชนิด ไดแ้ก่ นกกะรางหวัหงอก นก
เขนนอ้ยไซบีเรีย และนกกินแมลงป่าอกสีน ้าตาล 
 กลุ่มท่ี  2 ประกอบด้วย 3 ระดับชั้ น คือ 
ระดบัชั้นความสูงดา้นตั้ง >5-10 เมตร ระดบัชั้นความ
สูงดา้นตั้ง >10-15 เมตร และระดบัชั้นความสูงดา้นตั้ง 
>15-20 เมตร พบชนิดนกท่ีเด่น 13 ชนิด เช่น กลุ่มนก
กระจ๊ิด นกเขนนอ้ยปีกแถบขาว นกปรอดเหลืองหวัจุก 
นกแซวสวรรค์ นกไต่ไม้หน้าผากก ามะหยี่  นกจับ
แมลงจุกด า นกจับแมลงหัวเทา นกปรอดเล็กตาขาว 
นกพญาปากกวา้งอกสีเงิน เป็นตน้ 
 กลุ่มท่ี  3 ประกอบด้วย 1 ระดับชั้ น คือ 
ระดบัชั้นความสูงดา้นตั้ง >20-25 ซ่ึงในระดบัชั้นน้ีพบ
ชนิดนกท่ีเด่น 5 ชนิด ได้แก่ นกอีแพรดคอขาว นก
แซงแซวหางบ่วงเลก็ นกเขียวกา้นตองปีกสีฟ้า นกจบั
แมลงคอน ้าตาลแดง และนกกินปลีหางยาวคอด า

 

 
Figure 2  Classification of habitat types based on observation of bird species from cluster analysis 
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Figure 3  Cluster analysis of vertical strata of the 21 bird species in study area. 
 

 2.  ช่วงความสูงท่ีนกใชใ้นการหากิน 
จากการศึกษาพบว่าความสูงเฉล่ียของนก

ท่ีใช้ในการหากิน ในพ้ืนท่ีมีค่าเท่ากับ 11.80±4.90 
เมตร  นกท่ีมีช่วงความสูงในการหากินกวา้งท่ีสุด คือ 
นกกะรางหัวหงอก (GARRLE) ใช้ความสูงเฉล่ียใน
การหากินเท่ากับ 3.81±7.10 เมตร  ส่วนนกท่ีใช้
ช่วงความสูงในการหากินแคบท่ีสุด คือ นกจบัแมลงสี
น ้ าตาล (MUSCDA) ใช้ความสูงเฉล่ียในการหากิน
เท่ากบั 11.8±0.44 เมตร (Figure 4) 

ส าหรับนกท่ีใชใ้นการหากินในป่าเต็งรัง
จ านวน 9 ชนิด ในพ้ืนท่ีมีค่าเท่ากบั 10.87±3.76 เมตร 
นกท่ีมีช่วงความสูงในการหากินกวา้งท่ีสุด คือ นก
แซวสวรรค ์(TERPPA) ใชค้วามสูงเฉล่ียในการหากิน
เท่ากบั 10.84±3.78 เมตร  ส่วนนกท่ีใชช่้วงความสูงใน
การหากินแคบท่ีสุด คือ นกพญาปากกวา้งอกสีเงิน 
(SERILU)  ใช้ความสูงเฉล่ียในการหากินเท่ากับ 
14.8±1.85 เมตร (Figure 5) 

ส าหรับนกท่ีใช้ในการหากินในบริเวณ
แนวรอยต่อจ านวน 15 ชนิด  ในพ้ืนท่ีมีค่าเท่ากับ 
12.41±5.75 เมตร  นกท่ีมีช่วงความสูงในการหากิน
กวา้งท่ีสุด คือ นกจบัแมลงจุกด า (HYPOAZ) ใชค้วาม
สูงเฉล่ียในการหากินเท่ากบั 11.03±5.25 เมตร  ส่วน
นกท่ีใช้ช่วงความสูงในการหากินแคบท่ีสุด คือ นก
เขนนอ้ยไซบีเรีย (LUSCCY) ใชค้วามสูงเฉล่ียในการ
หากินเท่ากบั 0.33±0.81 เมตร (Figure 6) 

ส าหรับนกท่ีใชใ้นการหากินในบริเวณป่า
ดงดิบเขาระดบัต ่าจ านวน 4 ชนิด ในพ้ืนท่ีมีค่าเท่ากบั 
11.88±5.72 เมตร  นกท่ีมีช่วงความสูงในการหากิน
กวา้งท่ีสุด คือ นกปรอดเหลืองหวัจุก (PYCNMELANI) 
ใชค้วามสูงเฉล่ียในการหากินเท่ากบั 16.13±6.72 เมตร 
ส่วนนกท่ีใช้ช่วงความสูงในการหากินแคบท่ีสุด คือ 
นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (DICRRE) ใชค้วามสูงเฉล่ีย
ในการหากินเท่ากบั 9.32±2.72 เมตร (Figure 7) 
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Figure 4  Range of foraging height (mean±s.d.) of 21 bird species in study area. 
 

 
Figure 5  Range of foraging height (mean±s.d.) of 9 bird species in dry dipterocarp forest. 
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Figure 6 Range of foraging height (mean±s.d.) of 15 bird species in ecotone. 
 

 
Figure 7 Range of foraging height (mean±s.d.) of 4 bird species in lower montane. 
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Table 2  Species list of birds (observation ≥ 5) at study area, Chiang Mai Province. 

No. Scientific name Code 
Height (m.) 

mean±sd min max 
1 Muscicapa dauurica Pallas, 1811 MUSCDA 11.8±0.44 11 12 
2 Luscinia cyane (Pallas, 1776) LUSCCY 0.28±0.75 0 2 
3 Alophoixus pallidus (Swinhoe, 1870) ALOPPA 12.53±1.61 10 15 
4 Rhipidura albicollis (Vieillot, 1818) RHIPAL 7.1±2.11 4 9 
5 Chloropsis aurifrons (Temminck, 1829) CHLOAU 14.46±249 9.9 18.6 
6 Hemipus picatus (Sykes, 1832) HEMIPI 8.74±2.57 5 13.2 
7 Iole propinqua (Oustalet, 1903) IOLEPR 13.57±2.73 8.9 19.2 
8 Pellorneum tickelli Blyth, 1859 PELLTI 2.38±2.81 0 6.5 
9 Chloropsis cochinchinensis (Gmelin,1788) CHLOCO 9.12±2.92 5 12.4 
10 Serilophus lunatus (Gould, 1834) SERILU 14.32±3.56 8 22.6 
11 Phylloscopus spp. PHYLSPP 12.18±3.60 3 20 
12 Culicicapa ceylonensis (Swainson, 1820) CULICE 13.56±3.79 5 23 
13 Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758) TERPPA 10.99±3.84 1.9 17 
14 Sitta frontalis Swainson, 1820 SITTFR 10.90±3.97 3 21.4 
15 Aethopyga saturata (Hodgson, 1836) AETHSA 8.34±4.23 1 15.2 
16 Hypothymis azurea (Boddaert, 1783) HYPOAZ 10.29±4.22 0.5 24.2 
17 Dicrurus remifer (Temminck, 1823) DICRRE 12.28±4.67 7 20 
18 Pycnonotus melanicterus (Gmelin, 1789) PYCNMELANI 15.99±4.69 6 24.4 
19 Phaenicophaeus tristis (Lesson, 1830) PHAETR 16.02±4.72 10.6 22 
20 Cyornis banyumas (Horsfiele, 1821) CYORBA 11.68±4.82 3.2 19.6 
21 Garrulax leucolophus (Hardwicke, 1815) GARRLE 3.81±7.01 0 16.7 

 

จากการศึกษาช่วงความสูงในการหากิน พบว่า
นกกะรางหัวหงอก มีช่วงความสูงในการหากินกวา้ง
ท่ีสุด  โดยพบพฤติกรรมการหากินส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดบั
พ้ืนดิน  นอกจากน้ียงัพบเห็นนกกะรางหวัหงอกหากิน
ตามก่ิงของต้นไม้   ส่วนนกจับแมลงสีน ้ าตาลใช้
ต าแหน่งก่ิงท่ีความสูงตั้ งแต่ 11 เมตร แต่ไม่เกิน 12 
เมตร เพ่ือโฉบจับแมลง  จากต าแหน่งท่ีนกใช้หากิน
ส่งผลใหน้กจบัแมลงสีน ้าตาลมีช่วงความสูงในการหา
กินแคบท่ีสุด  ดงันั้นขอ้มลูช่วงความสูงท่ีนกแต่ละชนิด
ใชใ้นการหากินจะท าใหท้ราบถึงช่วงความทนทานของ
นกแต่ละชนิด คือ นกท่ีมีช่วงความสูงในการหากิน

กวา้งแสดงว่าเป็นชนิดท่ีสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่ง
ในการหากินไดห้ลากหลายและมีความหลากหลายใน
เร่ืองของชนิดอาหาร (ศุภลกัษณ์, 2557) เช่น นกกะราง
หัวหงอก นกจับแมลงคอน ้ าตาลแดง และนกบั้ งรอก
ใหญ่ เป็นตน้ 
 ความแตกต่างของสังคมพืชส่งผลต่อช่วง 
ความสูงในการหากินของนก เช่น นกปรอดเหลืองหัว
จุกท่ีพบหากินในบริเวณป่าเต็งรังใช้ช่วงความสูงใน
การหากินแคบกว่านกปรอดเหลืองหัวจุกท่ีหากินใน
บริเวณแนวรอยต่อระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบเขา
ระดับต ่ า  และบริเวณป่าดิบเขาระดับต ่ า  และนก
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แซงแซวหางบ่วงเล็กท่ีพบหากินในบริเวณป่าดิบเขา
ระดบัต ่าใช้ความสูงและช่วงความสูงในการหากินต ่า
กวา่นกแซงแซวหางบ่วงเลก็ท่ีพบในบริเวณแนวรอยต่อ
ระหวา่งป่าเตง็รังและป่าดิบเขาระดบัต ่า เป็นตน้  ดงันั้น
จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะของสังคมพืช
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการหากินของนกแต่ละ
ชนิด 
 

สรุป 
1. บริเวณแนวรอยต่อระหว่างป่ามีค่าความ

หลากชนิด (H’) สูงท่ีสุด เท่ากบั 2.771 และบริเวณป่าดิบ
เขาระดบัต ่ามีค่าความหลากชนิด (H’) ต ่าท่ีสุด เท่ากับ 
2.370 และจากการจัดกลุ่มสังคมนกตามสังคมพืชท่ี
แตกต่างกนัแบ่งกลุ่มนกออกเป็น 2 กลุ่ม ท่ีชัดเจน คือ 
กลุ่มนกท่ีพบในป่าดิบเขาระดับต ่าและกลุ่มนกท่ีพบ
บริเวณแนวรอยต่อและป่าเตง็รัง 

2. ความสูงเฉล่ียท่ีนกใช้ในการหากิน มีค่า
เท่ากบั 11.80±4.90 เมตร  นกท่ีมีช่วงความสูงในการหา
กินกวา้งท่ีสุด คือ นกกะรางหัวหงอก ใชค้วามสูงเฉล่ีย
ในการหากินเท่ากับ 3.81±7.10 เมตร  ส่วนนกท่ีมี
ช่วงความสูงในการหากินต ่าท่ีสุด คือ นกจับแมลงสี
น ้าตาล ใชค้วามสูงเฉล่ียในการหากินเท่ากบั 11.8±0.44 
เมตร  จากการศึกษาพบว่าความแตกต่างของสังคมพืช
ส่งผลต่อความสูงเฉล่ียและช่วงความสูงท่ีนกแต่ละชนิด
ใชใ้นการหากิน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช และชีพลกัษณ์ของพรรณไม้

เด่นในป่าผสมผลดัใบ สถานีวิจยัตน้น ้ าแม่กลอง จังหวดักาญจนบุรี  โดยสร้างตะแกรงดกัซากพืช (litter trap) 
จ านวน 100 ตะแกรง  ท าการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558  ผลการศึกษา
พบว่า ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชเฉล่ียรายปีของพรรณไมท้ั้งหมด เท่ากบั 8.76 ± 1.90 ตนั/เฮกตาร์ สูงสุดพบ
ในเดือนกุมภาพนัธ์ (1.54 ± 0.17 ตนั/เฮกตาร์)  อตัราส่วนองค์ประกอบของซากพืชเฉล่ีย พบส่วนของใบร้อยละ 
64.41 ก่ิงร้อยละ 31.16 ผลร้อยละ 3.16 และดอกร้อยละ 1.27 ของปริมาณซากพืชทั้งหมด  ชีพลกัษณ์ของพรรณไม้
เด่นในป่าผสมผลดัใบพบว่า มีการผลดัใบปริมาณมากในช่วงฤดูแลง้  แต่มีความแตกต่างกนัตามชนิดพืช จาก
ปริมาณการร่วงหล่นของผลสามารถน ามาใชแ้บ่งช่วงเวลาการร่วงหล่นของผลออกเป็น 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ (1) ร่วง
หล่นช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่ แดง (Xylia xylocarpa) ยางนา (Dipterocarpus alatus ) และรัง (Shorea siamensis)  (2) ร่วง
หล่นช่วงฤดูฝน ไดแ้ก่ กาสามปีก (Vitex peduncularis)  และมะกอกเกล้ือน (Canarium subulatum)  (3) ร่วงหล่นทั้ง
ปี ไดแ้ก่ ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarptus) 
ค าส าคญั: ซากพืช ชีพลกัษณ์ ป่าผสมผลดัใบ 
 

Abstract 
The amount of litterfall and phenology were investigated for dominant species in mixed deciduous forest 

at the Maeklong Watershed Research Station, Kanchanaburi province using 100 litter traps from January 2013 to 
December 2015.  The results showed that the average annual amount of litterfall from all plants was 8.76+1.90 
t/ha.  The highest rate was found in February (1.54+0.17 t/ha).  Litter components consisted of leaf, branch, seed, 
and flower amounting to 64.41, 31.16, 3.16 and 1.27%, respectively.  The analysis of the phenology of the 
dominant species showed that high amounts of leaf litter were found in the dry season indicating greater leaf 
shedding than in the rainy season.  The amount of seed fall was used to classify seed fall timing divided into three 
periods. (1) during the dry season for species including Xylia xylocarpa, Dipterocarpus alatus, and Shorea 
siamensis; (2) during the rainy season for species including Vitex peduncularis and Canarium subulatum; and (3) 
throughout the year for species including Pterocarpus macrocarptus.  
Keywords: litter fall, phenology, mixed deciduous forest 
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ค าน า 
ความหลากชนิดของสังคมพืชในประเทศไทย

เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากสภาพปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินท่ี
แตกต่างกนัไป  เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มมีบทบาทอนั
ส าคญัต่อการกระจายพนัธ์ุ การพฒันา การเติบโต การ
ด ารงชีพ  ปัจจยัแวดลอ้มนอกจากเป็นแหล่งส าคญัใน
การป้อนวตัถุดิบและพลงังานท่ีจ าเป็นแก่กระบวนการ
ทางชีววิทยาของพืชแลว้ยงัมีบทบาทส าคญัในการสร้าง
สภาพถ่ินท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
พืช  ดินเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเติบโต
ของพืช  โดยเฉพาะดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี
สารอาหารมาก  ท าใหพ้นัธ์ุพืชโอกาสเติบโตเป็นไปได้
ดว้ยดี  ซ่ึงสารอาหารในดินส่วนใหญ่เกิดจากการย่อย
สลายของซากพืช ท่ี ร่ วงหล่นบนพ้ืนป่าและคืน
สารอาหารลงสู่ดินท าให้การหมุนเวียนสารอาหาร
ภายในระบบนิเวศด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ชีพลักษณ์วิทยา (phenology) ของพรรณไม้ 
เช่น การผลิใบ ออกดอก ออกผล การร่วงของซากพืช มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัแวดลอ้ม เช่น สภาพภูมิอากาศ 
และความช้ืนดิน เป็นต้น ท่ีแปรผนัไปตามช่วงเวลา 
ลักษณะชีพลักษณ์วิทยาของสังคมพืชท่ีสามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง 
นั้น ๆ คือ  การร่วงของใบโดยเฉพาะกลุ่มของสังคมพืช
ประเภทป่าผลดัใบท่ีส าคญั คือ ป่าผสมผลดัใบ (mixed 
deciduous forest) และป่าเต็งรัง (deciduous dipterocarp 
forest) ซ่ึงมีการร่วงหล่นของใบในช่วงฤดูแลง้และท้ิง
ช่วงยาวนานก่อนท่ีจะมีการผลิใบในช่วงฤดูฝน 
แตกต่างจากกลุ่มสังคมพืชประเภทไม่ผลดัใบท่ียงัคง 
มีใบพืชปกคลุมอยู่ตลอดแมก้ระทัง่ในช่วงฤดูแลง้ 

ป่าผสมผลดัใบมีพ้ืนท่ีการปกคลุมมากท่ีสุด
ของกลุ่มป่าในประเทศไทยถึงร้อยละ 42.71 ของพ้ืนท่ี
คุ ้มครองทั้ งหมด (นันทชัย, 2557)  นับว่าเป็นป่าท่ีมี
คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะในอดีตมีการใช้
ประโยชน์ไม้ส าคัญ เช่นสัก (Tectona grandis) แดง 

(Xylia xylocarpa) ประดู่  (Pterocarpus macrocarptus) 
ชิงชนั (Dalbergia oliveri) เป็นตน้  ประกอบกบัป่าผสม
ผลดัใบส่วนใหญ่ถือไดว้่าเป็นป่าท่ีมีสมบัติของดินท่ี
อุดมสมบูรณ์สูง  เ น่ืองจากป่าผสมผลัดใบมีการ
หมุนเวียนของสารอาหารและพลงังานค่อนขา้งรวดเร็ว
จากการร่วงหล่นของซากพืชโดยเฉพาะส่วนใบท่ีมี
ปริมาณมากและย่อยสลายคืนสารอาหารใหร้ะบบนิเวศ 
อย่างไรก็ตามการร่วงหล่นของซากพืชโดยเฉพาะการ
ร่วงหล่นของผลท่ีมีความส าคญัในดา้นการอนุรักษ ์เช่น 
การ รู้ ช่วงเวลา ท่ีแน่นอนในการ เข้าไปคัด เ ลือก 
หรือ เก็ บ เมล็ ด ไม้ส าห รับการ เพาะช า กล้า ไม้    
ซ่ึ ง เ ป็ น ส่ิ ง จ า เ ป็ น ในการ ว า งแผนกา ร จัด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณการร่วงหล่นของซาก
พืชในป่าผสมผลดัใบและชีพลกัษณ์ของพรรณไมเ้ด่น
ป่าผสมผลดัใบ  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

พืน้ที่ศึกษา 
สถานีวิจัยตน้น ้ าแม่กลอง ตั้ งอยู่ในเขตต าบล

ล่ินถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี  ระหว่าง
ละติจูดท่ี 14 องศา 31 ลิปดา - 14 องศา 38 ลิปดา เหนือ 
และลองติจูดท่ี 98 องศา 46 ลิปดา - 98 องศา 37 ลิปดา 
ลกัษณะภูมิอากาศ มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี 1662.6 
มิลลิเมตร  อุณหภูมิอากาศโดยเฉล่ีย 26.86 องศาเซลเซียส  
ลกัษณะสังคมพืชพบหลายสังคมพืชแต่สังคมพืชท่ีเด่น
และมีพ้ืนท่ีการปกคลุมท่ีกวา้งท่ีสุด คือ สังคมป่าผสม
ผลัดใบท่ีไม่มีไม้สักเป็นองค์ประกอบ และบริเวณ 
ไหล่เขาท่ีมีหน้าดินต้ืนและมีลานหินปกคลุมพ้ืนท่ีมกั
เกิดเป็นป่าเต็งรังผสมอยู่องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุของป่า 
ผสมผลัดใบในระดับชั้นเรือนยอดชั้นบน ได้แก่ แดง  
(Xylia xylocarpa) ประดู่  (Pterocarpus macrocarpus) 
กาสามปีก (Vitex peduncularis) และมะกอกเกล้ือน 
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(Canarium subulatum) เป็นต้น ในระดับเรือนยอดชั้ น
รองท่ีส าคัญ คือ ไผ่ไร่ (Gigantochloa  albociliata)  ไผ่
ผากมนั (Gigantochloa hasskarliana)  ไผ่ข้าวหลาม 
(Cephalostachyum pergracile) และไผ่บงด า (Bambusa 
tulda) (อุทิศ และ คณะ, 2544) 
 

การเกบ็ข้อมูล  
1. สร้างตะแกรงดักซากพืช (litter trap) ด้วย

วสัดุท่ีท าจากอลูมิเนียม เพ่ือป้องกนัไฟป่า  โดยมีขนาด
ของปากตะแกรงกวา้ง 0.7×0.7 เมตร  สูงจากพ้ืนดิน 1 
เมตร จ านวน 10 แถว  ระยะห่างระหว่างแถว 10 เมตร 
แถวละ10 ตะแกรง  ระยะห่างระหวา่งตะแกรง 10 เมตร 
รวม 100 ตะแกรง (Figure 1) 

2. เก็บข้อมูลของซากพืชจากการร่วงหล่น 
ทุก ๆ 30 วนั ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 3 ปี 

3. น าซากพืชเขา้อบแห้งท่ีตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส ใชร้ะยะเวลา 48 ชัว่โมง ท าการแยกส่วน
ต่าง ๆ ของพืช (ใบ ดอก ผล และส่วนอ่ืน ๆ ) ตามชนิด
พรรณไมเ้ด่น (ประดู่ป่า แดง กาสามปี มะกอกเกล้ือน 
รัง และยางนา) และพรรณไมน้อกเหนือจากน้ีให้รวม
เป็นชนิดอ่ืน ๆ  พร้อมชั่งน ้ าหนักแห้งและจดบันทึก
ปริมาณในแต่ละคร้ัง  ในส่วนของดอกและผลนับ
จ านวนในแต่ละคร้ัง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค านวณหาค่าเฉล่ียของซากพืชในแต่ละคร้ัง

และในแต่ละชนิด  วิเคราะห์เพ่ือสร้างแผนภูมิ (chart) 
การร่วงหล่นของใบและผลของพรรณไมเ้ด่นแต่ละชนิด 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฤดูกาล
ด้วยการทดสอบความแปรปรวน (Anova)  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป R 

 

 
Figure 1  Layout of litter traps set up in mixed deciduous forest. 

 

ผลและวจิารณ์ 
 

ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช 
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการร่วงหล่นของ

ซากพืชเฉล่ียรายปีของพรรณไมท้ั้งหมด เท่ากบั 8.76 ± 
1.90 ตนั/เฮกตาร์  ช่วงฤดูแลง้มีปริมาณร่วงหล่นของ
ซากพืชสูงกว่าฤดูฝน มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิ ติ  (α = 0.05) P-Value = 0.028 พบสูงสุดใน

เดือนกุมภาพนัธ์ (1.54 ± 0.17 ตนั/เฮกตาร์) (Figure 2A) 
อตัราส่วนองค์ประกอบของซากพืชเฉล่ีย พบส่วนของ
ใบร้อยละ 64.41 ก่ิงร้อยละ 31.16 ผลร้อยละ 3.16 และ
ดอกร้อยละ1.27 ของปริมาณซากพืชทั้งหมด  (Figure 
3)  ปริมาณการร่วงหล่นของใบเฉล่ียรายปี เท่ากบั 5.64 
± 1.31 ตนั/เฮกตาร์ (Figure 2B)  โดยแยกเป็นใบของไม้
ตน้ 3.01 ±  0.79 ตัน/เฮกตาร์ ร้อยละ 53.37 และใบไผ่ 
2.63 ± 0.53 ตนั/เฮกตาร์ ร้อยละ 46.63 (Figure 2C)
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Figure 2  Annual change amount of litterfall A = Total, B =All leaf, C = Leaf tree and Leaf bamboo. 
 
 

 
Figure 3  The average component rate of litterfall. 
 

 จากการศึกษาปริมาณการร่วงหล่นในคร้ังน้ีมี
ค่ า ค่อนข้าง สูง  (8.76 ± 1.90 ตัน / เฮกตา ร์ )   เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัการรายงานการศึกษาปริมาณการร่วง
หล่นซากพืชในป่าผสมผลดัใบในประเทศ พบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง 6.30 - 9.79 ตัน/เฮกตาร์/ปี (บุญวงศ์ และ 

คณะ, 2521; กิตติพงษ์, 2539; อุทิศ และ คณะ, 2544; 
ออ้มจิตร, 2557)  ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชโดย
เฉล่ียแลว้มีปริมาณร่วงหล่นสูงสุดอยู่ในช่วงฤดูแลง้ 
ซ่ึงป่าผสมผลดัใบเป็นป่าท่ีมีช่วงแล้งฝนเกินกว่า 4 
เดือนส่งผลต่อระดบัความช้ืนในดินท าให้ความช้ืนใน

= rainy season  
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ดินต ่า  พืชจึงตอ้งหยดุพกัการเติบโตโดยผลดัใบท้ิงเพ่ือ
ลดการคายน ้ าคงเหลือไวแ้ต่ก่ิงกา้นคลา้ยไมต้ายทัว่ทั้ง
ป่า  (ดอกรัก และ อุทิศ,  2552 ; Klinge, 1974) องค์ 
ประกอบของซากพืชทั้งหมด พบส่วนของใบมากท่ีสุด
รองลงมาเป็นก่ิง ผล และดอก ตามล าดบั  สอดคลอ้ง
กบัการรายงานของ ศิริวฒัน์ (2519) ซ่ึงพบว่า ปริมาณ
ซากพืชท่ีร่วงหล่นในป่าเต็งรังสะแกราช มีปริมาณใบ
มากท่ีสุดร้อยละ 73.69 ก่ิง กา้น เปลือก ร้อยละ 14.19 
ดอก ผล ประมาณร้อยละ 11.08 และส่วนอ่ืน ๆ 
ประมาณร้อยละ 1.03 ของปริมาณซากพืชทั้ งหมด 
Bray and Gorham (1964) ไดร้ายงานซากพืชในป่าเขต
ศูนยสู์ตรหรือเขตร้อนจะมีปริมาณผลผลิตของซากพืช
สูงกว่าในเขตอ่ืน ๆ โดยทัว่ไปแลว้ องค์ประกอบของ
ซากพืชนั้นประมาณร้อยละ 60 - 70 เป็นซากพืชส่วนท่ี
เป็นใบ ร้อยละ 12 - 15 เป็นซากพืชส่วนท่ีเป็นก่ิง ร้อย
ละ 1 - 14 เป็นซากพืชส่วนท่ีเป็นเปลือก และร้อยละ 1 
- 17 เป็นซากพืชส่วนท่ีเป็นผล  โดยผลผลิตของซาก
พืชส่วนท่ีเป็นผลจะเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปี  ดงันั้น
เม่ือปริมาณซากพืชส่วนท่ีเป็นใบมีมากก็จะส่งผลให้
ซากพืชรวมทั้งหมดมีปริมาณมากตามไปดว้ย 
 จากการร่วงหล่นของใบในดา้นของการย่อย
สลายและคืนสารอาหาร  ใบของไมต้น้จะมีอตัราการ
ย่อยสลายและคืนสารอาหารเป็นไปไดเ้ร็วมองแลว้
เหมือนป่าผสมผลดัใบน้ีมีการคืนสารอาหารไดร้วดเร็ว
แต่อาจเป็นไปไดช้า้  เพราะพบปริมาณการร่วงหล่น
ของใบไผ่ถึงร้อยละ 46.36  ซ่ึงใบไผ่มีอตัราการย่อย
สลายไดช้า้  จากค่าคงท่ีของการย่อยสลายของ Olson 
(1963) พบวา่ สังคมพืชในป่าเขตร้อนมีค่า (k) การย่อย
สลาย อยู่ระหว่าง 1.4 - 4.0 (Swift et al., 1979) และ 
สายณัห์ (2540) ไดศึ้กษาการย่อยสลายของไผ่ มีอตัรา
การย่อยสลายเท่ากบั 1.9 ต่อปี  เม่ือเปรียบเทียบกบัรัง 
มีอตัราการย่อยสลายเท่ากบั 3.03 ต่อปี  แสดงให้เห็น

ว่าไผ่มีอัตราการย่อยสลายได้ช้า จึงท าให้การคืน
สารอาหารชา้ลงอีกดว้ย 
 

ชีพลกัษณ์ของพรรณไม้เด่น 
 ช่วงเวลาการร่วงหล่นของใบ พบวา่ พรรณไม้
เด่นในป่าผสมผลดัใบมีปริมาณการร่วงหล่นของใบ
มากในช่วงฤดูแลง้   ยางนา มีปริมาณการร่วงหล่นของ
ใบเฉล่ียรายปี 0.19 ± 0.02 ตัน/เฮกตาร์ พบสูงสุดใน
เดือนพฤศจิกายน   มะกอกเกล้ือน มีปริมาณการร่วง
หล่นของใบเฉล่ียรายปี 0.09 ± 0.02 ตัน/เฮกตาร์ พบ
สูงสุดในเดือนมกราคม   ประดู่ป่า มีปริมาณการร่วง
หล่นของใบเฉล่ียรายปี 0.09 ± 00.1 ตนั/เฮกตาร์ พบ
สูงสุดในเดือนมกราคม   รัง มีปริมาณการร่วงหล่น
ของใบเฉล่ียรายปี 0.36 ± 0.04 ตนั/เฮกตาร์ พบสูงสุด
ในเดือนมกราคม   กาสามปีก มีปริมาณการร่วงหล่น
ของใบเฉล่ียรายปี 0.14 ± 0.05 ตนั/เฮกตาร์ พบสูงสุด
ในเดือนมกราคม   แดง มีปริมาณการร่วงหล่นของใบ
เฉล่ียรายปี 0.18 ± 0.03 ตนั/เฮกตาร์ พบสูงสุดในเดือน
มกราคม (Figure 4A) 
 ช่วงเวลาการร่วงหล่นของผลสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังน้ี  (1) ร่วงหล่นช่วงฤดูแล้ง 
(มีนาคม - เมษายน) ไดแ้ก่ ยางนา แดง และรัง  (2) ร่วง
หล่นช่วงฤดูฝน (มิถุนายน  -  ตุลาคม) ไดแ้ก่ กาสามปีก 
และมะกอกเกล้ือน   (3) ร่วงหล่นทั้งปี ไดแ้ก่ ประดู่ป่า 
(Figure 4B) 
 เม่ือพิจารณาปริมาณและช่วงเวลาของการร่วง
หล่นส่วนใบของพรรณไมเ้ด่นมีปริมาณการร่วงหล่น
ของใบสูงสุดในฤดูแลง้   เพราะพรรณไมต้อ้งปรับตวั
ให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะท่ีขาดแคลนน ้ า
ในช่วงฤดูแลง้   สอดคลอ้งกบัการร่วงหล่นของพรรณ
ไมท้ั้งหมดในป่าผสมผลดัใบ   อยา่งไรกต็ามการผลดัใบ
ของพรรณไม้เด่นยังคงแตกต่างไปตามชนิดพันธ์ุ 
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Figure 4  Annual change amount of litterfall period of dominant species (A = Leaf, B = seed). 
 

 

โดยพบยางนา ท่ีเป็นไมส้ าคญัในป่าดิบแลง้ แต่สามารถ
พบไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีช้ืนโดยเฉพาะตามบริเวณร่อง
หว้ยในป่าผสมผลดัใบมีการผลดัใบท้ิงปริมาณมากใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ  เม่ือเร่ิมเขา้สู่ฤดูแลง้ในเดือนพฤศจิกายน 
การผลดัใบท้ิงจะเกิดข้ึนไม่พร้อมกนัในแต่ละก่ิงของ
เรือนยอด  จากนั้ นก็จะผลิใบใหม่ข้ึนมาทันที ซ่ึง
แตกต่างจากกลุ่มพรรณไมป่้าผลดัใบ (มะกอกเกล้ือน 
ประดู่ป่า กาสามปีก รัง และแดง) ท่ีผลดัใบท้ิงปริมาณ
มากในเดือนมกราคม  ใช้เวลาในการผลดัใบยาวนาน 
ประมาณ 3 - 4 เดือน กว่าจะมีการผลดัใบข้ึนมาทดแทน 
(ดอกรัก และ อุทิศ,  2552)  สอดคลอ้งกบั Marod et al. 
(2002) ได้รายงานการศึกษาช่วงเวลาร่วงหล่นของ 
ซากพืช ระหว่างปี  พ.ศ.  2536 -  2542 ของยางนา 

(Dipterocarpus alatus) แดง (Xylia xylocarpa) มะกอก
เกล้ือน (Canarium subulatum) ประดู่ป่า (Pterocarpus 
macrocarpus) และรัง (Shorea siamensis) ในป่าผสม
ผลดัใบ พบวา่  ยางนามีปริมาณร่วงหล่นสูงสุดในเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม มีการร่วงหล่นก่อนกลุ่ม
พรรณไมป่้าผลดัใบ (แดง มะกอกเกล้ือน ประดู่ป่า และ
รัง) ท่ีมีปริมาณร่วงหล่นสูงในเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม  

ชีพลกัษณ์ของผล ปริมาณและช่วงเวลาการ
ร่วงของผลมีแนวโน้มแตกต่างกันทั้ งระหว่างปีและ
ชนิดพรรณไม ้โดยพบยางนา แดง และรัง ร่วงหล่นช่วง
ฤดูแลง้ เน่ืองจากมีลกัษณะเมลด็ท่ีมีเปลือกหุม้หนาและ
แข็ง  ไฟป่าเป็นปัจจัยท่ีช่วยในการงอกของเมล็ด 

= rainy season  
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(Purdie, 1977) จึงมีการโปรยเมลด็ลงมาในช่วงฤดูแลง้
ท่ีเป็นช่วงเวลาของการเกิดไฟป่า  และในส่วนของผล
รังไม่พบการร่วงหล่นในปี พ.ศ. 2015 ทั้งน้ีอาจเกิดจาก
ในพ้ืนท่ีมีแม่ไมล้ม้ตาย หรือเกิดจากลกัษณะเฉพาะตวั
ในการผลิตเมล็ด  จากการรายงานของ Marod et al. 
(2002) รังมีลกัษณะเฉพาะตวัในการผลิตเมล็ด  คือ ทุก 
3 - 4 ปี จะมีการผลิตเมล็ดมากคร้ังหน่ึงเรียกได้ว่าให้
เมล็ดมาก (seed year)  ซ่ึงในปี พ.ศ. 2014 อาจเป็นปีท่ี
ใหเ้มลด็มากและมีการพกัตวัในปีถดัมาท่ีไม่พบการร่วง
หล่นของเมล็ด จึงควรมีการติดตามเพ่ือศึกษาสาเหตุ
ต่อไป และแดงนอกจากมีช่วงเวลาการร่วงหล่นของ
เมล็ดท่ีมากในช่วงน้ีแลว้ยงัมีการร่วงหล่นในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม แต่มีปริมาณท่ีน้อย  ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าแดงสามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุปีละสอง
คร้ัง (Marod et al., 2002) กาสามปีก และมะกอกเกล้ือน 
ร่วงหล่นช่วงฤดูฝน เน่ืองจากมีการติดดอกในช่วงตน้
ฤดูฝนและมีลกัษณะเปลือกหุม้เมลด็บาง เมลด็ร่วงหล่น
หลังไฟป่า (สมศักด์ิ และ ประเทือง, 2520) จึงมีการ
โปรยเมลด็ในช่วงฤดูฝน ท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อ
การงอกและการเติบโตของกลา้ไม ้(อุทิศ และ ดอกรัก, 
2552) และประดู่ป่าท่ีมีการร่วงหล่นทั้งปี เน่ืองจากมี
การสะสมเมล็ดไวบ้นเรือนยอด (seed bank) (Liengsiri, 
1987) ผลจะแก่และแหง้ติดคาไวบ้นตน้เป็นระยะเวลาท่ี
นาน จึงมีการ ร่วงหล่นของเมล็ดได้ตลอดทั้ ง ปี  
สอดคลอ้งกบั Marod et al. (2002) จากช่วงเวลาการร่วง
หล่นของผลท่ีแตกต่างไปตามชนิดพนัธ์ุแสดงใหเ้ห็นว่า 
พรรณไม้เด่นในป่าผสมผลัดใบมีการปรับตัวและ
ช่วงเวลาการสืบพนัธ์ุเพ่ือการโปรยเมล็ดในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนั  เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการงอกและ
การเติบโตของกลา้ไมแ้ละใหอ้ยูร่อดต่อไป 

 

สรุปผล 
 ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าผสม
ผลดัใบมีค่าเฉล่ียรายปีของพรรณไมท้ั้ งหมด เท่ากับ 

8.76 ± 1.90 ตนั/เฮกตาร์  มีปริมาณการร่วงหล่นสูงสุด
ในช่วงฤดูแลง้  องคป์ระกอบของซากพืชเฉล่ีย พบส่วน
ของใบมากท่ีสุด ร้อยละ 64.41  ก่ิงร้อยละ 31.16 ผลร้อย
ละ 3.16 และดอกร้อยละ1.27  
 ช่วงเวลาของการร่วงหล่นของผลพรรณไม้
เด่นสามารถแบ่งช่วงเวลาของผลออกเป็น 3 ช่วงเวลา 
คือ (1) ร่วงหล่นช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่ แดง ยางนา และรัง 
(2) ร่วงหล่นช่วงฤดูฝน ไดแ้ก่ กาสามปีก และมะกอก
เกล้ือน  (3) ร่วงหล่นทั้งปี ไดแ้ก่ ประดู่ป่า  ปริมาณการ
ร่วงหล่นของซากพืชโดยเฉพาะส่วนสืบพนัธ์ุสามารถ
ช่วยสนับสนุนประเมินศักยภาพการสืบพันธ์ุตาม
ธรรมชาติของหมู่ไมไ้ด้ดียิ่งข้ึน  ดงันั้นการทราบชีพ
ลกัษณ์ท่ีชดัเจนโดยเฉพาะช่วงเวลาการติดดอกออกผล 
และการร่วงหล่นของผล มีประโยชน์ต่อการเข้าไป
คดัเลือกหรือเกบ็เมลด็ไมส้ าหรับการเพาะช ากลา้ไมเ้พ่ือ
การส่งเสริมการปลกูป่าต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาถึงอัตราการย่อยสลายของ

ซากพืชโดยเฉพาะพรรณไมเ้ด่นในป่าผสมผลดัใบ เพ่ือ
ทราบถึงอตัราการยอ่ยสลายและการคืนสารอาหารคืนสู่
ดินต่อไป 
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__________________________________________________________________________________________ 
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสังคมพืช (ความหนาแน่น ความสูงเฉล่ียของไมต้น้ เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางเฉล่ียของไมต้น้ ดชันีความส าคญัของพรรณไม ้ ค่าดชันีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener) และ
สมบติัทางกายภาพและเคมีของดิน ในป่าชายเลนบริเวณ 3 พ้ืนท่ี (M1, M2 และ M3) ท่ีมีองคป์ระกอบของสงัคมพืช
ท่ีแตกต่างกนั บริเวณสถานีวิจยัเพ่ือพฒันาชายฝ่ังอนัดามนัจงัหวดัระนอง อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง  โดยแต่
ละพ้ืนท่ีท าการวางแปลงขนาด 20 x 350 เมตร  ผลการศึกษาพบว่า ค่าดชันีความส าคญัของพรรณไมส้ามารถแยก
สงัคมพืชเป็น 2 สังคมย่อย คือ สังคมพืชท่ีมีโกงกางใบเลก็และโกงกางใบใหญ่ ไดแ้ก่ M1 และสังคมพืชท่ีมีโกงกาง
ใบเลก็และตะบูนขาว ไดแ้ก่ M2 และ M3  โดยทั้ง 3 พ้ืนท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียของไมต้น้ และดชันีความหลาก
ชนิดของ Shannon-Wiener แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ส าหรับสมบติัของดินของพ้ืนท่ีศึกษาท่ี
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ ความหนาแน่นรวม ความพรุน อนุภาคทราย อนุภาค
ทรายแป้ง อนุภาคดินเหนียว อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและแคลเซียม  เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range พบว่าค่าเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียของไมต้น้ ดชันีความหลากชนิดของ 
Shannon-Wiener อนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง และแคลเซียมแบ่งสังคมพืชย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ย M1 และกลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย M2 และ M3  ดงันั้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาสังคมพืชย่อยของป่า
ชายเลนบริเวณสถานีวิจยัเพ่ือพฒันาชายฝ่ังอนัดามนั คือ อนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง และแคลเซียม 
ค าส าคญั: ป่าชายเลน สงัคมพืช สมบติัดิน 

 

ABSTRACT 
Plant community characteristics were compared consisting of tree density, average height , average 

diameter at breast height (Dbh), important value index (IVI), Shannon-Wiener diversity index (H) and the physical 
and chemical properties of soils in mangrove forest at three sites (M1, M2, and M3) having different plant 
compositions in the Andaman Coastal Research Station for Development, Suksamran district, Ranong province.  
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The parameters were measured on a plot (20 x 350 m) established on each site.  The results from the three sites 
showed that the IVI could be used to classify the plant communities into two sub-communities: Rhizophora 
apiculata-R. mucronata sub-community in M1 and R. apiculata-Xylocarpus granatum sub-community in M2 and 
M3.  The values for Dbh and H were significantly different (p<0.05) among the sites.  The soil properties with 
significant differences (p<0.05) among sites were: bulk density, porosity, sand particle, silt particle, clay particle, 
organic matter, nitrogen, phosphorus, magnesium, and calcium.  Comparisons based on Duncan’s new multiple 
range test revealed that Dbh, H, sand particle, silt particle, and calcium classified the sub-communities into two 
groups; group 1 was comprised of M1 and group 2 was comprised of M2 and M3. Thus, the factors affected sub-
community development of mangrove forest in the Andaman Coastal Research Station for Development were 
sand particle, silt particle, and calcium. 
Keywords: mangrove forest, plant community, soil properties 
 

ค าน า  
ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชท่ีประกอบดว้ยพืช

พรรณและสัตว์นานาชนิดท่ีด ารงชีวิตร่วมกันใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นดินเลน มีน ้ ากร่อยและน ้ าทะเล
ท่วมถึง พรรณไม้เด่นในสังคมส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ 
Rhizophoraceae โดยเฉพาะไม้ในสกุลไม้โกงกาง 
(Rhizophora spp.) สกุลไม้โปรง  (Ceriops spp.) และ
สกุลถัว่ (Bruguiera spp.) เป็นตน้  ความส าคญัของป่า
ชายเลนมีหลายประการ กล่าวคือ เป็นแหล่งอนุบาล
สตัวน์ ้าวยัอ่อน แหล่งท่ีอยูอ่าศยั แหล่งสืบพนัธ์ุ รวมถึง
เป็นแหล่งเก็บกกัตะกอนและกรองส่ิงสกปรกท่ีมาจาก
พ้ืนท่ีบกและท่ีถูกพดัพามาจากทะเล นอกจากน้ียงัเป็น
แหล่งไมใ้ช้สอยและแหล่งเช้ือเพลิงท่ีส าคญั และยงั
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอีกดว้ย  
การข้ึนอยู่ของไมป่้าชายเลนแต่ละชนิดข้ึนเป็นแนว
หรือโซน (zonation)  ซ่ึงการแพร่กระจายของพนัธ์ุไม้
ป่าชายเลนข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางกายภาพและเคมีของดิน ความเค็มของน ้ าในดิน 
การระบายน ้ าและกระแสน ้ า ความเปียกช้ืนของดิน 
และความถ่ีของน ้ าทะเลท่ีท่วมถึง สนิท  (2541); 
Ukpong (1997) รายงานว่าดินเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมี
ส่วนในการจ ากดัการเติบโตและการกระจายของพนัธ์ุ

ไม้ในป่าชายเลน และ Satoru et al. (1994) กล่าวว่า 
สมบติัของดินในป่าชายเลน มีความสัมพนัธ์กบัโซน
การกระจายของชนิดไม้   ดังนั้ นพืช ท่ีสามารถ
เจริญเติบโตไดใ้นพ้ืนท่ีป่าชายเลนตอ้งมีการปรับตวัทั้ง
ทางด้านสรีระวิทยาและโครงสร้างเพ่ือให้สามารถ
เติบโตไดภ้ายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีไมช้นิดนั้น ๆ ข้ึนอยู่  ส าหรับขอ้มูล
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของดินและ
สังคมพืชป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจยัเพ่ือการพฒันา
ชายฝ่ังอนัดามนั จงัหวดัระนองโดยละเอียดนั้นยงัมี
การศึกษาน้อยมาก  ดังนั้นการศึกษาสังคมพืชและ
คุณสมบติัของดินบางประการในป่าชายเลนบริเวณ
สถานีวิจัยเ พ่ือการพัฒนาชายฝ่ังอันดามันจังหวัด
ระนองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับพิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีจ าเป็นเพ่ือ
ปลูกฟ้ืนฟูป่าชายเลนท่ีถูกบุกรุกท าลายทั้งจากมนุษย์
และภยัธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนท่ีป่าชายเลน
บริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝ่ัง อนัดามนัท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์คล่ืนยกัษ์สึนามิเม่ือปี
พ.ศ. 2547 หรือบริเวณป่าชายเลนท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม
ให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและในท่ีสุด
ป่าชายเลนจะเอ้ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศบริเวณ



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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ชายฝ่ังและประชาชนท่ีใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่า
ชายเลนทั้งทางตรงและทางออ้มต่อไป 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

การศึกษาสังคมพืชและสมบัติของดินบาง
ประการในป่าชายเลน บริเวณสถานีวิจยัเพ่ือการพฒันา
ชายฝ่ังอนัดามนั จงัหวดัระนอง  ไดท้ าการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามและวิเคราะห์ขอ้มลูในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 

สถานที่ศึกษา 
ป่าชายเลนบริเวณคลองก าพวน สถานีวิจัย

เพ่ือการพฒันาชายฝ่ังอนัดามนั ซ่ึงตั้งอยู่ประมาณเส้น
รุ้งท่ี 9° 13’ ถึง 9° 32’ เหนือ และเส้นแวงท่ี 98° 16’ ถึง 
98° 27’ ตะวันออก  อยู่ในเขตต าบลก าพวน อ าเภอ 
สุขส าราญ จังหวดัระนอง  ซ่ึงอยู่ห่างจากตัวจงัหวดั
ระนองมาทางอ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ประมาณ 90 
กิโลเมตร 

 

การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
1.  การศึกษาลกัษณะสงัคมพืช  

ท าการวางแปลงตวัอยา่งถาวร (permanent 
plots) ขนาด 20 x 350 เมตร จ านวน 3 แนวส ารวจ 
(lines transect method)  แลว้แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 
20x50 เมตร จ านวน 7 แปลง  ตั้งฉากกบัแนวชายคลอง
โดยให้ครอบคลุมทุกลกัษณะของสังคมพืชในพ้ืนท่ี
คลองก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง ท าการ
บันทึกช่ือชนิดไม้  ว ัดขนาดความโตของเส้นผ่า 
ศูนยก์ลางท่ีบริเวณเหนือคอราก 20 ซม. ในชนิดไมท่ี้
อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae  ส่วนไมช้นิดอ่ืน ๆ วดัท่ี
ระดบั 1.30 เมตร เหนือพ้ืนดิน และความสูงของตน้ไม้
ใหญ่ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (DBH) ตั้ งแต่ 4.5 
เซนติเมตรข้ึนไป 

2.  การศึกษาสมบติัดินบางประการ  
ในแต่ละแปลงตัวอย่างขนาด  20 x 50 

เมตร  เก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้าง 

(undisturbed soil sampling)  ด้วยกระบอกดิน (soil 
core) ปริมาตร 100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  จ านวนแปลง
ย่อยละ 3 ซ ้ า ท่ีระดับดินบน (ระดับความลึก 0 - 15 
เซนติเมตร) และดินล่าง  (ระดับความลึก 15 - 30 
เซนติเมตร)  เพ่ือศึกษาความหนาแน่นรวมของดิน 
(bulk density)  ความหนาแน่นอนุภาคดิน  (particle 
density) และความพรุนรวม (total porosity)  และเก็บ
ตัวอย่างดินแบบรบกวนโครงสร้าง  (disturbed soil 
sampling) จ านวนแปลงย่อยละ 3 ซ ้ า  แลว้น าตวัอย่าง
ดินแต่ละซ ้ าในแปลงย่อยมาผสมรวม  (composite 
sampling) คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั  โดยแยกเก็บทั้งดินบน
และดินล่างเพ่ือศึกษาสมบติัต่าง ๆ ของดิน ไดแ้ก่ เน้ือ
ดิน  (soil texture) ปฏิกิ ริยา ดิน  (soil reaction; pH) 
ปริมาณ อินท รี ย วัต ถุ  (organic matter) ป ริม าณ
ไนโตรเจนทั้ งหมดในดิน (total nitrogen) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์  (available phosphorus) 
ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ี 
เป็นแลกเปล่ียนได้  โดยน าตวัอย่างดินท่ีรวบรวมได ้
ทั้งหมดส่งวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการปฐพีวิทยาป่าไม ้ 
ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิ เคราะห์หา ค่าความส าคัญต่าง  ๆ ของ 

พรรณไม้ในแต่ละแนวส ารวจ ประกอบด้วย ค่า 
ความหนาแน่น (density)  ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ 
(relative density)  ค่าความถ่ี (frequency)  ค่าความถ่ี
สัมพัทธ์ (relative frequency) ค่าความเด่น (dominance)  
ค่าความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance) และค่า
ดัชนีความส าคัญของสังคมพืช ( importance value 
index; IVI) ของพืชแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี  เพ่ือ
วิเคราะห์หาชนิดพนัธ์ุไมเ้ด่น ท่ีเสนอไวโ้ดย Curtis 
and McIntosh (1951) และ  Whittaker (1970) อ้างตาม
ดอกรัก และ อุทิศ (2552)  พร้อมทั้ งวิเคราะห์หาค่า



283 

 

ดชันีความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ดชันีความ
หลากหลายของ Shanon-Wiener Index  แลว้วิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) และท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

 
ผลและวจิารณ์ 

 

ลกัษณะสังคมพชื (plant communities)  
จาก Table 1 2 และ 3 พบชนิดพรรณไมท้ั้งส้ิน 

14 ช นิ ด   ส่ ว น ให ญ่ อ ยู่ ใ น ว ง ศ์  Rhizophoraceae 
โดยเฉพาะไมส้กุลโกงกาง (Rhizophora spp.)  ไมส้กุล
ถัว่ (Bruguiera spp.) และไมส้กุลโปรง (Ceriops sp.) 
ประกอบดว้ย  โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) 
โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata)  ตะบูนขาว  
(Xylocarpus granatum)   ตะบู นด า  (Xylocarpus  
molucennsis)  ถัว่ขาว (Bruguiera cylindrica)  ถัว่ด า  
(Bruguiera paviflora)  โปรงแดง (Ceriops tagal)  
เล็บมือนาง (Aegiceras corniculatum)  ล  าแพนหิน  
(Sonneratia griffithii)  แสมขาว (Avicennia alba)  
แสมด า  (Avicennia officinalis)   หงอนไก่ทะ เล 
(Heritiera  littoralis)  หยีน ้ า (Derris  indica) และ
หลุมพอทะเล (Intsia  bijuga)   ซ่ึ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(2552) พบว่า ป่าชายเลนจงัหวดัระนองพบชนิดพนัธ์ุ
ไมส่้วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae มีพนัธ์ุไมใ้น
ป่าชายเลนธรรมชาติทั้งหมด 17 วงศ ์35 ชนิด และเป็น
ไม้ พ้ื น ล่ า ง อี ก  20 ช นิ ด   เ ม่ื อน า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์
องคป์ระกอบของชนิดพรรณไม ้พบว่า โกงกางใบเลก็
เป็นชนิดพรรณไมเ้ด่นในทุกแนวส ารวจ  รองลงมาคือ 
โกงกางใบใหญ่ท่ีพบในสังคมโกงกางใบเลก็-โกงกาง
ใบใหญ่ (M1) ส่วนสังคมโกงกางใบเล็ก-ตะบูนขาว 

(M2 และ M3) พบไมต้ะบูนขาวมีค่าดชันีความส าคญั
ของสังคมพืชรองลงมา  ส่วนชนิดพรรณไมอ่ื้น ๆ ท่ี
ข้ึนกระจายร่วมกนัก็แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ
พ้ืนท่ี และมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของ
พรรณไมป่้าชายเลน เช่น น ้ าข้ึนน ้ าลง ช่วงเวลาและ
ความถ่ีของการท่วมถึงของน ้าทะเล และธาตุอาหารใน
ดิน (nutrient) (สนิท, 2541; Ukpong, 1997)  

เ ม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความส าคัญของ
พรรณไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4.5 เซนติเมตร 
ข้ึนไปพบว่า  พรรณไมส้ าคญัเม่ือพิจารณาจากค่าดชันี
ความส าคญัจากมากไปหานอ้ย 5 ล าดบัแรก ของสงัคม
พืช M1 พบว่า โกงกางใบเล็ก มีค่ามากท่ีสุด เท่ากับ 
160.49  รองลงมา ได้แก่ โกงกางใบใหญ่  ถั่วขาว  
แสมขาว และโปรงแดง ซ่ึงมีค่าดชันีความส าคญัของ
สั งคมพืช เ ท่ ากับ  66.19, 33.04, 14.89 และ  10.96 
ตามล าดับ (Table 1)  ส่วนสังคมพืชป่าชายเลน M2 
พรรณไมส้ าคญัเม่ือพิจารณาจากค่าดชันีความส าคญั
จากมากไปหานอ้ย 5 ล าดบัแรก พบว่า โกงกางใบเล็ก 
มีค่ามากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ตะบูนขาว โกงกางใบ
ใหญ่ หงอนไก่ และแสมขาว มีค่าดชันีความส าคญัของ
สงัคมพืช (IVI) เท่ากบั 203.79, 64.12, 13.17, 6.54 และ 
3.80 ตามล าดับ (Table 2)  ส่วนสังคมพืช M3 พรรณ
ไมส้ าคญัเม่ือพิจารณาจากค่าดชันีความส าคญัจากมาก
ไปหานอ้ย 5 ล าดบัแรก พบวา่ โกงกางใบเลก็ มีค่ามาก
ท่ีสุดเช่นเดียวกับสังคมพืช M1 และ M2  รองลงมา 
ไดแ้ก่ ตะบูนขาว โกงกางใบใหญ่ แสมขาว และถัว่ด า  
ซ่ึงมีค่าดัชนีความส าคัญของสังคมพืช (IVI) เท่ากับ  
229.27, 29.34, 21.10, 10.52 และ  3.69 ต ามล า ดับ 
(Table 3) 
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Table 1 Importance Value Index of Rhizophora apiculata-R. mucronata sub-communities (M1) at Klong   
  Kamphuan mangrove forest, Ranong province  

 
Table 2  Importance Value Index of Rhizophora apiculata- Xylocarpus granatum sub-communities (M2) at Klong 

Kamphuan mangrove forest, Ranong province  

species RD (%) RF (%) RDo (%) IVI 

Rhizophora apiculata  61.95 32.35 66.19 160.49 

Rhizophora mucronata 18.40 27.94 19.84 66.19 

Bruguiera cylindrica 10.79 18.63 3.62 33.04 

Avicennia alba 2.50 4.41 7.98 14.89 

Ceriops tagal 2.41 7.84 0.71 10.96 

Aegiceras corniculatum 2.22 1.96 1.02 5.20 

Xylocarpus molucennsis 0.67 2.45 0.41 3.54 

Xylocarpus granatum 0.48 2.45 0.10 3.04 

Heritiera  littoralis 0.39 0.98 0.08 1.44 

Bruguiera paviflora 0.10 0.49 0.04 0.62 

Derris  indica 0.10 0.49 0.01 0.60 
 100 100 100 300 

species RD (%) RF (%) RDo (%)  IVI 

Rhizophora apiculata 79.91 46.90 76.98 203.79 

Xylocarpus granatum 15.21 31.72 17.19 64.12 

Rhizophora mucronata 2.16 8.97 2.04 13.17 

Heritiera  littoralis 1.25 4.83 0.47 6.54 

Avicennia alba 0.34 2.07 1.39 3.80 

Sonneratia griffithii   0.23 1.38 1.47 3.08 

Intsia  bijuga  0.57 2.07 0.40 3.03 

Xylocarpus molucennsis 0.23 1.38 0.04 1.64 

Ceriops tagal 0.11 0.69 0.02 0.82 
 100 100 100 300 
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Table 3  Importance Value Index of Rhizophora apiculata- Xylocarpus granatum sub-communities (M3) at Klong 
Kamphuan mangrove forest, Ranong province  

species RD (%) RF (%) RDo (%)  (IVI) 

Rhizophora apiculata 87.77 56.9 84.6 229.27 
Xylocarpus granatum  5.22 18.1 6.01 29.34 
Rhizophora mucronata  4.59 12.07 4.45 21.1 
Avicennia alba 1.02 5.17 4.33 10.52 
Bruguiera paviflora 0.64 2.59 0.47 3.69 
Xylocarpus molucennsis  0.25 1.72 0.03 2.01 
Bruguiera cylindrica 0.25 1.72 0.03 2.01 
Heritiera  littoralis 0.13 0.86 0.07 1.06 
Avicennia officinalis  0.13 0.86 0.01 1 

  100 100 100 300 
 

จาก Table 4 เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียของ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความสูง พ้ืนท่ีหน้าตัดรวม  
ความหนาแน่นของต้นไม้เฉล่ีย และค่าดัชนีความ
หลากหลายของสังคมพืชโกงกางใบเล็ก-โกงกางใบ
ใหญ่ (M1) และสังคมโกงกางใบเล็ก-ตะบูนขาว (M2 
และ M3) พบว่า  ค่าเฉล่ียของขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
และค่าดัชนีความหลากหลายของสังคมพืชมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดย
ค่าเฉล่ียของขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของสังคมพืช M3 

มีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 16.12 เมตร  รองลงมา คือ สังคม
พืช M2 และ M1 มีค่าเท่ากับ 15.33 และ 13.74 เมตร 
ตามล าดับ  ส่วนค่าความสูงเฉล่ีย พ้ืนท่ีหน้าตัดรวม
และความหนาแน่นของตน้ไมเ้ม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) ในทุก
สังคมพืช  ซ่ึงขนาดความโตของตน้ไมจ้ะแตกต่างไป
ตามสภาพส่ิงแวดลอ้มแต่ละทอ้งท่ีโดยเฉพาะปัจจยัท่ี
เก่ียวกับความอ่อนแข็งของดินเลน และความถ่ีการ
ท่วมถึงของน ้าทะเล (สนิท, 2541) 

 

Table 4 Average of DBH, height, sum of Basal Area, tree density and Shanon-Wiener Index of plant   
                communities at Klong Kamphuan mangrove forest, Ranong province 

plant community 
average of DBH  

(cm) 
average of H  

(m) 
sum of BA  
(sq.m.rai-1) 

tree density 
(tree.ha-1) 

Shannon 
(H') 

M1 13.74a 11.72 2.66 1,482.86a 1.03a 
M2 15.33b 12.65 2.78 1,258.57ab 0.71b 
M3 16.12b 12.95 2.72 1,121.43b 0.45b 

F-value 8.69* 2.35ns 0.26ns 3.02ns 10.63* 
Remark: * = Significantly different (P<0.05), means followed by a same letters within a column are non significantly different  

     by DMRT,  ns = non significantly 
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ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายและความ
สม ่าเสมอของสังคมพืชป่าชายเลน พบว่า  สังคมไม้
โกงกางใบเล็ก-โกงกางใบใหญ่ (M1) มีค่าดชันีความ
หลากหลายสูงท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ สังคมไมโ้กงกาง
ใบเล็ก-ตะบูนขาว (M2 และ M3) มีค่าเท่ากับ 1.03, 

0.71 และ 0.45 ตามล าดบั  ทั้งน้ีเน่ืองจากความมากนอ้ย
ของชนิดท่ีปรากฎในแต่ละสังคม และการกระจายของ
จ านวนตน้ไมใ้นแต่ละชนิดพนัธ์ุไมท่ี้อยู่ในรูปของค่า
ดชันีความสม ่าเสมอ (Table 5) 

 

Table 5  Species diversity indices of plant communities at Klong Kamphuan mangrove forest, Ranong province 
Plant communities Shannon (H') Evenness (E) 

Rhizophora apiculate-R. mucronata (M1) 1.03 0.74 
R. apiculate- Xylocarpus granatum (M2) 0.71 0.51 
R. apiculate- Xylocarpus granatum (M3) 0.45 0.32 

สมบัตขิองดิน (soil properties) 
จาก Table 6 เน้ือดิน (soil texture) ส่วนใหญ่

เป็นดินทรายปนทรายแป้ง (sandy loam) พบในสังคม
พืช M1 และ M2 ทั้งดินชั้นบน (0-15 เซนติเมตร) และ
ดินชั้นล่าง (15-30 เซนติเมตร)  ยกเวน้ดินชั้นบนใน
สังคมพืช  M2 เน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทราย (sandy 
clay loam)  ส่วนสงัคมพืช M3 เน้ือดินเป็นดินทรายแป้ง 
(loam) ทั้งดินชั้นบนและดินชั้นล่าง  เม่ือเปรียบเทียบ
เปอร์เซ็นต์ของอนุภาคทราย  (sand) ทรายแป้ง (silt) 
และดินเหนียว  (clay) มีความแตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ทั้ งดินชั้นบนและดินชั้น
ล่างและเม่ือพิจารณาเฉพาะสังคมพืชพบว่า  เน้ือดินมี
การเปล่ียนแปลงตามระยะห่างจากริมฝ่ังทะเลซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาสมบัติของดินท่ีจงัหวดัพงังา
ของจิตต์ (2516) โดยบริเวณริมฝ่ังจะมีเปอร์เซ็นต์ของ
อนุภาคทราย (sand) นอ้ยกว่าบริเวณท่ีอยู่ห่างจากทะเล
ลึกเข้าไปในฝ่ัง ซ่ึงค่าเปอร์เซ็นต์ของทรายแป้ง (silt) 
และเปอร์เซ็นตข์องดินเหนียว (clay) จะตรงกนัขา้มกบั
ค่าเปอร์เซ็นต์ของทราย (sand) คือ มีค่ามากบริเวณริม
ฝ่ังทะเลและจะลดลงตามล าดบัเม่ืออยู่ห่างจากริมทะเล
เขา้ไปในฝ่ัง 

ผลการวิเคราะห์สมบติัของดินทั้งดา้ยกายภาพ
และเคมีไดผ้ลดงัน้ี (Table 6 และ 7) 

1. เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความหนาแน่น
รวมของดินชั้นบนและดินชั้นล่าง พบว่า บริเวณสังคม
พืช M3 มี ค่าต ่ า ท่ี สุดทั้ งสองระดับ  และมีค่า เฉล่ีย
แตกต่างกบัสงัคมพืช M1 และ M2 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  

2. ความหนาแน่นอนุภาค ดินชั้นบนของทั้ง
สามสังคมพืชมีค่าเฉล่ียความหนาแน่นอนุภาคใกลเ้คียง
กันและข้อมูลเกือบทั้ งหมดมีความผนัแปรน้อยมาก  
โดยดินชั้นบนมีค่าความหนาแน่นอนุภาคเฉล่ียเท่ากบั 
2.45, 2.45 และ 2.31 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ซ่ึงค่า
ดงักล่าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนดินชั้น
ล่างมีค่าเฉล่ียความหนาแน่นอนุภาคแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุดในสังคมพืช M1 
รองลงมาคือ M2 และ M3 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49, 2.36 
และ 2.31 ตามล าดบั  

3. ความพรุนรวม เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของความพรุนรวมของดินชั้นบนและดินชั้นล่างทั้ ง
สามสังคมพืช พบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  โดยความพรุนรวมของดินชั้นบน
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และดินชั้นล่างในสังคมพืช M3 มีค่าสูงสุด  รองลงมา
คือ M1 และ M2 ตามล าดบั   

4. แนวโน้มของค่าความพรุนเฉล่ีย พบว่า 
ความพรุนลดลงเม่ือความลึกของดินเพ่ิมมากข้ึนอัน
เน่ืองมาจากเม่ือความลึกของดินเพ่ิมข้ึนแนวโน้มการ
อดัตวัของดินก็เพ่ิมข้ึน ปริมาตรช่องว่างในดินก็ลดลง
ไปดว้ยท าให้ความพรุนของดินมีค่าลดลงตามไปดว้ย 
และอีกประเด็นคือปริมาตรของร้อยละอนุภาคทราย 
อนุภาคทรายแป้ง และดินเหนียวยงัมีผลต่อความพรุน
ของดิน (คณาจารยภ์าควิชาปฐพีวิทยา, 2529) 

5. ลักษณะสมบัติทาง เค มี ของดิน   ซ่ึ ง
ประกอบด้วย ปริมาณอินทรียวตัถุ  ค่าการน าไฟฟ้า 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน ์ปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนไดข้องดินชั้นบนและดินชั้นล่าง มีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งสามสังคมพืช
ทั้งดินชั้นบนและดินชั้นล่าง  ส่วนค่าพีเอชและปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได้มีค่าเฉล่ียไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ 

6. ค่าร้อยละปริมาณอินทรียวตัถุของดินใน
พ้ืนท่ีป่าชายเลนของดินชั้นบนมีค่ามากท่ีสุดในสังคม
พืช M3  รองลงมา คือ สงัคมพืช M2 และ M1 ตามล าดบั  
ค่าร้อยละปริมาณอินทรียวตัถุเท่ากับ 6.15, 3.09 และ 
2.61 ตามล าดับ  ส่วนดินชั้นล่างมีค่าร้อยละปริมาณ
อินทรียวตัถุมากท่ีสุดในสังคม M3 รองลงมาคือ สังคม
พืช M1 และ M2 ตามล าดับ  โดยมีค่าร้อยละปริมาณ
อินทรียวตัถุเท่ากบั 7.65, 4.23 และ 3.30 ตามล าดบั  ซ่ึง
ปริมาณอินทรียวัตถุท่ีแตกต่างกันนั้ นเป็นผลท าให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแตกต่างกนัไปดว้ย  เน่ืองจาก
ปริมาณการสะสมของซากพืชท่ีร่วงหล่นและการย่อย
สลายซากพืชท่ีร่วงหล่นของจุลินทรีย์ (คณาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535) 

7. ค่าการน าไฟฟ้าของดินในพ้ืนท่ีป่าชายเลน
ของดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีค่ามากท่ีสุดในสังคมพืช 

M1  รองลงมา คือ สังคมพืช M3 และ M2 ตามล าดับ  
ซ่ึงมีค่าการน าไฟฟ้าเท่ากบั 9.04, 8.24 และ 4.76 มิลลิซี
เมนต่อเซนติเมตร ตามล าดบั ส าหรับดินชั้นบน  ส่วน
ดินชั้นล่างมีค่าการน าไฟฟ้าเท่ากับ 10.30, 8.32 และ 
4.61 ตามล าดับ  ซ่ึงค่าการน าไฟฟ้าจะเป็นตัวบ่ง
ประมาณค่าเกลือละลายในน ้ าท่ีสกดัออกมาจากดินได ้ 
ซ่ึงใชเ้ป็นดชันีของความเค็มท่ีบอกไดว้่าพืชจะเติบโต
เป็นปกติหรือไม่  ซ่ึงพืชต่างชนิดกนัจะทนความเค็มได้
ไม่เท่ากนั 

8. ค่าร้อยละปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมด 
พบว่า  ดินชั้นบนในสังคมพืช M3 มีค่าร้อยละปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดมากท่ีสุดเท่ากบั 0.31 รองลงมาคือ
สังคมพืช M2 และ M1 มีค่าร้อยละปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดเท่ากบั 0.15 และ 0.13 ตามล าดบั  ส่วนดินชั้น
ล่างพบว่าค่าร้อยละปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีค่ามาก
ท่ีสุดในสังคม M3 รองลงมาคือ สังคมพืช M1 และ M2 
ซ่ึงมีค่าร้อยละปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่ากบั 0.38, 
0.21 และ 0.16 ตามล าดบั  ซ่ึงไนโตรเจนเป็นธาตุอาหาร
ท่ีไดม้าจากการย่อยสลายของอินทรียวตัถุในดิน  จาก
การตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียจากอากาศและในดิน 
แต่ในวัตถุต้นก าเนิดดินท่ีเป็นหินและแร่ไม่มีธาตุ
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2535) 

9. ค่าปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์
เฉล่ียของดินในพ้ืนท่ีป่าชายเลน  พบว่า ทั้งในดินชั้น
บนและ ดินชั้ น ล่ า งสั งคม พืช  M3 มี ค่ าป ริ มาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์เฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมา
คือ สงัคมพืช M2 และ M1 ซ่ึงมีค่าปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์เฉล่ียเท่ากับ 49.24, 24.87 และ 22.16 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  ส าหรับดินชั้นบน 
ส่วนชั้นล่างมีค่าปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์
เฉ ล่ีย เ ท่ ากับ 46.01, 29.05 และ 22.88 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดบั  ทั้งน้ีเน่ืองจากฟอสฟอรัสในดิน
เกือบทั้ งหมดปรากฏอยู่ในรูปออร์โทฟอสเฟต หรือ
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พวกท่ีแปลงมาจากกรดฟอสฟอริค  (H3PO4) เกือบ
ทั้งส้ิน  ฟอสเฟตในดินแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ 
อินทรีย์ฟอตเฟสและอนินทรีย์ฟอสเฟต  ในดินมี
ฟอสเฟตทั้งสองอย่างน้ีต่างกนัพวกอินทรียฟ์อสเฟตมี
แนวโน้มมากห รื อน้อย ข้ึ นอยู่ กับป ริ มาณของ
อินทรียวัตถุในดิน  ดังนั้ นดินชั้ นล่างจึงมีปริมาณ
ฟอสเฟตท่ีเป็นประโยชน์น้อยกว่าชั้นบน (คณาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535) 

10. ค่าปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้
เฉล่ียของดินในพ้ืนท่ีป่าชายเลน ทั้งดินชั้นบนและดิน
ชั้นล่างมีค่ามากท่ีสุดในสังคมพืช M3 รองลงมา คือ 
สังคมพืช M1 และ M2 ตามล าดับ โดยมีปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้เฉล่ียเท่ากับ 1,089.43, 
643.43 และ 496.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
ส าห รั บ ดินชั้ นบน   ส่ วน ดินชั้ น ล่ า ง มีป ริ มาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้เฉล่ียเท่ากับ 1,137.14, 
810.00 และ 538.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  
ซ่ึงโพแทสเซียมส่วนใหญ่ท่ีพืชสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโพแทสเซียมท่ี
แลกเปล่ียนได ้(exchangable K) ส่วนโพแทสเซียมท่ีอยู่
ในรูปสารละลายดิน (soluble K+) จะเป็นรูปท่ีพืชใช้
ประโยชนไ์ดง่้ายแต่มีอยู่ในดินนอ้ยเม่ือเทียบอตัราส่วน
กบัโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได  ้(คณาจารยภ์าควิชา
ปฐพีวิทยา, 2555) 

11. ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดเ้ฉล่ียใน
สงัคมพืชป่าชายเลนในดินชั้นบนไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิ ติ   แต่ในดินชั้ นล่างปริมาณแคลเซียมท่ี
แลกเปล่ียนได้เฉล่ียมีค่ามากท่ีสุดในสังคมพืช M1 
รองลงมา คือ สังคมพืช M3 และ M2 ซ่ึงมีค่าปริมาณ
แคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 1,445.09, 437.17 
และ 243.31 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ตามล าดับ ซ่ึ ง
แคลเซียมถูกชะละลายได้ง่ายกว่าโพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัส  ดงันั้นปริมาณแคลเซียมในแต่ละแปลงมี
ค่าต่างกันเน่ืองจากความไม่สม ่ าเสมอของพ้ืนท่ีท่ี
ท าการศึกษา  ซ่ึงอาจเกิดจากการชะละลายในบริเวณน้ี
ต่างกนั (คณาจารยภ์าควิชาปฐพีวิทยา, 2529) 

 

Table 6  Some soil properties of Klong Kamphuan mangrove forest at Ranong province 

plant 
communities 

soil 
depth 
(cm) 

Bulk 
density 
(g/cm3) 

Particle 
density 
(g/cm3) 

Porosity  
(%) 

Sand  
(%) 

Silt  
(%) 

Clay  
(%) 

Soil texture 

M1 0-15 1.17a 2.45a 52.35a  67.36a   15.45a   17.19a  sandy loam 

M2  1.20a 2.45a 51.08a  50.94b   28.96b   20.10a  sandy clay loam 

M3  0.93b 2.31a 59.76b  46.22b  29.72b   24.06b  loam 

F-value  5.62* 3.11ns 3.55* 7.91* 7.73* 6.72*  

M1 15-30 1.17a  2.49a  52.97a  65.81a 15.62a 18.57a sandy loam 

M2  1.15a 2.36b  51.50a 52.50b 28.53b 18.97a sandy loam 

M3  0.93b 2.31b 60.05b 44.77b 29.32b 25.91b loam 

F-value  6.50*  5.38* 6.41* 10.42* 9.83* 10.83*  
Remark: * = Significantly different (P<0.05), means followed by a same letters within a column are non significantly different  

     by DMRT,  ns = non significantly 
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Table 7  Some chemical properties in soil of Klong Kamphuan mangrove forest at Ranong province  

 

plant 
communities 

soil 
depth 
(cm) 

OM 
(%) 

pH 
Ec 

(ms/cm) 
Total N  

(%) 
Available P 

(mg/kg) 

Exchangable Bases (mg/kg) 

K  Mg Ca 

M1 0-15 2.61a 4.95a 9.04a 0.13a 22.16a 165.57a 643.43a 1364.34a 

M2  3.09a 4.56a 4.76b 0.15a 24.87a 234.23ab
b 

496.29a 244.63ab 

M3  6.15b 4.42a 8.24a 0.31b 49.24b 298.87b
c 

1,089.43b
b 

595.94b 

F-value  20.98* 0.32ns 9.97* 20.98* 12.17* 2.92ns 12.75* 2.61ns 

M1 15-30 4.23a 4.71a 10.30a 0.21a 22.88a 159.03a 810.00a 1,445.09a 

M2  3.30a 4.04a 4.61b 0.16a 29.05a 203.29a 538.57b 243.31b 

M3  7.65b 3.99a 8.32a 0.38b 46.01b 301.26a 1,137.14c 437.17b 

F-value  11.05* 0.64ns 7.05* 11.05* 6.30* 2.49ns 16.64* 4.10* 

Remark: * = Significantly different (P<0.05), means followed by a same letters within a column are non significantly different  
     by DMRT,  ns = non significantly 

 

การกระจายของพรรณพชืและสมบัตขิองดิน  
สังคมโกงกางใบเล็ก-โกงกางใบใหญ่ (M1) 

ของป่าชายเลนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาทั้ งหมดพบการ
กระจายของโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ข้ึน
กระจายร่วมกบัแสมขาวและเล็บมือนาง  ท่ีระยะ 0-50 
เมตรจากชายฝ่ัง เน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทราย (sandy 
clay loam)  ส่วนตั้ งแต่ระยะ 50-350 เมตร จากชายฝ่ัง
นั้นเน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนทรายแป้ง (sandy 
loam) พบการกระจายของไม้โกงกางใบเล็กและ
โกงกางใบใหญ่ ข้ึนกระจายร่วมกบัถัว่ขาว โปรงแดง 
ตะบูนขาว และตะบูนด า  หลงัจากนั้นท่ีระยะ 300-350 
เมตร จากชายฝ่ังพบหงอนไก่ทะเล และหยีทะเลข้ึน
กระจายร่วมกบัไมโ้กงกางใบเลก็  

สงัคมโกงกางใบเลก็-ตะบูนขาว (M2) บริเวณ
พ้ืนท่ีศึกษาเน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนทรายแป้ง 
(sandy loam)  ซ่ึงจะพบการกระจายของไมโ้กงกางใบ
เล็ก ข้ึนกระจายร่วมกบัโกงกางใบใหญ่ และแสมขาว 
ตะบูนขาว และตะบูนด า ท่ีระยะ 0-150 เมตร จาก

ชายฝ่ัง   ส่วนตั้งแต่ระยะ 100-350 เมตร จากชายฝ่ังพบ
โกงกางใบเลก็ข้ึนกระจายร่วมกบัตะบูนขาว โปรงแดง 
ล าแพนหิน หงอนไก่ทะเล และหลุมพอทะเล และใน
สังคมโกงกางใบเลก็-ตะบูนขาว (M3) เน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนทรายแป้ง (sandy clay loam)   ท่ีระยะ 0-100 
เมตร พบการกระจายของโกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
ใหญ่ แสมขาว ถัว่ขาว และถัว่ด า ข้ึนกระจายร่วมกนั 
หลงัจากนั้นท่ีระยะ 100-300 เมตร จากชายฝ่ังเน้ือดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย (clay loam) พบไม้
โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมขาว ตะบูนขาว 
และตะบูนด า ข้ึนกระจายร่วมกันในพ้ืนท่ี   ส่วนท่ี
ระยะ 300-350 เมตร จะพบไม้โกงกางใบเล็ก ข้ึน
กระจายร่วมกบัไมต้ะบูนขาวและหงอนไก่ทะเล ซ่ึง
เน้ือดินเป็นดินทรายแป้ง (loam)   และจากข้อมูลใน
แนวส ารวจของสังคมพืช M3 พบการกระจายของ
โกงกางใบใหญ่และแสมขาวข้ึนกระจายเกือบทุกระยะ
จากชายฝ่ังทะเลนั้น  อาจไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรม
การเล้ียงกุ้งซ่ึงมีการทับถมของเปอร์เซ็นต์ของดิน
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เหนียว (clay) มากกว่าในทุกสังคมท่ีท าการส ารวจ
ตั้งแต่ระยะจากชายฝ่ังถึงด้านในสุดของแนวส ารวจ 
รวมถึงในพ้ืนท่ีพบว่ามีร่องการระบายน ้ าจากนากุง้ท่ี
อยู่ใกลก้บัพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา  ดงันั้นการข้ึนอยู่ของ
พนัธ์ุไมป่้าชายเลนจะมีการแบ่งเขต (species zonation) 
เช่น บริเวณชายฝ่ังท่ีเป็นดินเลนและมีน ้ าข้ึนลงสม ่า
เสมอพบไมใ้นกลุ่มไมโ้กงกาง  ถดัเขา้ไปดินเร่ิมแข็ง
จะเป็นพวกไมถ้ัว่และพงักาหวัสุม  ส่วนดา้นในของป่า
ท่ีดินค่อนขา้งแข็งจะเป็นพวกตะบูน  ซ่ึงการแบ่งเขต
การข้ึนอยู่ของพนัธ์ุไมจ้ะแตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี 
(สนิท, 2541) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาสมบติัของ
ดินท่ีจังหวัดพังงาของจิตต์  (2516)  โดยบริเวณริม
ชายฝ่ังมีเปอร์เซ็นต์ของอนุภาคทราย (sand) นอ้ยกว่า
บริเวณท่ีอยู่ห่างจากทะเลลึกเขา้ไป  ซ่ึงค่าเปอร์เซ็นต์
ของทรายแป้ง (silt) เปอร์เซ็นตข์องดินเหนียว (clay) มี
ความผนัแปรตามระยะทาง กล่าวคือจะตรงกนัขา้มกบั
ค่าเปอร์เซ็นต์ของทราย (sand) คือ มีค่ามากบริเวณริม
ฝ่ังทะเลและลดลงตามล าดบัเม่ืออยูห่่างจากริมทะเลเขา้
ไป  

 
สรุป 

1. พบชนิดพรรณไมท้ั้งส้ิน 14 ชนิด  สามารถ
แยกได ้2 กลุ่มหลกั คือ  1) พรรณไมป่้าชายเลนท่ีแทจ้ริง 
(true mangrove species) พบ 11 ชนิด  ส่วนใหญ่อยู่ใน
วงศ์ Rhizophoraceae ไดแ้ก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
ใหญ่ โปรงแดง ถัว่ขาว และถัว่ด า  วงศ์ Acanthaceae 
ได้แก่ แสมขาว และแสมด า  วงศ์ Meliaceae ได้แก่ 
ตะบูนขาว  และตะบูนด า   วงศ์  Lythraceae ได้แก่  
ล าแพนหิน  วงศ์ Primulaceae ไดแ้ก่ เล็บมือนาง และ  
2) พรรณไมข้ึ้นร่วมกบัพรรณไมเ้ด่นหรือพรรณไมร้อง
ในป่าชายเลนซ่ึงพบได้ในบริเวณป่าชายเลนทั่วไป 
(mangrove associate species) พบ  3 ช นิด  ว งศ์  
Malvaceae ไดแ้ก่ หงอนไก่ทะเล  วงศ ์Leguminosae 
ได้แก่ หงอนไก่ทะเล และหลุมพอทะเล และพบ

โกงกางใบเลก็เป็นชนิดพรรณไมเ้ด่นในทุกแนวส ารวจ 
รองลงมาคือ ไมโ้กงกางใบใหญ่ท่ีพบเฉพาะในสังคม
โกงกางใบเล็ก-โกงกางใบใหญ่ (M1)  ส่วนสังคม
โกงกางใบเลก็-ตะบูนขาว (M2 และ M3) พบไมต้ะบูน
ขาวมีค่าดัชนีความส าคัญของสังคมพืชเป็นอันดับ
รองลงมา  

2. ค่าเฉล่ียของขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง พบว่า 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
โดยค่าเฉล่ียของขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของสังคมพืช 
M3 มีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 16.12 เมตร  รองลงมา คือ 
สังคมพืช M2 และ M1 มีค่าเท่ากบั 15.33 และ 13.74 
เมตร ตามล าดบั  

3. ค่าดัชนีความหลากหลายของสังคมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
พบว่า สังคมไมโ้กงกางใบเล็ก-โกงกางใบใหญ่ (M1) 
มีค่าดชันีความหลากหลายสูงท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ 
สงัคมไมโ้กงกางใบเลก็-ตะบูนขาว (M2 และ M3) มีค่า
เท่ากบั 1.03, 0.71 และ 0.45 ตามล าดบั  

4. ค่าดชันีความส าคญัของพรรณไมส้ามารถ
แยกสังคมพืชเป็น 2 สังคมย่อย คือ สังคมพืชท่ีมี
โกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ ได้แก่ M1 และ
สังคมพืชท่ีมีโกงกางใบเล็กและตะบูนขาว ไดแ้ก่ M2 
และ M3  

5. สมบัติของดินของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ 
ความหนาแน่นรวม ความพรุน อนุภาคทราย อนุภาค
ทรายแป้ง อนุภาคดินเหนียว อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและแคลเซียม เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s new multiple range พบว่า 
อนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง และแคลเซียม สามารถ
แบ่งสังคมพืชย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มท่ี 1 สังคม
โกงกางใบเลก็-โกงกางใบใหญ่ ประกอบดว้ย M1 และ
กลุ่มท่ี 2 สงัคมโกงกางใบเลก็-ตะบูนขาว ประกอบดว้ย 
M2 และ M3  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัไดด้ าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2558  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ประเมินสถานภาพพืชป่าท่ีถูกคุกคามตามเกณฑข์อง International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN)  และเพ่ือส ารวจพืชหายาก พืชใกลสู้ญพนัธ์ุ พืชชนิดใหม่ของโลก และพืชท่ีพบคร้ังแรกใน
ประเทศไทย  โดยการส ารวจและเก็บตวัอย่างพรรณไมใ้นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์15 แห่ง  และไดค้ดัเลือกพ้ืนท่ีเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าภูววั จงัหวดับึงกาฬ และอุทยานแห่งชาติภูลงักา จงัหวดันครพนม เพ่ือประเมินสถานภาพพืชท่ีถูก
คุกคามโดยใชโ้ปรแกรม GeoCAT ของสวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศองักฤษ  และใชห้ลกัเกณฑข์อง IUCN Red 
List Categories ปี พ.ศ. 2544  ผลการศึกษาสามารถประเมินพืชท่ีถกูคุกคามในประเทศไทยจ านวน 1,224 ชนิด และ
พบพืชชนิดใหม่ของโลก 12 ชนิด  พืชท่ีพบคร้ังแรกในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ เอ้ืองกลีบมว้นใบหญา้ (Liparis 
acutissima Rchb. f.) วงศ์ Orchidaceae และขาวอวบ (Chionanthus verticillatus (Gagnep.) Soejarto & P. L. Lôc) 
วงศ์ Oleaceae และ มะพลบัธารทอง (Diospyros bangoiensis Lecomte) วงศ ์Ebenaceae  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ไดน้ ามาจดัพิมพห์นงัสือ 2 เล่ม คือ  คู่มือการจ าแนกชนิดพรรณไมแ้บบลกัษณะเด่นเฉพาะ และหนงัสือพืชท่ีถูก
คุกคามในป่าภูววั-ภูลงักา  เพ่ือเผยแพร่ให้กบัเจา้หนา้ท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช นกัวิจยัและ
บุคคลทัว่ไป 
ค าส าคญั: การประเมินสถานภาพ พืชท่ีถูกคุกคาม พืชใกลสู้ญพนัธุ์ พืชชนิดใหม่ พืชท่ีพบคร้ังแรกของไทย 
 

ABSTRACT 
 The assessment of threatened plants in Thailand (phase 2) was carried out between October 2011 and 
September 2015.  The objective was to assess threatened plants in Thailand based on the criteria of the International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) and to survey of rare species, endangered 
species, new species, and new recorded species in Thailand.  Plant assessment was undertaken in the Phu Wua 
Wildlife Sanctuary, Buengkan province and in the Phu Langka National Park, Nakhon Phanom province using the 
GeoCAT program (Geospatial Conservation Assessment Tool) of the Royal Botanical Gardens, Kew, United 
Kingdom, and the IUCN Red List Categories (version: 3.1. 2001).  In total, 1,224 species of threatened plants in 
Thailand were found.  These included 12 new species and 3 new recorded species: Liparis acutissima Rchb. f. 
(Orchidaceae), Chionanthus verticillatus (Gagnep.) Soejarto & P. L. Lôc (Oleaceae) and Diospyros bangoiensis 
Lecomte (Ebenaceae).  These data will be published in two books—“Identification of Thai Woody Plants Using 
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Spot Characteristics” and “Threatened Plants in PhuWua-Phu Langka Forests”—for use by officers of the 
Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, researchers, and the general public.  
Keywords: assessment, threatened plants, endangered species, new species, Thai new recorded species 

 
ค าน า 

ประเทศไทยมีพืชท่ีมีท่อล าเลียง (vascular 
plants) ประมาณ 10,000 ชนิด  (Larsen, 1979)  ซ่ึ ง
จัดเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของพืชมาก
ประเทศหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพของโลกถูก
คุกคามอย่างมากท่ีมีสาเหตุเกิดจากการพัฒนา การ
เพ่ิมข้ึนของประชากร และการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก ท าใหพ้รรณพืชลดจ านวนลงอย่าง
รวดเร็ว และมีพืชจ านวนมากท่ีสูญพนัธ์ุไป  โดยท่ีพืช
เหล่า น้ีย ังไ ม่ได้มีการ ศึกษา ถึงศักยภาพการใช้
ประโยชน์ ให้แ ก่ม นุษย์  ท า ให้ เ กิดการสูญเ สีย
ทรัพยากรของโลกไปโดยเปล่าประโยชน์  นอกจากน้ี
ยงัคาดวา่ประมาณ 20% ของพืชท่ีมีท่อล าเลียงท่ีพบใน
ประเทศไทยน่าจะเป็นพืชหายาก พืชใกล้สูญพันธ์ุ 
หรือพืชท่ีมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ  แต่ยงัไม่ไดรั้บการ
ประเมินสถานภาพอย่างแทจ้ริงหรือการส ารวจยงัไม่
ทั่วถึง  โดยท่ีพืชหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุส่วนใหญ่
มักจะข้ึนตามถ่ินท่ีอยู่ ท่ี มีขนาดเล็กและมีลักษณะ
เฉพาะท่ีเหมาะต่อการด ารงชีวิตและแพร่พนัธ์ุของพืช
เพียงไม่ก่ีชนิด  ถ่ินท่ีอยู่เหล่าน้ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 
ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ซ่ึงการเดินทางเขา้ไป
ในหลายพ้ืนท่ีมักจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก  
ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการ
ส ารวจพืชหายากและพืชใกล้สูญพนัธ์ุเพ่ือประเมิน
สถานภาพระดบัความรุนแรงของการคุกคาม  ส าหรับ
ใชใ้นการวางแผนการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อย่าง
ย ัง่ยืน  เป็นการเพ่ิมขอ้มลูการวิจยัดา้นอนุกรมวิธานพืช 
ส าหรับพืชชนิดใหม่และตอบสนองต่อการวิจัย
ประยุกต์ด้านต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวกับพืช ทั้ งภาครัฐและ

เอกชน  เพ่ือการพฒันาและแกปั้ญหาความยากจนของ
ประเทศ เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  การวิจยัพืช
อาหารและพืชสมุนไพร เป็นต้น  รวมทั้ งเป็นการ
ตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ประ เทศไทยเ ป็นส่วนหน่ึงของ  Global 
Biodiversity Hotspots (Maunder et al., 2002; Ashton , 
1995) ไดก้ล่าววา่ ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของความ
หลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเขตร้อนแถบอินโด-
พม่า ท่ีมีการท าลายป่าไมม้ากในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา  ท า
ให้พรรณพืชส่วนใหญ่ในป่าตามธรรมชาติอยู่ใน
สถานภาพถูกคุกคาม (threatened)  ดงันั้นการส ารวจ
จ าแนกชนิดและสถานภาพพืชของประเทศ จึงมี
ความส าคัญต่อการวางแผนการอนุรักษ์ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับพรรณพืชในภูมิภาคและของ
โลก  ทั้งยงัเป็นแหล่งอาหาร ถ่ินอาศยั และปัจจยัใน
การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ  การ
ส ารวจพรรณพืชของประเทศไทยได้ด าเนินการมา
นานกว่า  100 ปี  และมีพรรณไม้แห้ง ถึง  200,000 
ตวัอย่างในหอพรรณไมข้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพนัธ์ุพืช  และมีอีกประมาณ 100,000 ตวัอย่าง 
ท่ีเก็บไว้ตามพิพิธภัณฑ์พืชทั่วประเทศ  พรรณพืช
ประมาณร้อยละ 40  ไดมี้การศึกษาดา้นอนุกรมวิธาน
และตีพิมพ์ในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศ
ไทย (Flora of Thailand)  มีการค้นพบพืชชนิดใหม่
หรือพืชพบคร้ังแรกในประเทศอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงการ
ส ารวจและศึกษาพรรณพืชเหล่าน้ีโดยละเอียดมีนอ้ย
มาก ธวชัชัย สันติสุข ได้รายงานรายช่ือพืชถ่ินเดียว
และพืชหายากของประเทศไทย 95 ชนิด (ส านักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ , 2543) และรายงาน
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เพ่ิมเติมอีก 133 ชนิด (ธวชัชยั, 2547)  พบวา่พืชเหล่าน้ี
ข้ึนกระจายอยู่ทั้ งในและนอกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ทั่ว
ประเทศ  มีหลายพ้ืนท่ีท่ีถูกคุกคาม  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
การพฒันาพ้ืนท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการประเมิน
สถานภาพพรรณ พืชของไทย ท่ี ใช้ เ กณฑ์ขอ ง 
International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN) มีพืชเพียง 206 ชนิดเท่านั้น
ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น   แ ล ะ มี เ พี ย ง  88 ช นิ ด  
ท่ี ไ ด้ รั บ ก า รป ร ะ เ มิ น ว่ า เ ป็ น พื ช ท่ี ถู ก คุ ก ค า ม 
(International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources [IUCN], 1978; 2006 )  

การท่ีประเทศไทยไดร่้วมลงสัตยาบรรณใน
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  การ
ส ารวจประเมินทรัพยากรพืช และการลดจ านวนการ
คุกคามใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ. 2553 จดัเป็นงานเร่งด่วนท่ี
ประเทศภาคีสมาชิกตอ้งด าเนินการ  ดงันั้นการส ารวจ
และประเมินสถานภาพพืชท่ีถูกคุกคามจึงเป็นการ
ตอบสนองและเป็นการด าเนินงานภายใตน้โยบายของ
ประเทศในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกทางหน่ึง  รวมทั้งเป็นขอ้มูล
ประกอบการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ตามยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมัน่คงของ
ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ (1) ประเมิน
สถานภาพพืชท่ีถูกคุกคามโดยใช้เกณฑ์ของ IUCN 
ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลทรัพยากรพืชในการวางแผนการ
อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืน  (2) ส ารวจพืชหา
ยาก พืชใกลสู้ญพนัธ์ุและพืชชนิดใหม่ของไทยและ
ของโลก  และ (3) ตอบสนองการด าเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพในส่วน
ท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์ทั่วโลก เพ่ือการอนุรักษ์พืชตาม
เป้าหมายท่ี 2 ท่ีจะประเมินสถานภาพของพืช 

 

วธีิการศึกษา 
 

สถานที่วจิยั 
พ้ืนท่ีส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ พ้ืนท่ีป่า

อ นุ รั ก ษ์ จ า น วน  15 แ ห่ ง  ใ นภ า ค เ ห นื อ  ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต ้(Table 1) 
ประกอบดว้ย อุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง เขตรักษาพนัธ์ุ
สตัวป่์า 4 แห่ง และ เขตหา้มล่าสตัวป่์า 1 แห่ง 

 

การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัประกอบดว้ย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (1) 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้  (2) การส ารวจ เก็บตวัอย่าง
พรรณไมแ้ละวิเคราะห์ขอ้มลู  และ (3) ประเมินผลและ
สรุป  โดยมีวิธีการในการเก็บขอ้มูล 3 ขั้นตอนคือ (1) 
ศึกษาขอ้มูลพืชจากฐานขอ้มูลพรรณไมแ้ห้ง ตวัอย่าง
พรรณไมแ้ห้งและเอกสารทางวิชาการ เพ่ือใชใ้นการ
วางแผนการส ารวจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินศกัยภาพ  (2) ส ารวจเก็บตวัอยา่งพรรณไมจ้าก
สภาพธรรมชาติ พร้อมบนัทึกขอ้มูลลกัษณะของพืช 
ถ่ินท่ีอยู่ จ  านวนประชากร การกระจายพนัธ์ุ การใช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งบันทึกภาพ  และ (3) เก็บรักษา
ตวัอย่างพรรณไมจ้ากการส ารวจ เพ่ือใชป้ระกอบการ
วิเคราะห์หาช่ือวิทยาศาสตร์ และเป็นตวัอย่างอา้งอิง
การประเมินสถานภาพ 

วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แ ก่ (1) ศึกษา
วิเคราะห์ตวัอยา่งพรรณไมจ้ากการส ารวจเพ่ือใหไ้ดช่ื้อ
วิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง  (2) ค้นควา้งานวิจัย เอกสาร
วิชาการ หาขอ้มูลสนบัสนุนการวิเคราะห์ช่ือพืช และ
วิเคราะห์เขตการกระจายพนัธ์ุในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีพบ
พืชเหล่าน้ีเช่นกนั  (3) วิเคราะห์ขอ้มลูจ านวนประชากร 
การกระจายพันธ์ุ และเหตุท่ีคุกคามถ่ินท่ีอยู่  หรือ
คุกคามโดยตรงกบัพรรณพืชชนิดนั้น ๆ  (4) ประเมิน
สถานภาพพืชท่ีถูกคุกคามเพ่ือจัดล าดับสถานภาพ 
การอนุรักษโ์ดยใชเ้กณฑข์อง IUCN  โดยใชโ้ปรแกรม  
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GeoCAT  (5) จดัท าฐานข้อมูลสถานภาพของพรรณ
พืชท่ีถูกคุกคามของประเทศไทยเพ่ือสะดวกในการ
สืบคน้ผ่านทาง Internet เพ่ือเป็นขอ้มูลแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง  และ (6) ตีพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่และ
เสนอบัญชีรายช่ือพรรณพืชท่ีถูกคุกคามในประเทศ
ไทยต่อ IUCN 

 

Table 1   List of  protected area for the assessment of threatened plants 
 

Region Protected area Province 
Nothern 1. Lam nam kok national park Chaing Rai 

 2. Doi Pha hom pok national park Chaing Mai 
 3. Doi phukha national park Nan 
 4. Nanthaburi national park Nan 
 5. Lum nam pai wildlife sanctuary Mae Hong Son 

 North-eastern 6.Phu hin rong kha national park Phet Chabun 
  7. Nam nao national park Phet Chabun 
 8. Phu Soi dao national park Phitsanulok 
  9.Phu Luang wildlife sanctuary Loei 
  10. Phu Langka national park Nakhon Phanom 
 11. Phu wau wildelife sanctuary Bueng kan 

Central 12. Kang kachan national park Phet Chaburi 
  13. Thung yai naresuan wildelife sanctuary Kanchanaburi 

Southern 14. Khao Luang national park Nakhon Si thamarat 
  15. Khao nam prai non-hunting area Trang 

 
 

การประเมนิสถานภาพพชืที่ถูกคุกคาม 
 พืชท่ีถูกคุกคามถูกประเมินเพ่ือจัดล าดับ

สถานภาพการอนุรักษ์ตามเกณฑข์อง IUCN  โดยใช้
โปรแกรม GeoCAT ในการค านวณค่าพ้ืนท่ีกระจาย
พันธ์ุ (Area of Occupancy-AOO) และขอบเขตการ
กระจายพนัธ์ุ (Extent of Occupancy-EOO)  

การศึกษาวิจยัการประเมินสถานภาพของพืช
ไดท้ า 2 วิธี คือ การวางแปลงตวัอย่าง ร่วมกบัการใช้
ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์  (GIS) และการใช้
โ ป ร แ ก ร ม  GeoCAT (Geospatial Conservation 
Assessment Tool) ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1.  การประเมินสถานภาพของพนัธ์ุไมแ้ต่ละ
ชนิดโดยใช ้GIS ร่วมกบัใชห้ลกัเกณฑข์อง IUCN Red 
List Categories ปี พ.ศ. 2544  โดยมีขั้นตอนการวิจัย
ดงัน้ี 

 1.1  ศึกษาตวัอยา่งพนัธ์ุไมแ้หง้  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบขอ้มูลพนัธ์ุไมจ้ากฐานขอ้มูลของหอพรรณ
ไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช  เช่น 
ช่วงระยะเวลาการออกดอกและออกผล  พิกดัของพนัธ์ุ
ไมแ้ต่ละชนิด  ระดบัความสูงจากน ้าทะเล เป็นตน้ 

 1.2  ศึกษาและส ารวจพันธ์ุไม้โดยใช้
เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง (Line Transect Sampling) ดงัน้ี 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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1.2.1  เลือกแปลงตัวอย่างโดยการ
เลือกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าท่ี
เป็นตวัแทนท่ีมีพนัธ์ุไมท่ี้ตอ้งการประเมินสถานภาพ  

1.2.2  วางแปลงขนาด 10 x 10 ม. 
จ านวน 5 แปลง โดยวางแปลงในแต่ละพ้ืนท่ีจ านวน 4 
จุด โดยใชว้ิธีการคดัเลือก (selective) 

1.2.3  บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์
และความสูงจากระดบัน ้าทะเล  

1.3  เก็บตวัอย่างพนัธ์ุไม ้ในแปลงส ารวจ
และท่ีตอ้งการประเมินสถานภาพ  เพ่ือน ามาตรวจสอบ
ใหไ้ดช้นิดท่ีถูกตอ้ง  โดยใชรู้ปวิธานหรือเปรียบเทียบ
จากตวัอยา่งพนัธ์ุไมแ้หง้ของหอพรรณไม ้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช  

1.4  น าขอ้มูลท่ีไดม้าบรรยายลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดให้ถูกต้องตาม
หลกัการของราชบณัฑิตยสถาน  และน าขอ้มูลท่ีได้
จากภาคสนามและจากฐานขอ้มูลของหอพรรณไม ้มา
ท าแผนท่ีการกระจายพนัธ์ุและประเมินสถานภาพของ
พันธ์ุไม้แต่ละชนิดโดยใช้โปรแกรมจัดการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่น 9.3 (ArcEditor version 9.3) 

ร่วมกบัใชห้ลกัเกณฑข์อง IUCN Red List Categories 
ปี พ.ศ. 2544 โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.4.1 น าเขา้ขอ้มูลต าแหน่งพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์ของก่วมแต่ละตน้จากการส ารวจภาคสนาม
และจากฐานขอ้มลูของหอพรรณไม ้มาใส่ลงในแผนท่ี
การจ าแนกประเภทป่าเพ่ือหาค่าพ้ืนท่ีการกระจายพนัธ์ุ 
(Area of Occupancy-AOO) และขอบเขตการกระจาย
พันธ์ุ (Extent of Occupancy-EOO) ซ่ึงเป็นป่าดิบเขา 
ป่าดิบแลง้ และเขาหินปูน (Figure 1, Figure 2) 

1.4.2 ก าหนดให้แต่ละจุดท่ีส ารวจมี
ระยะรัศมีเป็นวงกลม 2 กิโลเมตร เป็นค่าพ้ืนท่ีการ
กระจายพนัธ์ุ (AOO) (Figure 3) 

1.4.3 ก าหนดขอบเขตการกระจาย
พนัธ์ุของก่วมโดยการลากเส้นเพ่ือเช่ือมต่อจุดท่ีได้
น าเขา้ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ (Figure 4) 

1.4.4 น าขอ้มูลขอบเขตการกระจาย
พนัธ์ุท่ีไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑข์อง IUCN 
Red List Categories ปี พ.ศ. 2544 เพ่ือประเมินว่าก่ว
มแต่ละชนิดอยูใ่นสถานภาพใด (Figure 5) 

 

 
Figure 1  Geological data of Acer in Thailand 
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Figure 2  Map shown location of Acer in Thailand 

 

 
Figure 3  Area of occupancy (AOO) of  survey point (2 Km.) 

 

 
Figure 4  Extent of occurrence ( EOO) of  species 



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 
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Figure 5  Map shown distribution of each species of Acer 

 
2.  การประเมินสถานภาพของพืชโดยใช้

โปรแกรม  GeoCAT (Geospatial Conservation 
Assessment) ของสวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศ
อังกฤษ  และใช้หลัก เกณฑ์ของ  IUCN Red List 
Categories ปี พ.ศ. 2544 โดยมีขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 

2.1 ศึกษาตวัอย่างพนัธ์ุไมแ้ห้ง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบขอ้มูลพนัธ์ุไมจ้ากฐานขอ้มูลของหอพรรณ
ไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช  เช่น 
ช่วงระยะเวลาการออกดอกและออกผล พิกดัของพนัธ์ุ
ไมแ้ต่ละชนิด ระดบัความสูงจากน ้าทะเล เป็นตน้ 

2.2 ส ารวจและเก็บตัวอย่างพันธ์ุไม้ท่ี
ต้องการประเมินสถานภาพ  โดยการส ารวจตาม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์า  เพ่ือน ามาตรวจสอบให้ไดช้นิดท่ี
ถูกตอ้ง  โดยใชรู้ปวิธานหรือเปรียบเทียบจากตวัอย่าง
พนัธ์ุไม้แห้งของหอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช  

2.3 น าขอ้มูลท่ีไดม้าบรรยายลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดให้ถูกต้องตาม

หลกัการของราชบณัฑิตยสถาน และน าขอ้มลูท่ีไดจ้าก
ภาคสนามและจากฐานขอ้มูลของหอพรรณไม ้มาท า
แผนท่ีการกระจายพนัธ์ุและประเมินสถานภาพของ
พัน ธ์ุ ไม้แ ต่ละชนิดโดยใช้โปรแกรม GeoCAT 
(Geospatial Conservation Assessment Tool) ของสวน
พฤกษศาสตร์คิว ประเทศองักฤษ และใช้หลกัเกณฑ์
ของ IUCN Red List Categories ปี พ.ศ. 2544 โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.2.1 น าขอ้มูลต าแหน่งพิกดัจุดของ
พนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดจากการส ารวจภาคสนามและจาก
ฐานขอ้มูลของหอพรรณไม ้ไดแ้ก่ ช่ือพฤกษศาสตร์ 
พิกัดของจุดท่ีพบพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิด สถานท่ี ต าบล 
อ าเภอ จงัหวดัและประเทศ มาใส่ลงในตารางการเพ่ือ
การค านวณการประเมินสถานภาพของโปรแกรม 
GeoCAT ซ่ึงเป็นตาราง Exel และไดบ้นัทึกขอ้มูลเป็น 
CSV (MS-DOS)  

1.2.2 เ ร่ิมใช้โปรแกรม GeoCAT 
จากเว๊ปไซด์ของสวนพฤกษศาสตร์คิว และน าเข้า
ขอ้มลูตามขอ้ 1.2.1 ในโปรแกรม GeoCAT ดงัน้ี 
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1)  ด า วน์ โหลดโปรแกรม 
GeoCAT จากเว๊ปไซด์ของสวนพฤกษศาสตร์คิวจาก
เวป๊ไซด ์www.geocat.kew.org  และใหค้ลิกเร่ิมตน้การ
ท างานท่ี Start a new project (Figure 6) 

2) เลือก upload data ในช่องสี
เขียวช่องท่ี 2 (CSV)  เพ่ือน าเขา้ขอ้มูลจากตาราง Exel 
และได้บันทึกข้อมูลเป็น CSV (MS-DOS) เรียบร้อย
แลว้ (Figure 7) 

3)  ให้คลิกไปท่ีช่องสุดท้าย 
Import GeoCat, CSV  เพ่ือน าเขา้ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไว้

ในคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นตารางท่ีแสดงขอ้มูล ได้แก่ ช่ือ
พฤกษศาสตร์ พิกัดของจุดท่ีพบพนัธ์ุไม้แต่ละชนิด 
สถานท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดัและประเทศ และได้
บันทึกข้อมูลเ ป็น CSV (MS-DOS) เ รียบร้อยแล้ว 
(Figure 8) 

4) เม่ือน าเข้าข้อมูลเรียบร้อย
แลว้  จากนั้นโปรแกรมจะท าการค านวณขอบเขตการ
กระจายพนัธ์ุ พร้อมทั้งท าการประเมินสถานภาพของ
พืชชนิดนั้น ๆ (Figure 9) 

 

 
Figure 6  GeoCAT from webpage of Royal Botanic garden (Kew; www.geocat.kew.org) 
 

 
Figure 7  Data input for analysis of  status 
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Figure 8  input data by CSV file 

 

 
Figure 9  distribution map of eah species 

 

 
Figure 10  Category and criteria of  IUCN 
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ผลการศึกษา 
 

ผลการประเมินสถานภาพของพืชที่ถูกคุกคามในประ
ทศไทย ระยะที่ 1 
 การประเมินสถานภาพของพืชท่ีถูกคุกคามใน
ประเทศไทย เพ่ือศึกษาดา้นอนุกรมวิธาน การกระจาย
พนัธ์ุ การประเมินสถานภาพของพืช และเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการศึกษาพืชวงศ์อ่ืน ๆ และน ามาใช้เป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจในการออกแบบ นโยบาย และกฏ
ระเบียบท่ีใชใ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป  
โดยท าการศึกษา 2 วิธี คือ GIS ร่วมกบัใช้หลกัเกณฑ์
ของ IUCN Red List Categories เพ่ือประเมินสถานภาพ
ของพืชวงศ์ก่วม จ านวน 3 ชนิด ได้แก่  ก่วมแดง  
(A. calcaratum Gagnep.),  ก่วมภูคา  (A. pseudowilsonii 
Y. S. Chen) และก่วมใบใหญ่  (A. thomsonii Miq.) ใน
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาตินนัทบุรี 
จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด
พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง จจังหวดัเลย โดยการ
ส ารวจพนัธ์ุไมแ้ละวางแปลงตวัอย่างโดยใชเ้ทคนิคการ
สุ่ มตั ว อ ย่ า ง  (Line Transect Sampling) และน า ม า
ค านวณหา ค่ า พ้ื น ท่ี ก า รกระจายพัน ธ์ุ  (Area of 
Occupancy-AOO) และขอบเขตการกระจายพันธ์ุ  
(Extent of Occupancy-EOO) พบว่า ก่วมทั้ ง 3 ชนิด อยู่
ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ และการใช้โปรแกรม 
GeoCAT (Geospatial Conservation Assessment Tool) 
ร่วมกับใช้หลักเกณฑ์ของ IUCN Red List Categories 
เพ่ือประเมินสถานภาพของพืชในการศึกษาการประเมิน
สถานภาพพืชท่ีถูกคุกคามในป่าภูววั-ภูลงักา ในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติภูลงักา จงัหวดันครพนม และเขตรักษา
พนัธ์ุสัตว์ป่าภูววั จงัหวดับึงกาฬ  โดยการส ารวจตาม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมทั้ งเก็บตัวอย่าง และ
บนัทึกพิกดัของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิด  และใชโ้ปรแกรม 

GeoCAT ในการค านวณหาค่าพ้ืนท่ีการกระจายพนัธ์ุ 
(Area of Occupancy-AOO) และขอบเขตการกระจาย
พนัธ์ุ (Extent of Occupancy-EOO) พบพืชท่ีถูกคุกคาม 
62 ชนิด สามารถจดัจ าแนกสถานภาพของพืชได ้3 กลุ่ม 
คือ ใกลสู้ญพนัธ์ุอย่างยิ่ง 37 ชนิด ใกลสู้ญพนัธ์ุ 23 ชนิด 
และมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ 1 ชนิด 
 

ชนิดพรรณไม้ที่เป็นชนิดใหม่และพืชที่พบเป็นคร้ังแรก
ของไทย 

จากการส ารวจพบว่ามีพืชชนิดใหม่ของโลก 
(new species) จ านวนทั้งหมด 12 ชนิด ( 11 สกุล 7  วงศ)์ 
(Table 2)  ไดแ้ก่ พืชในวงศ์เข็ม (Rubiaceae) 2 ชนิด คือ 
เข็มก้นปิด และเข็มใหญ่   วงศ์สัก (Lamiaceae) 1 ชนิด 
คือ โสมภูลงักา   วงศก์ลว้ยไม ้(Orchidaceae) 1 ชนิด คือ 
วา่นแผ่นดินเยน็อุม้ผางเอ้ืองรังนกไทยทอง เอ้ืองกลบัติด
พังงา  เ อ้ืองศิ ริชัย  และเ อ้ืองกลีบติดภู   วงศ์โมก 
(Apocynaceae) คือ  ครืออีเฒ่าภูว ัว  วงศ์โคลงเคลง 
(Melastomataceae) คือ สาวสนมดงนาทาม  วงศ์ตะแบก 
(Lythraceae) คือ ตะแบกขาว  และวงศก่์อ (Fagaceae) คือ 
ก่อโตนปริวรรต  

พืชท่ีพบเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย (new 
recoreded) พบ 4 ชนิด คือ Pandanus ornatus (Gaudich.) 
Kurz Artocarpus lowii King  พุ ด ใ ต้ ด อกให ญ่  
(Rothmannia macrophylla (Hook.f.) Bremek.) แ ล ะ
ฝอยทองมาเลย ์(Maingaya malayana Oliv.)  

พรรณไมท่ี้เป็นคาดวา่เป็นพืชชนิดใหม่ ไดแ้ก่ 
Psychotria sp. และพืชท่ีพบเป็นคร้ังแรกในประเทศ
ไทย พบ 2 ชนิด ประกอบด้วยพืชในวงศ์พลับพลึง 
(Amaryllidaceae) 1ชนิด  คือ  Crinum sp. และวงศ์
กลว้ยไม ้(Orchidaceae) 1 ชนิด คือ Liparis acutissima 
Rchb.f. ปัจจุบนัก าลงัอยู่ในระหว่างการศึกษาทบทวน
ขอ้มูลและตรวจสอบจากนกัพฤกษศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญ
ในวงศด์งักล่าว รวมทั้งการตรวจสอบตวัอย่างตน้แบบ
เพ่ิมเติม 
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Table 2  New species founed in protected area  
Thai name Botanical name Family 

1. วา่นแผน่ดินเยน็อุม้ผาง Nervilia umphangensis Suddee, Rueangruea & S. W. Gale Orchidaceae 
2. เอ้ืองรังนกไทยทอง Porpax thaithongiae Suddee, Prommanut & Watthana Orchidaceae 
3. เอ้ืองกลบัติดพงังา Gastrodia phangngaensis Suddee, Sirimongkol & Chamch. Orchidaceae 
4. เอ้ืองศิริชยั Didymoplexis sirichaii Suddee Orchidaceae 
5. เอ้ืองกลีบติดภ ู Gastrodia sp.  Orchidaceae 
6. เขม็ใหญ่ Ixora megalophylla Chamch. Rubiaceae 
7. เขม็กน้ปิด Ixora phulangkaensis Chamch. Rubiaceae 
8. เครืออีเฒ่าภูววั Ceropegia sp.  Apocynaceae 
9. โสมภูลงักา Plectranthus phulankaensis Suddee, Suphuntee & Saengrit Lamiaceae 
10. สาวสนมดงนาทาม Sonerila dongnathamensis Suddee, Phutthai & Rueangruea Melastomataceae 
11. ตะแบกขาว Lagerstroemia huamotensis W. J. de Wilde & Duyfjes Lythraceae 
12. ก่อโตนปริวรรต Lithocarpus orbicarpus Strijk Fagaceae 

 

การประเมนิสถานภาพพชืที่ถูกคุกคามในประเทศไทย 
 การประเมินคร้ังน้ีไดจ้ากการตรวจสอบจาก
เอกสารอ้างอิงท่ีมีนักวิจัยศึกษามาก่อน ฐานข้อมูล
ตวัอย่างพรรณไมแ้หง้ในหอพรรณไม ้และการส ารวจ
ในภาคสนาม  เพ่ือประเมินจ านวนประชากร เขตการ
กระจายพนัธ์ุ และปัจจยัคุกคามท่ีมีผลต่อสถานภาพ
ตามเกณฑ์ของ IUCN พบว่า พืชท่ีไดรั้บการประเมิน
สถานภาพมีจ านวน 1,217 ชนิด จดัเป็นพืชท่ีถกูคุกคาม
จ านวน 944 ชนิด และมีสถานภาพเป็นพืชท่ีถกูคุกคาม
อยา่งยิ่ง  

การประเมินสถานภาพพืช (status) เฉพาะ
ก ลุ่มพืช มี ท่อล า เ ลี ยงในประ เทศไทย  พบว่ า  มี
สถานภาพแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่  (1) พืชท่ีสูญ
พันธ์ุในธรรมชาติ (Extinct in the wild, EW) 2 ชนิด  
(2) พืชท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุอย่างยิ่ง (Critically endangered 
species, CR) 18 ช นิ ด   (3) พื ช ท่ี ใ ก ล้ สู ญพัน ธ์ุ  
(Endangered species, EN) 200 ช นิด  (4) พื ช ท่ี มี
แนวโน้มใกลสู้ญพนัธ์ุ (Vulnerable species, VU) 715 
ชนิด  (5) พืชท่ีใกลถ้กูคุกคาม (near threatened species, 

NT) 34 ชนิด   (6) พืชกลุ่มท่ีเป็นกงัวลนอ้ยท่ีสุด (Least 
concerned species, LC) 6 ชนิด  และ  (7) พืชกลุ่มท่ีมี
ข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient, DD) 242 ชนิด แต่
ไม่พบพืชท่ีสูญพนัธ์ุ (extinct species, EX)  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสถานภาพของพืชท่ี
มีท่อล าเลียงในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558 และ 
2559 (Table 3) พบวา่ มีสถานภาพแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
ไดแ้ก่  (1) พืชท่ีสูญพนัธ์ุในธรรมชาติ (Extinct in the 
wild, EW) ไม่แตกต่างกัน คือ มี 2 ชนิดเท่าเดิม คือ 
ฟ้ามุ่ยนอ้ย (Vanda coerulescen s Griff) (Orchidaceae) 
และโศกระย้า  (Amherstian obilis Wall.) (Fabaceae) 
(2) พืชท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุอย่างยิ่ง (Critically endangered 
species, CR) ไม่แตกต่างกนั คือ มี 18 ชนิด  (3) พืชท่ี
ใกล้สูญพนัธ์ุ (Endangered species, EN) แตกต่างกัน
ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 2 ชนิด  (4) พืชท่ีมี
แนวโน้มใกล้สูญพัน ธ์ุ  (Vulnerable species, VU) 
แตกต่างกนัในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 146 ชนิด 
(5) พืชท่ีใกลถู้กคุกคาม (near threatened species, NT) 
แตกต่างกนัในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 11 ชนิด 



303 

 

 

(6) พืชกลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสุด  (Least concerned 
species, LC) ไม่แตกต่างกนั คือมี  6 ชนิด และ  (7) พืช
ก ลุ่ ม ท่ี มี ข้อ มู ล ไ ม่ เ พี ย งพอ  (data deficient, DD) 
แตกต่างกนัในปี 2558 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 242 ชนิด แต่
ไม่พบพืชท่ีสูญพนัธ์ุ (extinct species, EX)พืชท่ีมีท่อ
ล าเลียงท่ีอยู่ในสถานภาพใกลสู้ญพนัธ์ุอย่างยิ่ง (CR) 

เป็นพืชวงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpacea) มีทั้ งหมด 18 
ชนิด ตามข้อมูลใน Table 4 ได้แก่  กระบากทอง ช้า
ม่วง ยางกล่อง ยางใต ้กระบกกรัง ตะเคียนขน ตะเคียน
เขา ตะเคียน ตะเคียนใบใหญ่ ตะเคียนชันตาแมว 
สยานวล กระบากด า เตง็ตานี กาลอด า หมากอ่อน ปาล
อชาลี ตะเคียนเตง็และสกัปีก 

 

Table 3  Compare of status of vascular plants in Thailand between  2006  and 2015 
 

Category Monocotyledons Dicoytyledons 

 2006 2015 2006 2015 
EX - - - - 
EW 1 1 1 1 
CR - - 18 18 
EN 141 142 64 65 
VU 224 275 345 440 
NT 3 7 20 27 
LC - - 6 6 
DD - 61 - 181 
sum 369 486 454 738 

 

 

Table 4  Vascular plants in categoty: Critically Endangered 
 

No.  Botanical name Thai mane 

1 Anisoptera curtisii Dyer ex King กระบากทอง 
2 Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz ชา้ม่วง 
3 Dipterocarpus dyeri Pierre ยางกล่อง 
4 Dipterocarpus hasseltii Blume ยางใต ้
5 Hopea helferi (Dyer) Brandis กระบกกรัง 
6 Hopea sangal Korth. ตะเคียนขน 
7 Hopea siamensis F. Heim ตะเคียนเขา 
8 Hopea sublanceolata Symington ตะเคียน 
9 Hopea thorelii Pierre ตะเคียนใบใหญ่ 

10 Neobalanocarpus heimii (King) P.S. Ashton ตะเคียนชนัตาแมว 
11 Shorea bracteolata Dyer สยานวล 
12 Shorea farinosa C.E.C. Fisch. กระบากด า 
13 Shorea guiso (Blanco) Blume เตง็ตานี 
14 Shorea longisperma Roxb. กาลอด า 
15 Shorea singkawang (Miq.) Miq. หมากอ่อน 
16 Shorea sumatrana (Slooten ex Thorenaar) Symington ex Desch ปาลอชาลี 
17 Shorea thorelii Pierre ตะเคียนเตง็ 
18 Vatica bella Slooten สกัปีก 
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สาเหตุของการถูกคุกคาม 4 กลุ่ม คือ  กลุ่มท่ี 
1 ถ่ินท่ีอยูถู่กคุกคาม เช่น การขยายพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟ
ป่า การตดัไมท้ าลายป่า และการพฒันาการท่องเท่ียว 
เป็นตน้  กลุ่มท่ี 2 การเก็บพืชเพ่ือการคา้ เช่น  กลุ่มท่ี 3 
ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินคุกคาม ไดแ้ก่ การคุกคามจากสัตว์
เล้ียงของชาวบา้นและการคุกคามจากพืชต่างถ่ิน  และ
กลุ่มท่ี 4 กิจกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การเหยียบย  ่า
ของนกัท่องเท่ียว และการตั้งแคมป์พกัแรมนอกพ้ืนท่ี
ท่ีก าหนด 

การศึกษาวิจัยการประเมินสถานภาพพืชใน
คร้ังน้ีเป็นการประเมินเฉพาะในประเทศไทย เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินในระดับโลก  เพ่ือ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช 
(Global Strategy for Plant Conservations: GSPC)  ใน
การด าเนินการตามเป้าหมายท่ี 2 คือ การวิเคราะห์
ประเมินเบ้ืองต้นของสถานภาพการอนุรักษ์ของทุก
ชนิดพันธ์ุพืชท่ีได้จ าแนกแล้วในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดบัระหวา่งประเทศ  วตัถุประสงคห์ลกั
ในการศึกษาวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาดา้นอนุกรมวิธาน การ
กระจายพนัธ์ุ และการประเมินสถานภาพของพืช เพ่ือ
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการศึกษาพืชวงศ์อ่ืน ๆ และเป็น
แนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติต่อไป และ
เ พ่ือน ามาใช้ เ ป็นข้อมูลในการตัด สินใจในการ
ออกแบบ นโยบายและกฎระเบียบท่ีใชใ้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 
 

สรุป 
 การส ารวจและเก็บตวัอย่างพรรณไมใ้นพ้ืนท่ี
อนุรักษ ์จ านวน 15 แห่ง ไดต้วัอย่างพรรณไมท้ั้งส้ิน 
1,006  หมายเลข  พบพืชชนิดใหม่ของโลก  (new 
species) ในวงศเ์ขม็ (Rubiaceae) 12 ชนิด พืชท่ีพบเป็น
ค ร้ั ง แ ร ก ในปร ะ เ ทศ ไท ย  (new recoreded) พ บ 
 4 ช นิด  คือ   Pandanus ornatus (Gaudich.) Kurz  
Artocarpus lowii King  พุดใตด้อกใหญ่ (Rothmannia 

macrophylla (Hook.f.) Bremek.) และฝอยทองมาเลย์ 
(Maingaya malayana Oliv.)  ข้อมู ล กา รประ เ มิน
สถานภาพพืชในกลุ่มป่าภูววัและภูลงักาได้จดัพิมพ์
เป็นหนังสือพืชท่ีถูกคุกคามในป่าภูววั ภูลงักา  และ
รวบรวมองค์ความรู้การจ าแนกพรรณไม้จัด พิมพ์
หนังสือ คู่มือจ าแนกชนิดพรรณไมแ้บบลกัษณะเด่น
เฉพาะ  ขอ้มูลพืชถูกคุกคามในประเทศไทยและปัจจยั
คุกคามท่ีไดจ้ากการศึกษาไดจ้ดัพิมพ์เป็นหนงัสือพืชท่ี
ถูกคุกคามในประเทศไทย รวมทั้ งได้การประเมิน
สถานภาพพืชถูกคุกคามตามเกณฑข์อง IUCN จ านวน 
1,224 ชนิด และจัดท าโฮมเพจสถานภาพพืชใน
ประเทศไทย เพ่ือให้บริการสืบคน้ขอ้มูลพืชผ่านเว็ป
ไซต์ของส านักงานหอพรรณไม้ให้แก่ผู ้ใช้ ได้แก่ 
เจา้หน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
และบุคคลภายนอกใหส้ามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูล
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถกูตอ้ง 
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บทคัดย่อ 

 แดง (Xylia xylocarpa) เป็นหน่ึงในไมท่ี้มีคุณค่าและมีการใชป้ระโยชน์กนัอย่างแพร่หลายแต่ในปัจจุบนั
ด้วยข้อจ ากัดทางด้านปริมาณของไม้  จึงส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ประโยชนร์วมทั้งการขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า  วิธีการชกัน ายอดจ านวนมากในสภาพปลอดเช้ือจึงเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมปริมาณกลา้ไมใ้หเ้พียงพอต่อความตอ้งการ และเพ่ือการปลูกสร้างสวนป่า  ตวัอย่างศึกษา
เตรียมจากการฟอกฆ่าเช้ือเมล็ด (disinfection) เพ่ือเตรียมล าตน้อ่อน (hypocotyls) และใบเล้ียง (cotyledons) พบว่า 
ความเขม้ขน้คลอรอกซ์ 10 เปอร์เซ็นต ์ ระยะเวลาฟอกฆ่าเช้ือ10 นาที  ตามดว้ยลนไฟใหต้วัอยา่งปลอดเช้ือมากท่ีสุด 
90 เปอร์เซ็นต ์ เม่ือเทียบกบัการฟอกดว้ยคลอรอกซ์ 10 เปอร์เซนต ์ ระยะเวลา10 นาที  ไม่ลนไฟ และการฟอกดว้ย
คลอรอกซ์ 5 เปอร์เซ็นต ์ ระยะเวลา10 นาที  ท่ีลนไฟและไม่ลนไฟตามล าดบั  ผลการชกัน ายอดจากอาหารสูตร MS 
ท่ีประกอบดว้ยสารเร่งการเจริญเติบโต (kinetin) ความเขม้ขน้ 0.2 ppm ร่วมกบั 6-benzylaminopurine (BAP) ท่ี
ความเขม้ขน้0, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0 และ 2.0 ppm พบว่า  อาหารสูตร MS ท่ีประกอบดว้ยสารเร่งการเจริญเติบโต 0.2 
ppm ร่วมกบั BAP 1.0 ppm ใหผ้ลการชกัน ายอดเฉล่ีย 15 ยอดต่อช้ินตวัอย่างซ่ึงสูงท่ีสุด  เม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 6 
สัปดาห์ การชกัน า การออกรากจากอาหารสูตร MS ท่ีประกอบดว้ยสารเร่งการเจริญเติบโต (3-indolebutyric acid, 
IBA) ความเขม้ขน้ 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10 ppm พบว่า  IBA ความเขม้ขน้10 ppm ให้ผลการชกัน าการออกรากดี
ท่ีสุด  โดยรากมีความยาวเฉล่ีย 0.8 เซนติเมตร จ านวนเฉล่ีย 3 รากต่อช้ินตวัอยา่ง เม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์
ค าส าคญั: ไมแ้ดง  การชกัน ายอด ล าตน้อ่อน  ใบเล้ียง  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
 

ABSTRACT 
 Xylia xylocarpa, an important species, has been extensively used for many purposes.  Recently, 
restrictions on harvesting have caused a wood shortage, which has been compounded by natural propagation being 
quite low.  In vitro shoot induction is used to increase seedling stocks in order to facilitate forest plantation 
establishment.  To apply this protocol, the hypocotyls and cotyledons were prepared from mature seeds, which 
were effectively disinfected using 10% clorox, 10 min, and burning for 1 s.  The results of disinfecting and cleaning 
produced 90% of the total sample in a highly disinfected condition when compared with 10% clorox, 10 min 
without burning, and 5% clorox, 10 min following burning and without burning, respectively.  MS medium 
samples including 0.2 ppm kinetin mixed with 6-benzylaminopurine (BAP) 0, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, and 2.0 ppm 
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concentration were prepared for shoot induction.  Shoot proliferation was successful with MS medium that 
included 0.2 ppm kinetin and 1.0 ppm BAP. The highest numbers of multiple shoots (15 shoots per explant) 
resulted after culture for 6 wk.  The root induction medium was prepared from MS medium with 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 
and10 ppm 3-indolebutyric acid (IBA).  Satisfactory root induction was obtained using 10 ppm IBA.  The average 
root length after 6 wk was about 0.8cm and the average root number was 3 roots per explant.  
Keywords:Xylia xylocarpa, shoot proliferation, hypocotyls, cotyledons, tissue culture 

 

ค าน า 
 แดง  (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. 
xylocarpa)   สม า ชิกวงศ์  Fabaceae   ว งศ์ ย่ อ ย 
Mimosoideae (เต็ม,  2557)  เ ป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงไดถึ้ง 20 – 30 เมตร  ล าตน้
เปลาตรง  ในพ้ืนท่ีดินต้ืนไม่เหมาะสมล าตน้จะเลก็คด
งอและแตกก่ิงต ่า  เปลือกเรียบสีเทาอมแดงตกสะเก็ด
ออกเป็นแผ่นกลมบาง ๆ  เ น้ือไม้มีสีน ้ าตาลแดง 
หรือสีแดง  ใบเป็นประกอบขนนกสองชั้นปลายใบคู่ 
(bipinnate) ดอกแบบช่อกระจุก  ผลเป็นฝักแบนรูป
ขอบขนานเรียว  เมล็ดแบนสีน ้ าตาลเป็นมนั  ฝักแก่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม  พบได้ในป่าเต็งรังป่า 
เบญจพรรณในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือของประเทศ (เอ้ือมพรและปณิธาน, 2547) 
แดงมีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายตั้ งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบนั  เน่ืองจากคุณสมบติัของเน้ือไมท่ี้มี
ความทนทานแข็งแรงและมีลวดลายสวยงามและ
พบว่ามีความทนทานเม่ือเน้ือไมส้ัมผสัผิวดินเกินกว่า 
25 ปี (Keating and Bolza, 1982)  จึงนิยมน าเน้ือไมม้า
ใชใ้นงานก่อสร้าง เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งยา
รักษาโรค (วิชาญ, 2554)  และในแก่นของไมแ้ดงมี
สาร Sandaracopimaradiene-3β,18-diol (D1)  ซ่ึงมีผล
ในการตา้นแบคทีเรีย อาทิ Staphylococcus aureus , 
Propionibacterium acnes , Streptococcus mutans, 
Streptococcus sobrinus  และ Salmonella typhi D7 
และ D19 ไดใ้นระดบัปานกลางถึงดี  และยงัมีฤทธ์ิใน
การต่อตา้นมะเร็ง (วีรชยั, 2557) เมลด็ไมแ้ดงสามารถ

รับประทานได้   ซ่ึ งอุ ดมไปด้วย  globulins และ 
albumins ซ่ึงคิดเป็น 32% ของโปรตีนทั้งหมด (29.5%) 
และ 51.3% linoleic acid ซ่ึงเป็นไขมนัไม่อ่ิมตัวจาก
ทั้งหมด 14.78%,ไฟเบอร์ (fiber) 8.02%, คาร์โบไฮเดรต 
42.6% และข้ีเถา้ (ash) 5.11% (Siddhurajuet al., 1995) 
 การขยายพนัธ์ุไมแ้ดงเพ่ือการผลิตกล้าไมท่ี้
ปฏิบติักนัอยู่ในปัจจุบนัเป็นการขยายพนัธ์ุโดยเมล็ด
เท่านั้น  เน่ืองจากสามารถผลิตกลา้ไดเ้ป็นจ านวนมาก 
แต่ในบางปีพบว่า ใหป้ริมาณเมลด็นอ้ย (นอ้ยกว่า 100 
กรัมต่อต้น) และแหล่งเก็บเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดีและ
เก็บไดใ้นปริมาณมากพบไดน้้อย  และการเก็บเมล็ด
จ านวนมากจ าเป็นตอ้งอาศยัแรงงานโดยเฉพาะการปีน
ตน้เพ่ือเก็บ  จึงส่งผลต่อการวางแผนปลูกเป็นแปลง
ขนาดใหญ่  ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่พบการปลูกเป็นแปลง
ขนาดใหญ่ดงักล่าว  ประกอบกบัแดงใหผ้ลตอบแทน
ชา้เม่ือเปรียบเทียบกบัไมโ้ตเร็วชนิดอ่ืน ๆ  ส่วนวิธีการ
ขยายพนัธ์ุอ่ืน ๆ พบว่า มีการทดลองปักช าไมแ้ดงใน
ประเทศมาเลเซียซ่ึงเร่ิมสนใจในการปลกู  เน่ืองจากไม่
มีปัญหาเร่ืองโรคและแมลง (ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้, 2553)  ส่วน
วิธีการขยายพนัธ์ุในสภาพปลอดเช้ือนั้น ยงัไม่พบการ
ด าเนินการ  ดงันั้นงานวิจยัการชกัน ายอดจ านวนมาก
ของไมแ้ดงจากล าตน้อ่อนและใบเล้ียงในสภาพปลอด
เช้ือ จึงเป็นวิธีการทดลองเพ่ือขยายพนัธ์ุไม้แดงใน
สภาพปลอดเช้ือ  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมผลผลิตกลา้ไมแ้ดง
ทางหน่ึงและเพ่ือรองรับความตอ้งการกลา้ไมแ้ดงซ่ึง
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  รวมทั้ งวิธีการขยายพันธ์ุ
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ดงักล่าวยงัเป็นวิธีการท่ีใชต้วัอย่างเร่ิมตน้จ านวนนอ้ย
แต่สามารถผลิตกล้าไม้ได้จ านวนมาก และยังคง
ลกัษณะเดิมทุกประการ  ซ่ึงเป็นขอ้ดีในการผลิตกลา้
ไมท่ี้ไดรั้บจากการคดัเลือกจากแม่ไมท่ี้มีลกัษณะดีตรง
ตามความตอ้งการ    
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

การเตรียมตวัอย่าง 
 เตรียมตวัอย่างเมล็ดแดงโดยคดัเลือกเมล็ดท่ี
สมบูรณ์ปราศจากร่องรอยการเข้าท าลายของแมลง
และเช้ือรา  จากนั้นท าความสะอาดเมลด็ และแช่เมลด็
ไวใ้นน ้าเปล่าฆ่าเช้ือเป็นระยะเวลา 12 ชัว่โมง 
 

การฟอกฆ่าเช้ือ 
 น าเมล็ดท่ีผ่านการแช่น ้ ามาฟอกฆ่าเช้ือด้วย
วิธีการต่าง ๆ กนัคือ  1) 5% คลอรอกซ์ระยะเวลาฟอก 
10 นาที  2) 5% คลอรอกซ์ระยะเวลาฟอก 10 นาที ตาม
ดว้ยลนไฟ  3) 10% คลอรอกซ์ระยะเวลาฟอก 10 นาที 
และ 4) 10% คลอรอกซ์ระยะเวลาฟอก 10 นาที ตาม
ดว้ยลนไฟ  จากนั้นยา้ยลงอาหารสูตร MS (Murashige 
and Skoog, 1962) ท่ีไม่เติมสารเร่งการเจริญเติบโตท า
การฟอก 3 ซ ้า  บนัทึกผลเปอร์เซนตค์วามปลอดเช้ือเม่ือ
เล้ียงเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  ภายใตแ้สง 3,000 ลกัซ์ 
16 ชัว่โมง  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 

การชักน ายอด 
 ยา้ยส่วนใบเล้ียงและล าตน้อ่อนใตใ้บเล้ียงท่ี
ไดจ้ากการงอกในสภาพปลอดเช้ือ โดยตดัส่วนปลาย
ยอดอ่อนออกและยา้ยลงอาหารสูตร MS ท่ีเติมสารเร่ง
การเจริญเติบโตความเขม้ขน้ 0.2 ppm kinetin ร่วมกบั
สารเร่งการเจริญเติบโต 6-benzylamino purine (BAP) 
ท่ีความเข้มข้น  0, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0 และ  2.0 ppm 
ตามล าดบั  ท าการเล้ียง 3 ซ ้าต่อสูตรอาหาร  บนัทึกผล
จ านวนยอดและความยาวยอดท่ีผา่นการชกัน าเม่ือเล้ียง

เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์  ภายใตแ้สง 3,000 ลกัซ์  16 
ชัว่โมง  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 

การชักน าราก 
 น ายอดท่ีผ่านการชกัน าโดยใหมี้ใบจ านวน 2-
3 คู่  ยา้ยลงอาหารสูตร MS ท่ีประกอบดว้ยสารเร่งการ
เจริญเติบโต 3-indolebutyric acid (IBA) ความเข้มข้น 
0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10 ppm  ท าการเล้ียง 3 ซ ้ าต่อสูตร
อาหาร  บนัทึกผลจ านวนรากและความยาวรากท่ีผ่าน
การชกัน าเม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์  ภายใตแ้สง 
3,000 ลกัซ์ 16 ชัว่โมง  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

ผลการเตรียมและการฟอกฆ่าเช้ือตวัอย่างเมลด็แดง 
 การเตรียมเมล็ดแดงโดยผ่านการแช่น ้ า 12 
ชัว่โมงพบวา่ เปลือกหุม้เมลด็แดง (exocarp) มีลกัษณะ
หนาข้ึนและพองตวัเล็กนอ้ย  ซ่ึงพบว่าจะช่วยกระตุน้
การงอกของเมล็ดแดงได้ดี  และพบว่าเมล็ดแดงท่ี
ปลอดเช้ือจะงอกเม่ือระยะเวลาการเล้ียงในสภาพ
ปลอดเช้ือผ่านไป 1 สัปดาห์  เช่นเดียวกบัรายงานของ 
Saelim and Zwiazek(2000) (Figure1) 
 ผลการทดสอบสารฟอกฆ่าเช้ือ Clorox และ
ระยะเวลาการฟอกฆ่าเช้ือต่อตวัอย่างเมล็ดแดงท่ีผ่าน
การแ ช่น ้ า  12 ชั่วโมง   เ ม่ือ เ ล้ีย งในอาหาร  MS 
(ปราศจากสารเร่งการเจริญเติบ) เป็นระยะเวลา 1 
สัปดาห์ พบว่า สารฟอกฆ่าเช้ือท่ีความเข้นข้น 10% 
Clorox  ระยะเวลาการฟอก 10 นาที  ร่วมกบัการลนไฟ 
1-2 วินาที  ให้ผลการฟอกฆ่าเช้ือดีท่ีสุด  โดยมีความ
ปลอดเช้ือสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์  เม่ือเทียบกบัวิธีอ่ืน ๆ
(Table 1, Figure1)   โดยสารฟอกฆ่าเ ช้ือ Clorox ท่ี
ความเขม้ขน้สูงมีประสิทธิภาพการฟอกฆ่าเช้ือดีกว่า
สารฟอกฆ่า เ ช้ือความเข้มข้นต ่ า เ ม่ือใช้ ร่ วมกับ
ระยะเวลาการฟอกท่ีเหมาะสม  และข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ตวัอย่างท่ีฟอกฆ่าเช้ือตามรายงานของ Smith (2013) 
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และพบว่าสารฟอกฆ่าเช้ือความเข้มข้น 10% Clorox
ร่วมกบัระยะเวลาการฟอก 10 นาที ไม่ส่งผลต่อเมล็ด
แดง  เน่ืองจากเมลด็แดงมีผิวเปลือกหุม้เมล็ดท่ีหนาจึง
มีความสามารถทนทานต่อสารฟอกฆ่าเช้ือ  และการใช้
ไฟร่วมกบัการฟอกฆ่าเช้ือพบว่า  ช่วยให้ผลการฟอก

ฆ่าเช้ือดีข้ึน เม่ือเทียบกบัวิธีอ่ืนท่ีไม่ใช้ไฟ  เน่ืองจาก
ไฟจะช่วยท าลายเช้ือจุลชีพต่าง ๆ ท่ียงัอาจหลงเหลือ
อยู่ ในขั้ นตอนการฟอกฆ่า เ ช้ื อ   จึ ง ส่ งผลให้ มี
ประสิทธิภาพการฟอกท่ีดีข้ึน 

 

Table 1  Disinfection of Xylia xylocarpa seeds under different conditions   
No. Conditions Seed (no.) Seed Disinfection (no.) Disinfection (%) 
1 5%  Clorox + 10 min 30 6 20 
2 5%  Clorox + 10 min + Fire 30 15 50 
3 10%  Clorox + 10 min 30 21 70 
4 10%  Clorox + 10 min + Fire 30 27 90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Disinfection and germination seed after culture 1 (A) and 2 (B) weeks  
 

ผลการชักน ายอดจ านวนมาก 
 ผลการชกัน ายอดจากใบเล้ียงและล าตน้อ่อน
ใตใ้บเล้ียงท่ีผ่านการตดัยอดอ่อนออกในสารเร่งการ
เจริญเติบโต Kinetin (Kn) และ BAP พบว่า สามารถ
ชักน ายอดจ านวนมากได้โดยยอดจะเจริญมาจาก
ต าแหน่งโคนใบเล้ียงท่ีตดัยอดออกเม่ือเล้ียงในอาหาร
สูตร MS ท่ี มีสารเร่งการเจริญเติบโต  0.2 ppm Kn
ร่วมกับ 1.0, 0.6 และ 2.0 ppm BAP ให้ผลการชักน า
ยอดจ านวนเฉ ล่ีย สูง ท่ี สุด คือ  15, 10 และ  8 ยอด 
ตามล าดบั (Table 2, Figure 2) และพบวา่ปริมาณ BAP 

ท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อการชกัน ายอดท่ีเพ่ิมข้ึนและจะลดลง
เม่ือมีความเข้มข้น 2.0 ppm ซ่ึงแตกต่างจากตัวอย่าง
ควบคุมท่ีเล้ียงในสูตรอาหารท่ีปราศจากสารเร่งการ
เจริญเติบโต  ซ่ึงมีการเจริญเพียง 1 ยอดต่อช้ินตวัอย่าง 
ตวัอย่างท่ีผ่านการชกัน ายอดมีความยาวเฉล่ียระหว่าง 
5.75 – 6.4 เซนติเมตร  ซ่ึงมีความยาวไม่แตกต่างกนัใน
แต่ละสูตรอาหารทดลอง  เน่ืองจากผลของสารเร่งการ
เจริญเติบโต Kn และ BAP  ซ่ึงส่วนใหญ่มีหน้าท่ีใน
การกระตุ้นการแตกยอดและการแบ่งเซลล์  จึงไม่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางดา้นความสูงหรือส่งผล
ต่อความสูงของช้ินตวัอยา่งไดน้อ้ย  (Bonga, 1982) 

 

A B 
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Table 2  Shoot induction of Xyliaxylocarpa in plant growth regulators(6 weeks culture)  

No. 
Plant Growth Regulator (ppm) 

  Kn                              BAP 
Shoot proliferation 

average (no.) 
Shoot length 
average (cm) 

1* - - 1 5.9 
2 0.2 - 2 5.75 
3 0.2 0.2 4 5.8 
4 0.2 0.4 4 6.0 
5 0.2 0.6 10 6.4 
6 0.2 1.0 15 6.2 
7 0.2 2.0 8 6.0 

Remark  Kn = Kinetin, BAP = 6-benzylamino purine 
   1* = MS medium without plant growth regulator  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 2   Effect of plant growth regulation on explants included A) 0.2 ppm Kn, B) 0.2 ppm Kn and 0.2 ppm 

BAP,C)0.2 ppm Kn and 0.4 ppm BAP, D) 0.2 ppm Kn and 0.6 ppm BAP, E) 0.2 ppm Kn and 1.0 
ppm BAP and F)0.2 ppm Kn and 2.0 ppm BAP 
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ผลการชักน าราก 
 ผลการชักน ารากจากยอดท่ีผ่านการกระตุน้
พบว่า อาหารสูตร MS ท่ีประกอบด้วยสารเร่งการ
เจริญเติบโต 3-indolebutyric acid (IBA) ความเขม้ขน้ 
10 ppm สามารถชกัน าการเกิดรากไดดี้ท่ีสุดมีจ านวน
เฉล่ีย  3 รากต่อ ช้ินตัวอย่ าง   ความยาว เฉล่ีย  0.8 
เซนติเมตร (Table 3, Figure3)  รองลงมาคือ สารเร่ง

ความเขม้ขน้ 5.0 ppm IBA ซ่ึงพบวา่สามารถชกัน าราก
ได ้แต่จ านวนรากท่ีได้มีจ านวนและความยาวเฉล่ีย
นอ้ยกวา่  ส่วนอาหารสูตร MS และ 1/2MS ท่ีปราศจาก
สารเร่งการเจริญเติบโตและสูตรอาหารอ่ืน ๆ พบว่า 
ไม่สามารถชักน าการเกิดรากได้  และจากผลการ
ทดลองพบว่ า  ร าก ท่ีได้ย ัง มีจ านวนน้อย ซ่ึ งย ัง
จ าเป็นตอ้งหาความเหมาะสมในการชักน ารากต่อไป
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการยา้ยปลกู

 

Table 3  Root induction under MS medium with 3-indolebutyric acid (IBA)(6 weeks culture)  

No. MS medium 
Plant Growth Regulator  

IBA  (ppm) 
Root induction  
average (no.)  

Root length 
(cm) 

 1 ½ MS            -  0 0 
2 MS            -  0 0 
3 MS           0.5  0 0 
4 MS           1.0  0 0 
5 MS            2.5  0 0 
6 MS            5.0  1 0.5 
7 MS            10.0  3 0.8 

Remark  IBA = 3-indolebutyric acid 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3  Effect of IBA on root induction included A) 5.0 ppm and B) 10.0 ppm IBA 
 

สรุป 
 ล าต้นอ่อนและใบเล้ียงจากเมล็ดสามารถ
เตรียมได้จากเมล็ดท่ีผ่านการฟอกฆ่าเ ช้ือท่ีความ
เข้มข้น 10% Clorox  ระยะเวลาการฟอก 10 นาที 
ร่วมกบัการลนไฟ 1-2 วินาที  ให้ผลการฟอกฆ่าเช้ือดี
ท่ีสุด  เมลด็ท่ีปลอดเช้ือจะงอกเม่ือเล้ียงในสภาพปลอด

เช้ือผา่นไป 1 สปัดาห์  ล  าตน้อ่อนและใบเล้ียงสามารถ
ชกัน ายอดจ านวนมากไดจ้ากอาหารสูตร MS ท่ีมีสาร
เร่งการเจริญเติบโต 0.2 ppm Kn ร่วมกบั 1.0 ppm BAP 
และการชกัน ารากในอาหารสูตร MS ท่ีประกอบดว้ย
สารเร่งการเจริญเติบโต 10 ppm IBAสามารถชักน า
การเกิดรากไดดี้ท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงสร้างดา้นตั้งของแมงมุมใตเ้รือนยอดในป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช 

จงัหวดันครราชสีมา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสงัคมแมงมุมตามระดบัแนวตั้ง  ตั้งแต่ระดบัพ้ืนดิน ระดบัพืชพ้ืนล่าง ระดบัอากาศและระดบัเรือน
ยอดพืชชั้นกลางท่ีระดบัความสูงไม่เกิน 3 เมตร โดยใช้วิธีการส ารวจ 4 วิธี คือ การร่อนซากใบไม ้การส ารวจ
โดยตรงดว้ยมือ การใชส้วิงจบัแมลง และการตีเรือนยอด การศึกษาน้ีด าเนินการส ารวจทุก ๆ สองเดือนระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2557  จากการศึกษาพบแมงมุมทั้งหมด 2,649 ตวั จ าแนกเป็น 213 ชนิด 
162 สกุล จาก 44 วงศ ์ในระดบัพ้ืนดินแมงมุมท่ีพบชุกชุมมากท่ีสุด คือ วงศ ์Zodariidae (30.05%) รองลงมาคือวงศ์ 
Oonopidae (13.34%), Sparassidae (13.34%) และ Lycosidae (12.14%)  ระดบัเรือนยอดพืชคลุมดินพบชุกชุมมาก
ท่ีสุด คือวงศ์ Salticidae (23.84%) รอลงมาคือวงศ์ Thomisidae (21.23%) และ Araneidae (10.32%) ระดบัอากาศ 
พบชุกชุมมากท่ีสุดไดแ้ก่ วงศ์ Araneidae (33.76%) และระดบัเรือนยอดชั้นกลาง พบวงศ ์Salticidae (31.78%) ชุก
ชุมมากท่ีสุด  จากค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Wiener พบว่าในระดบัเรือนยอดชั้นกลางมีค่าสูงสุด 
เท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ ระดบัอากาศ ระดบัเรือนยอดพืชคลุมดิน และระดบัพ้ืนดิน มีค่าเท่ากบั  4.15, 3.81 และ 
3.41 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่าแมงมุมมีโครงสร้างสังคมต่างกนัตามระดบัการหากินและถ่ินท่ีอยู่ภายใตเ้รือนยอด
ป่าเตง็รัง  
ค าส าคญั: แมงมุม ป่าเตง็รัง สะแกราช 
 

ABSTRACT 
The vertical stratification of sub-canopy spiders was investigated in dry dipterocarp forest in the Sakaerat 

Environment Research Station, Nakhon Ratchasima province, Northeastern Thailand.  The objective was to 
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compare spider communities and species diversity at four different levels: ground, ground vegetative canopy, 
aerial, and middle-canopy layers to 3 m.  Four sampling techniques were used: litter shifting, hand collecting, 
sweeping, and canopy beating from July 2011 to June 2012, once every two months.  In total, 2,649 individual 
spiders were identified to 213 species 162 genera, and 44 families.  The vertical stratification revealed the 
numerical dominance of the families Zodariidae (30.05%), Oonopidae (13.34%), Sparassidae (13.34%), and 
Lycosidae (12.14%) that are predominately ground-level spiders.  In contrast, the spiders captured in the ground 
vegetative canopy suggested Salticidae (23.84%), Thomisidae (21.23%), and Araneidae (10.32%), and a family 
of active foragers to be numerically dominant. Araneidae (33.76%) and Salticidae (31.78%) were dominant in the 
aerial and middle canopy levels, respectively.  The Shannon-Wiener index was highest in the middle canopy layer 
(4.23), followed by aerial (4.15), ground vegetative canopy (3.81), and ground layer (3.41).  The results indicated 
that major groups of spiders differ in their vertical distribution and micro-habitat within the under-canopy of dry 
dipterocarp forest. 
Keywords: spiders, dry dipterocarp forest, Sakaerat 
 

ค าน า 
แม ง มุ ม เ ป็ นก ลุ่ มสั ต ว์ข า ข้อ ท่ี มี ค ว า ม

หลากหลายสูง ท าหน้าท่ีเป็นผูล่้าสัตว์ขนาดเล็กใน
ระบบนิเวศ   ไดรั้บการตั้งช่ือแลว้จ านวน 45,938 ชนิด 
3,982 สกุล และ 114 วงศ ์ (World Spider Catalog, 2016) 
โดย Coddington et al. (1991) คาดการณ์ว่าน่าจะพบ
แมงมุมราว 60,00-170,000 ชนิด ในโลก  ส าหรับใน
ประเทศไทยมีแมงมุมท่ีได้รับการตั้งช่ือแลว้จ านวน 
480 ช นิด  (World Spider Catalog, 2016)   และจาก
การศึกษาโครงสร้างและความหลากชนิดแมงมุมในป่า
ริมน ้าบริเวณแม่น ้ าโขงตอนกลางในประเทศไทย พบ
แมงมุม 136 ชนิด 108 สกุล 25 วงศ์ (Wongbhrom, 
2013)    จากการศึกษาความหลากหลาย การแพร่ 
กระจาย และการปรากฏของแมงมุมในอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ พบ 211 ชนิด 
148 สกลุ จาก 44 วงศ ์(Dankittipakul, 2002)  

ป่าเต็งรังมีเขตแพร่กระจายทั่วไปในพ้ืนท่ี
แหง้แลง้บนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย 
และเมียนร์ม่า  นอกจากน้ียงัพบไดใ้นพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดีย  ลกัษณะส าคญัของป่า
เต็งรังประกอบด้วยพรรณไมเ้ด่น 4 ชนิด ได้แก่ เต็ง 
(Shorea obtuse Wall) รัง (S. siamensis Miq.) ยางเหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius Teysm) และยางพลวง  
(D. tuberculatus Roxb.)  ป่าเต็งรังพบกระจายในพ้ืนท่ี
ท่ีมีฤดูแลง้นานตั้งแต่ 5-6 เดือน  มีปริมาน ้ าฝนตั้งแต่ 
1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี  ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่า
เต็งรังประมาณ 45 % ของเน้ือท่ีป่าท่ีพบทั้งหมด  ซ่ึง
ส่วนใหญ่กระจายในพ้ืนท่ีแห้งแล้งในภาคเหนือ
ตะวนัออกเฉียง เหนือ ตะวนัออก และตะวนัตกของ
ประเทศ  มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 150-1,300 
เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง (Bunyavejchewin, 
1983)  อย่างไรก็ตามการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแมงมุมในพ้ืนท่ีป่าเต็งรังในประเทศไทยยงั
มีนอ้ยมาก  จากการศึกษาเบ้ืองตน้แมงมุมในป่าเต็งรัง
ของประเทศไทย พบ 106 ชนิด 86 สกุล จาก 29 วงศ์ 
(Wongprom et al., 2013) 

สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราชจดัตั้งข้ึนเม่ือ
วันท่ี  19 กันยายน 2510 ในท้องอ าเภอวังน ้ า เขียว 
จงัหวดันครราชสีมา  มีพ้ืนท่ีประมาณ 48,750 ไร่  โดย
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สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ไดรั้บอนุญาตจากกรมป่าไมเ้ขา้ท าประโยชน์ในการ 
ศึกษาและวิจยัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา  และไดรั้บ
การประกาศเป็นพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราชเม่ือปี 
พ.ศ. 2517  สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราชมีงานวิจยั
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพหลายเร่ือง  ซ่ึงเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการประยุกต์กับงานวิจัยใน
สาขาอ่ืน ๆ เพ่ือการพฒันาประเทศ  อย่างไรก็ตามยงั
ขาดขอ้มูลความหลากหลายของแมงมุมในพ้ืนท่ี  การ
วิจัยคร้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ดา้นความหลากหลาย
ของแมงมุมใหก้บัสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราชและ
ในประเทศไทย  รวมทั้งเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นสาขา
อ่ืน ๆ ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

เลือกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือวางแปลงตัวอย่างหลัก
ขนาด 100 x 100 เมตร ในพ้ืนท่ีป่าเต็งรังจ านวน 6 
แปลง  โดยแต่ละแปลงห่างกนัอย่างนอ้ย 0.5 กิโลเมตร 
ในแปลงตัวอย่างหลกัแต่ละแปลงท าการวางแปลง
ตัวอย่างย่อยขนาด 25 x 25 เมตร จ านวน 16 แปลง 
จากนั้นก าหนดหมายเลขก ากบัแต่ละแปลงเก็บตวัอยา่ง
ย่อย  สุ่มเก็บข้อมูลในแปลงย่อยทีละแปลงต่อหน่ึง
วิธีการเก็บตวัอย่าง  ซ่ึงระดบัพ้ืนดินใชวิ้ธีการร่อนซาก
ใบไม ้ ระดบัพืชพ้ืนล่างใชส้วิงจบัแมลง  ระดบัอากาศ
ใชว้ิธีการโดยตรงดว้ยมือ  และระดบัเรือนยอดไมช้ั้น
กลางใชว้ิธีการตีหรือเคาะเรือนยอด  โดยแต่ละคร้ังเกบ็
เพียงหน่ึงวิธีการและไม่เก็บซ ้ าในแปลงเดิม  ก่อนท า
การเก็บตวัอยา่งตอ้งขึงเชือกรอบแปลงย่อย  จากนั้นจึง
เข้าไปเก็บตัวอย่างทั้ งกลางวนั (ตั้ งแต่เวลา 07.00 – 
11.00 น.) และกลางคืนท าการเก็บตัวอย่างในระดับ
อากาศ (ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.00 น)  การเก็บตวัอย่าง
หลีกเล่ียงในวันฝนตกและในคืนเดือนหงาย  เก็บ
ตวัอย่างทุก 2 เดือน  โดยไม่เก็บซ ้ าในแปลงตวัอย่าง
หลัก  วิธีการเก็บตัวอย่างดัดแปลงจาก Coddington  

et al. (1991); Toti et al. (2000); Sorensen et al. (2002) 
โดยแบ่งระดับแนวตั้ งใต้เ รือนยอด 4 ระดับ และ
ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งตามวิธีต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.  ระดับพืน้ดิน (Ground level)  เกบ็ตวัอย่าง
ดว้ยวิธีร่อนซากใบไม ้(Shifting method)  เป็นการเก็บ
ตวัอยา่งแมงมุมท่ีอาศยัอยูใ่นผิวดิน ในซากใบไมแ้ละท่ี
ซ่อนแบบต่าง ๆ ระดับพ้ืนดิน เช่น ใต้ขอนไมพุ้ ใต้
ใบไม ้โคนตน้ไม ้หิน  ท่ีไม่สามารถมองเห็นไดง่้าย ๆ 
ดว้ยการคน้หาโดยตรง  โดยใชต้ะแกรงร่อนดินหรือ
แยกจากเศษซากใบไม ้หรือใช้แป้งพ่นหาใยแมงมุม
ตามเศษใบไม ้เป็นตน้ ใชเ้วลา 30 นาที 

2.  ระดับพืช พื้น ล่า ง  (Ground vegetative 
level)  โดยใชส้วิงท่ีมีปากสวิง ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
30 เซนติเมตร  โฉบไปมาตามพุ่มไมข้นาดเลก็  โดยใช้
เวลา 30 นาที  โดยโฉบไปมา ทุก ๆ 10-15 คร้ัง  แลว้
เก็บตัวอย่างเพ่ือหลีกเล่ียงตัวอย่างบอบช ้ า   จนถึง
ประมาณ 250-300 คร้ัง 

3. ระดับอากาศ (Aerial)  เป็นการเก็บตวัอยา่ง
ดว้ยมือโดยตรง (hand collecting method) เพ่ือเกบ็แมง
มุมท่ีอาศยัอยู่ตั้งแต่ระดบัสูงกว่าพ้ืนดินจนถึงจุดสูงสุด
ท่ีมือของผูเ้ก็บตัวอย่างสามารถเอ้ือมถึง  โดยคน้หา
แมงมุมท่ีชกัใยหรือหลบซ่อนในท่ีต่าง ๆ เช่น เปลือก
ไม ้ตน้ไม ้ใตใ้บไม ้หรือแมงมุมท่ีสามารถมองเห็นตวั
ได ้ใชเ้วลา 30 นาที 

4. ระดับ เ รือนยอดไ ม้ ช้ันกลา ง  (Middle 
canopy level)  โดยการตีตามเรือนยอดไม้พุ่มหรือ
ตน้ไมท่ี้สูงเกินเอ้ือมถึงหรือประมาณ 3 เมตร  แมงมุม
ท่ีซ่อนตวัอยู่ตามก่ิงกา้นและใบของตน้ไมข้นาดเล็ก 
โดยการตีดว้ยไมท่้อนขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางท่ีพอดีมือ
ก าถนดั ยาว 1 เมตร จ านวน 3-5 คร้ัง ต่อการตีหน่ึงแห่ง 
จากนั้นรองรับแมงมุมท่ีตกลงมาด้านล่างของพุ่มไม ้
ดว้ยผา้รองสีขาว ขนาด 100x100 ตารางเซนติเมตร ใช้
เวลา 30 นาที 
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ตัวอย่างแมงมุมท่ีเก็บได้น า เก็บรักษาใน
แอลกอฮอล์ 80 % บันทึกข้อมูลวนั เดือน ปี สถานท่ี 
แปลงตวัอย่าง วิธีเก็บ และผูเ้ก็บตวัอย่าง  หลงัจากนั้น
ท าการจ าแนกตัวอย่างแมงมุมจากลกัษณะภายนอก 
(Morphology) อย่างนอ้ยท่ีสุดในระดบัสกุลโดยอาศยั
เอกสาร  คู่ มือในการจ าแนก เ ช่น   Tikader and 
Malhotra (1980), Barrion and Litsinger (1995), 
Daxiang et al. (1999), Deeleman-Reinhold (2001), 
Huber (2011), Koh and Ming (2013) เ ป็นต้น   และ
ติดต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือจ าแนกในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
วงศ ์

 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ความหลากชนิดของแมงมุมใต้เรือนยอดป่าเตง็รัง 
จากการศึกษาพบแมงมุมในป่าเต็งรังบริเวณ

สถานีวิจัย ส่ิงแวดล้อมสะแกราช 2,649 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วย  213 ช นิด  162 สกุล  จาก 44 วงศ์  
การ ศึกษา น้ีพบแมง มุม เ พ่ิม เ ติมจากการ ศึกษา
โครงสร้างและความหลากชนิดแมงมุมในป่าริมน ้ า
ของบริเวณแม่น ้ าโขงตอนกลางในประเทศไทย โดย 
Wongbhrom (2013) 53 ชนิด 77 สกุล 15 วงศ ์และพบ
จ านวนชนิดและวงศ์มากกว่าในอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท ์(Dankittipakul, 2002)    

แมงมุมท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่วงศ์  Araneidae 
38 ชนิด 17 สกุล คิดเป็นร้อยละ 18 ของจ านวนชนิด
แมงมุมท่ีพบทั้งหมด (Figure 1)  รองลงมาไดแ้ก่ วงศ์ 
Salticidae, Theridiidae และ  Thomisidae คิด เ ป็น 
ร้อยละ 17, 9 และ 8 ตามล าดบั   แมงมุมท่ีมีความชุก
ชุมมากท่ีสุดคือวงศ ์Araneidae พบทั้งหมด 331 ตวั คิด

เป็นร้อยละ 14 ของจ านวนตวัแมงมุมท่ีเก็บไดท้ั้งหมด
จากการศึกษาน้ี รองลงมาคือวงศ์ Zodariidae, Salticidae, 
Theridiidae และ Thomisidae คิดเป็นร้อยละ 13, 12, 
10 และ 9 ตามล าดับ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
แมงมุมในป่าเต็งรังของประเทศไทยของ Wongprom 
et al.(2013)  พบแมงมุมวงศ์  Araneidae มากท่ี สุด  
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีพบแมงมุมวงศ์ Araneidae 
จ านวน 38 ชนิด คิดเป็น 84.44 % เม่ือเทียบกบัรายงาน
การพบแมงมุมวงศ์น้ีในป่าทองผาภูมิจ านวน 45 ชนิด 
(ประสิทธ์ิ, 2550)  แมงมุมท่ีพบน้อยท่ีสุดและจัดว่า
เป็น singleton พบเพียงวงศ์ละ 1 ตัวอย่างเท่านั้น  มี
ทั้ งหมดจ านวน 9 วงศ์ ประกอบด้วย Liphistiidae, 
Dipluridae, Nemesiidae, Theraphosidae, Filistatidae, 
Tetrablemidae, Eresidae, Haniidae และ Selenopidae 
นอกจากน้ีพบว่าแมงมุมท่ีมีความเส่ียงต่อการถูก
คุกคามและมีการกระจายพนัธ์ุไดน้อ้ยจ านวน 4 ชนิด
ไดแ้ก่ บ้ึงทอ้งปลอ้ง (Liphistius sp.)  วงศ ์Liphistiidae 
บ้ึ งด า เล็ก  (Haplopelma  albostriatum)   วงศ์  
Theraphosidae  บ้ึงผาเล็ก (Prothemenops sp.)  วงศ์ 
Idiopidae  แ ล ะ บ้ึ ง ป า ก รู สู ง  (Damarchus sp.)   
วงศ์  Nemesiidae  ส่ว น แ ม ง ม ุม ที ่พ บ ว ง ศ ์ล ะ  
2 ต ัว อ ย ่า ง  ( doubletons) มี  5 วงศ์ ได้แ ก่   วงศ์  
Idiopidae,  Deinopidae, Symphytognathidae, 
Dictynidae และ Miturgidae  ในการส ารวจคร้ังน้ี 
พบแมงมุมนอกแปลงตวัอย่าง 1 ชนิด ไดแ้ก่ แมงมุม
เข้ียวใหญ่ท้องประดับทอง (Tylorida striata) วงศ์ 
Tetragnathidae ซ่ึ งอาศัยในพ้ืนท่ีใกล้ล  าห้วยของ 
ป่าเตง็รัง  
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Figure 1  Diversity of sub-canopy spiders in Dry Dipterocarp Forest, Sakaerat Environment Research Station,   

  Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand. 
 

โครงสร้างตามแนวตั้ งของแมงมุมใต้เรือนยอดใน 
ป่าเตง็รัง 

การศึกษาน้ีพบแมงมุมระดับพ้ืนดินทั้งหมด 
73 ชนิด   วงศ์ ท่ี มีความชุกชุมมาก ท่ี สุด คือวงศ์  
Zodariidae (30.05%) เม่ือเทียบกบัจ านวนตวัอย่างท่ีพบ
ทั้งหมดในระดบัเดียวกนั รองลงมาคือวงศ์ Oonopidae 
(13.34%), Sparassidae (13.34%) แ ล ะ  Lycosidae 
(12.14%)  ซ่ึงแมงมุมในวงศ์เหล่าน้ีจดัว่าเป็นกลุ่มท่ีหา
กินตามพ้ืนดิน  โดยวงศ์ Lycosidae หากินบนพ้ืนดิน
และบนซากใบไม ้ ส่วนวงศ์ Oonopidae อาศยัในซาก
ใบไมท่ี้ย่อยสลายและผิวดินต้ืน ๆ   ระดบัพืชพ้ืนล่าง
พบแมงมุมทั้งหมด 91 ชนิด  วงศ์ท่ีมีความชุกชุมมาก
ท่ีสุดคือ วงศ์ Salticidae (23.84%)  เม่ือเทียบกบัจ านวน
ตวัอย่างท่ีพบทั้งหมดในระดบัเดียวกนั  รองลงมาคือ
วงศ์ Thomisidae (21.23%) และ Araneidae (10.32%)  
ระดบัอากาศ พบจ านวน 115 ชนิด  วงศท่ี์มีความชุกชุม
มากท่ีสุดได้แก่ วงศ์ Araneidae (33.76%)  และระดับ
เ รือนยอดชั้ นกลาง พบ 112 ชนิด  วงศ์  Salticidae 

(31.78%) ชุกชุมมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัจ านวนตวัอย่าง
ท่ีพบทั้งหมดในระดบัเดียวกนั  ทั้งน้ีพบว่าแมงมุมเด่น
ท่ีพบในระดบัพืชพ้ืนล่างกบัเรือนยอดชั้นกลางคือวงศ์ 
Salticidae  และทั้ งระดับเรือนยอดชั้ นกลาง ระดับ
อากาศ และระดับพืชพ้ืนล่าง พบแมงมุมเด่นในวงศ์ 
Araneidae, Salticidae และ Thomisidae  สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ Sorensen et al. (2002) ท่ีพบแมงมุมวงศ์ 
Araneidae, Salticidae และ Theridiidae เป็นแมงมุมเด่น
เช่นกนั  เกิดจากปัจจยัของถ่ินอาศยัย่อย (microhabitats) 
ของแมงมุมเหล่ือมซ้อนทบักนั  และกลุ่มแมงมุมท่ีพบ
ทั้งสามระดบัมีความแตกต่างกนักบัระดบัพ้ืนดินอย่าง   
ชัดเจน  จากค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-
Wiener พบว่า ในระดบัเรือนยอดชั้นกลางมีค่าสูงสุด 
เท่ากบั 4.23  รองลงมาคือ ระดบัอากาศ ระดบัพืชพ้ืน
ล่าง และระดบัพ้ืนดิน มีค่าเท่ากบั  4.15, 3.81, และ 3.41 
ตามล าดับ (Table 1)  จ านวนชนิดแมงมุมท่ีพบแต่ละ
ระดบัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ( X2 = 438.6, 
df = 3, P< 0.05)   

other families
42%

THOMISIDAE 
8%

SALTICIDAE   
17%

THERIDIIDAE
9%

TETRAGNATHIDAE
6%

ARANEIDAE 
18%



 การประชุมการป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้” 

 

 

 318 

Table 1  Species and abundance of spiders under canopy of Dry Dipterocarp Forest, SERS. 
Level No.of individuals No. of species H' 
Ground 832 73 3.41 
Ground vegetable 843 91 3.81 
Aerial 631 115 4.15 
Middle canopy 343 112 4.23 

 

ในเดือนพฤศจิกายนพบทั้งจ านวนชนิดและ
จ านวนตัวมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดในเดือนมีนาคม 
ทั้งน้ียงัพบว่าแมงมุมในระดบัพืชพ้ืนล่างมีความผนั
แปรตามฤดูกาลอย่างชดัเจน  ทั้งน้ีเน่ืองจากในฤดูแลง้
พืชพ้ืนล่างท่ีประกอบด้วยพืชลม้ลุก หญา้ เป็นส่วน
ใหญ่มีการร่วงหล่นของใบ  สอดคลอ้งกบั Oguri et al. 
(2014) กล่าวว่า กลุ่มแมงมุมมีความแตกต่างกนัอย่าง
ชัดเจนในระดับโครงสร้างป่าด้านตั้ งมาจากปัจจัยท่ี
แตกต่างกนัของถ่ินอาศยั เช่น คุณภาพถ่ินอาศยั (ส่วน
ของพืช ท่ี มี ชีวิตหรือตาย สภาพของใบไม้ห รือ
อินทรียวตัถุท่ีทบัถม เป็นตน้)  นอกจากน้ี Basset et al. 

(2003)  กล่าวว่า  ปัจจัย ท่ี มีผลต่อกลุ่มสัตว์ข้อตาม
โครงสร้างด้านตั้ งป่าประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นกายภาพ (abiotic factors)   ลกัษณะรูปร่าง
ของป่า (forest physiognomy) กับลกัษณะโครงสร้าง
ของตน้ไม ้(tree architecture)  ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีหาได ้
(resource availability)  และพฤติกรรมของสัตวข์าขอ้ 
(arthropod behavior)  และโดยภาพรวมความชุกชุม
และจ านวนชนิดมีความฝันแปรตามฤดูกาล  ระหว่าง
ฤดูฝนกบัฤดูแลง้ มีความแตกต่างกนั  แต่ไม่พบความ
แตกต่างระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว Figure 2 และ 3   

 

 

 
Figure 2  Abundance of sub-canopy spiders in Dry Dipterocarp Forest, SERS, Thailand. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

JUL SEP NOV JAN MAR MAY

Middle canopy

Aerial

Ground vegetable

Ground



319 

 

 

 
Figure 3  Species richness of sub-canopy spiders in Dry Dipterocarp Forest, SERS, Thailand. 
 

สรุป 
การศึกษาโครงสร้างตามแนวตั้งภายใตเ้รือน

ยอดป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช 
จังหวัดนครราชสีมา พบแมงมุมทั้ งหมด 2,649 ตัว 
ประกอบด้วย 213 ชนิด 162 สกุล จาก 44 วงศ์  ใน
ระดับพ้ืนดินแมงมุมท่ีพบชุกชุมมากท่ีสุดคือวงศ์ 
Zodariidae  ระดับพืชพ้ืนล่างพบชุกชุมมากท่ีสุดคือ
วงศ์ Salticidae  ระดับอากาศพบชุกชุมมากท่ีสุดคือ 
วงศ์ Araneidae  และระดบัเรือนยอดชั้นกลาง พบวงศ์ 
Salticidae ชุ ก ชุ มม าก ท่ี สุ ด   จ า ก ค่ า ดัช นี ค ว า ม
หลากหลายของ Shannon-Wiener พบว่า ในระดับ
เรือนยอดชั้นกลางมีค่าสูงสุด เท่ากบั 4.23  รองลงมา
คือ ระดบัอากาศ ระดบัพืชพ้ืนล่าง และระดบัพ้ืนดิน มี
ค่าเท่ากบั  4.15 3.81. และ 3.41 ตามล าดบั  วงศ์ท่ีพบ
ความหลากชนิดมากท่ีสุดคือ วงศ ์Araneidae รองลงมา
คื อ  ว ง ศ์  Salticidae, Theridiidae แ ละ  Thomisidae   
แมงมุมท่ีพบชุกชุมมากท่ีสุดคือ  วงศ์   Araneidae 
รองลงมาคือ วงศ์ Zodariidae, Salticidae, Theridiidae 
และ Thomisidae แมงมุมวงศท่ี์พบนอ้ยท่ีสุด และจดัว่า
เป็น singleton พบเพียงวงศ์ละ 1 ตัวอย่างเท่านั้น มี
ทั้งหมดจ านวน 10 วงศ์  ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะ

ของถ่ินอาศยัย่อย (microhabitats) ตามแนวตั้งภายใต้
เรือนยอดป่าเต็งรังมีผลต่อการปรากฏของแมงมุมใน
แต่ละวงศ ์และฤดูกาลมีผลต่อความชุกชุมของแมงมุม
ระดบัเรือนยอดไมพ้ื้นล่างดว้ย   
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การเพิม่อตัราเนือ้เยือ่ปลอดเช้ือจากการฟอกฆ่าเช้ือเมลด็และหัวพลบัพลงึธาร (Crinum thaianum L.) 
Sterilization technique for higher rate of clean tissue from seed and bulbs of Thai water onion 

(Crinum thaianum L.) 
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บทคัดย่อ 

การน าเมล็ดและหัวพนัธ์ุพลบัพลึงธาร (Crinum thaianum L.) ท่ีพบในพ้ืนท่ีสถานีวิจยัเพ่ือการพฒันา
ชายฝ่ังอนัดามนั คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จงัหวดัระนอง มาฟอกฆ่าเช้ือเพ่ือขยายพนัธ์ุโดยวิธี
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพบว่า  การใชโ้ซเดียมไฮโปรคลอไรท ์(Haiter®) 8 เปอร์เซ็นตเ์ป็นเวลา 20-25 นาที และฟอกซ ้ า
ดว้ย Haiter® 4 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 15 นาที  ไดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือจากเมลด็พนัธ์ุ ต ่ากว่าร้อยละ 10  แต่เม่ือท้ิง
เมลด็ใหง้อกในท่ีแหง้แลว้ฟอกหวัท่ีงอกใหม่ พบว่า  ไดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือถึงร้อยละ 81 ต่างจากฟอกฆ่าเช้ือหวั
พนัธ์ุอายุ 1 ปีท่ีเพาะในวสัดุปลูก ไดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือร้อยละ 58.8  ส่วนหัวใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 7-8 
เซนติเมตร ฟอกดว้ย Haiter® 10 เปอร์เซ็นตเ์ป็นเวลา 15-20 นาที และฟอกซ ้ าดว้ย Haiter® 4 เปอร์เซ็นตเ์ป็นเวลา 
15 นาที พบวา่ไดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือร้อยละ 50-100 
ค าส าคญั:  การฟอกฆ่าเช้ือโรค พลบัพลึงธาร  

 

ABSTRACT 

The seeds and bulbs of Thai water onion, collected in the Andaman Coastal Research Station for Development, 
Faculty of Fishery, Kasetsart University, Ranong province, were used as explants for micro-propagation.  The explants 
were sterilized using sodium hypochlorite (Haiter®)  8% for 20-25 min and repeated with Haiter® 4% for 15 min, 
which provided less than 10% clean culture from seeds.  In contrast, if the seeds were sprouted in a dry place, the 
sterilized tissue increased to 81%.  One-year-old bulbs which were sprouted in soil provided 58.8% clean culture.  
Larger bulbs, (7-8 cm in diameter), sterilized using 10% Haiter® for 15-20 min then repeated with 4% Haiter® 
for 15 min provided 50-100% clean culture. 
Keywords: sterilization technique, Thai water onion.
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ค าน า 

พลับพลึงธาร (Crinum thaianum  J. Schulze.) 
เป็นพืชน ้ าในวงศ์ Amaryllidaceae  จดัเป็นพืชเฉพาะถ่ิน 
(endemic species)  มีพ้ืนท่ีการกระจายพนัธ์ุจ ากดัในเขต
จงัหวดัระนองและพงังา  ข้ึนกระจายพนัธ์ุอยู่ในระบบ
นิเวศเฉพาะในล าธารท่ีมีน ้ าไหล สะอาด  ประเทศไทยมี
การส่งออกหัวพลบัพลึงธารประมาณ 1-2 แสนช้ินต่อปี 
ซ่ึงในปี พ.ศ. 2549  International Union for Conservation 
of  Nature (IUCN) Red List (Plants) จัดให้พลับพลึงธาร
อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพนัธ์ุ (Vulnerable : 
VU)  และขณะน้ีย ังไม่มีกฎหมายฉบับใดท่ีคุ้มครอง
พลบัพลึงธาร  สถานภาพการกระจายพนัธ์ุปัจจุบนัพบ
ในพ้ืนท่ีของจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา เป็นพ้ืนท่ี
ท่ีพบในล าธารเพียง 10-15 ไร่ เท่านั้น  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การลกัลอบขุดหัวจากแหล่งธรรมชาติเพ่ือจ าหน่ายมา
นานกวา่ 30 ปี  เป็นเพราะการเพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุ
ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร มีต้นทุนสูง ใช้
เวลานาน และไม่มีหน่วยงานใดสนบัสนุนการผลิตกลา้
ในปัจจุบนั  เป็นการง่ายกวา่ถา้จะเกบ็จากธรรมชาติ 

แต่อย่างไรก็ตามในพืชประเภทหัว (bulbs) 
ชนิดอ่ืนมีรายงานความส าเร็จในการขยายพนัธ์ุโดยใช้
เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  โดยเล้ียงในอาหารสูตร
MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ี เ ติม  BA (6-
benzyladenine) เ ช่น ในCrinum `Ellen Bosanquet 
(Ulrich et al., 1999)  หรือเล้ียงในอาหารสูตรMS ท่ี
เ ติม BA ร่วมกับ NAA (1-naphthaleneaceticacid) 
เ ช่น  ใน Nerine sarniensis (Vishnevetsky et al., 
2003) หรือพืชหัวในตระกูล Amaryllidaceae เ ช่น 
Brunsvigia undulata F.M. Leight. สามารถเกิดหวัย่อย 
(bulblets) ไดใ้นอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA และ NAA 
(Rice et al., 2011) หรือโดยเล้ียงในอาหาร MS ท่ีเติม 
NAA ร่วมกับ kinetin เ ช่นใน Fritillaria thunbergii 
(Paek and Murthy, 2002) 

เอฏฐวรรณและคณะ (2555) และกรมประมง 
(2553) ศึกษาวิธีการขยายพนัธ์ุพลบัพลึงธารโดยการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและประสบผลส าเร็จในอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ี
เติมฮอร์โมนกลุ่ม cytokinin: BA  และมีรายงานว่า
ปัจจุบันมีเอกชนบางรายสามารถขยายพันธ์ุโดยการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อได้แล้วแต่มีต้นทุนสูง (ภานุวตัร, 
2553)  อย่างไรก็ตาม เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช
ยงัคงเป็นวิธีการขยายพนัธ์ุท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณหัว
พนัธ์ุโดยไม่ตอ้งเก็บจากธรรมชาติ  และสามารถผลิต
หวัพนัธ์ุเพ่ือปลูกกลบัคืนสู่ธรรมชาติลดความเส่ียงใน
การสูญเสียได ้ ทั้งยงัสามารถพฒันาเทคนิควิธีการเพ่ือ
เป็นการขยายพนัธ์ุเพ่ือการคา้ไดอี้กดว้ย  นอกจากนั้น
ยงัเป็นวิธีการท่ีใชใ้นการอนุรักษพ์นัธ์ุไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

แต่ความส าเร็จในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
จะตอ้งเร่ิมจากการไดเ้น้ือเยื่อในสภาพปลอดเช้ือ  การ
ฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ท่ีติดมากับผิวของเน้ือเยื่อจะ
ประสบความส าเร็จไดน้ั้นมีปัจจยัหลายอย่าง และตอ้ง
ใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมกบัชนิดและสภาพของช้ินส่วน
เน้ือเยื่อท่ีจะน ามาฟอกเพ่ือให้ได้อตัราของเน้ือเยื่อท่ี
ปราศจากเช้ือสูง  โดยทั่วไปพืชท่ีเจริญในน ้ า เช่น 
พลบัพลึงธาร จะฟอกฆ่าเช้ือไดย้าก  เน่ืองจากอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีสัมผสัเช้ือจุลินทรียจ์  านวนมาก  การ
วิจยัน้ีไดป้ระยุกตใ์ชวิ้ธีการง่าย ๆ ท่ีท าใหอ้ตัราการได้
เ น้ือเยื่อพลับพลึงธารในสภาพปลอดเช้ือเพ่ิมข้ึน 
เหมาะสมกับพืชท่ี มีต้นพัน ธ์ุ ท่ีอยู่ในสถานภาพมี
แนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

การฟอกฆ่าเช้ือเมลด็พนัธ์ุและหัวพนัธ์ุพลบัพลงึธาร
เพือ่การเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเช้ือ 

น าเมล็ดพนัธ์ุ และหวัพนัธ์ุพลบัพลึงธาร จาก
สถานีวิจยัเพ่ือการพฒันาชายฝ่ังอนัดามนัคณะประมง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขท่ี  81 หมู่ท่ี 2 ต าบล 
ก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง มาฟอกฆ่า
เช้ือเพ่ือเพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือ โดย 

1.1 น า เมล็ดขนาดน ้ าหนัก  1.5-5.5 ก รัม 
จ านวน 53 เมล็ด แบ่งเป็นกลุ่มตามขนาดน ้ าหนัก 
(Figure1)  เพ่ือเก็บผลการงอกของเมล็ดขนาดต่าง ๆ 
ในภายหลงั น าเมล็ดทั้งหมดไปลา้งน ้ า ขดัผิวเมลด็ให้
สะอาด และเฉือนเอาส่วนท่ีเป็นแผลออก  แช่เมลด็ลง
ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนความเข้มข้น 200 

มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  จากนั้ นแช่ใน
เอทิลแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์นาน 1 นาที แลว้ฟอก
ฆ่าเช้ือดว้ยโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) ความ
เข้มข้น 8 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 25 นาที ฟอกซ ้ าด้วย 
Haiter® ความเขม้ขน้ 4 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 15 นาที 
ลา้งดว้ยน ้ ากลัน่ท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 3 คร้ังแลว้  น าเมล็ด
ไปวางบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 
1962) ท่ีเติมน ้ าตาลซูโครส 30 กรัม/ลิตร วุน้ 7 กรัม/
ลิตร pH 5.7 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 1 Thai water onion seeds grouping by seeds weight 
 

1.2 น าเมล็ดขนาดน ้ าหนัก 1.5-2 กรัม ลา้งน ้ า
จนสะอาด  ผึ่งใหแ้หง้แลว้ห่อดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพ ์ 
วางไวใ้นท่ีอุณหภูมิห้อง (30-35 องศาเซลเซียส) เป็น
เวลาประมาณ 2.5 เดือน จนเกิดหัวขนาดเล็กและเมล็ด
เร่ิมฝ่อ (Figure 2)  ตัดเมล็ดท้ิง  น าหัวท่ีเกิดใหม่ในท่ี
แหง้ดงักล่าว จ านวน 11 หวั ลกัษณะหวัไม่มีใบ ไม่มีราก 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6-8 มม. มาลา้งน ้าจนสะอาด  แช่
ในเอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 1 นาที  แลว้
ฟอกฆ่าเช้ือด้วยโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) 
ความเขม้ขน้ 8 เปอร์เซ็นตเ์ป็นเวลา 20 นาที  ฟอกซ ้าดว้ย 
Haiter® ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 15 นาที  
ลา้งด้วยน ้ ากลัน่ท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 3 คร้ังแลว้  น าหัวท่ี

ฟอกแลว้ไปวางบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอร์โมน BA 
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร น ้ าตาลซูโครส 30 กรัม/ลิตร วุน้ 7 
กรัม/ลิตร pH 5.7 

1.3 น าหวัพนัธ์ุพลบัพลึงธาร ไดจ้ากการเพาะ
เมลด็ในทรายเป็นเวลา 1 ปี ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของ
หวั 1.1-1.5 เซนติเมตร จ านวน 34 หวั แบ่งหวัพนัธ์ุเป็น
กลุ่มตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เ พ่ือเก็บผลการ
เจริญเติบโตในภายหลงั (Figure 3) ตดัรากและใบออก 
ลา้งน ้ าจนสะอาด แลว้ฟอกหัวพนัธ์ุตามขั้นตอนการ
ฟอกเช่นเดียวกบัเมลด็ น าหวัพนัธ์ุท่ีฟอกแลว้เล้ียงบน
อาหารสูตร MS เช่นเดียวกบัเมลด็ 

3.25 – 4.1g 

2.32 – 3.13g 

1.9 – 2.15g 

1.5 – 1.8g 

4.6 – 5.5g 
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Figure 2 Bulbs of Thai water onion, after sprouted 2.5 months in dry and clean place, used as plant material for 

sterilization. 
 

 
Figure 3 Bulbs of Thai water onion after sprouted 1 year grouping by the diameter of the bulbs. 

 

1.4 น าหัวพันธ์ุพลับพลึงธาร ขนาดเส้น 
ผ่าศูนยก์ลาง 7-8 เซนติเมตร (Figure4) จ านวน 28 หัว 
ตดัรากและใบออก ลอกเปลือกชั้นนอกของหัวพนัธ์ุ
ออก ลา้งน ้าจนสะอาด จากนั้นแช่ในเอทิล แอลกอฮอล ์
70 เปอร์เซ็นต์ นาน 1 นาที  แล้วฟอกฆ่าเ ช้ือด้วย
โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) ความเขม้ขน้ 10 
เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 15-20 นาที  ฟอกซ ้ าดว้ย Haiter® 
ความเขม้ขน้ 4 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 15 นาที  ลา้งดว้ย
น ้ากลัน่ท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 3 คร้ัง 

บันทึกข้อมูล ร้อยละของการได้เ น้ือ เยื่ อ
ปราศจากเช้ือของเมล็ดและหัวพนัธ์ุพลบัพลึงธารใน
ทุกการทดลอง 

 
 

 
 

Figure 4  Big bulbs, 7-8 cm in diameter, were used as 
the explants for sterilization 
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ผลและวจิารณ์ 
 

การฟอกฆ่าเช้ือเมลด็พนัธ์ุและหัวพนัธ์ุพลบัพลงึธาร
เพือ่การเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเช้ือ 

1.  ผลท่ีได้จากการฟอกฆ่าเ ช้ือเมล็ดพันธ์ุ  
พบว่า ไดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือต ่ากว่าร้อยละ 10 (7.5 
เปอร์เซ็นต)์  เน่ืองจากเมลด็พนัธ์ุท่ีน ามาฟอกฆ่าเช้ือเก็บ
จากตน้มาก่อนฟอกหลายวนัและเก็บแช่น ้าไว ้ท าให้มี
เ ช้ือจุลินทรีย์ฟักตัวอยู่มาก  อย่างไรก็ตามเมล็ดท่ี
ปราศจากเช้ือสามารถงอกเป็นตน้อ่อนได ้(Figure 6) 

เน่ืองจากเมล็ดของพลับพลึงธารมีลักษณะ
แตกต่างจากเมลด็พืชใบเล้ียงเด่ียวทัว่ไป  ผลจะแตกเม่ือ

แก่และลอยอยู่ในน ้ า ไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ด  ในขณะท่ี
เมลด็ยงัไม่งอก ไดผ้า่เมลด็เพ่ือหาต าแหน่งของตน้อ่อน
ในเมลด็ แต่ไม่พบ การงอกของเมล็ดจะงอกไดจ้ากทุก
ทิศทางจากผิวของเมล็ด  โดยงอกเป็นงวงออกมาก่อน
คลา้ยรากแต่ไม่ใช่  แลว้จะสร้างหัวท่ีปลายของงวงนั้น 
จากนั้นจะเร่ิมแทงใบและรากจากหวัท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเป็น
ลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ี สมศกัด์ิ (มปป.) ไดร้ายงานไว ้
การเพ่ิมความเขม้ขน้ของน ้ ายาฟอกฆ่าเช้ือจึงอาจมีผล
ท าให้เมล็ดไม่งอก  อย่างไรก็ตามไดท้ดลองเพ่ิมความ
เขม้ขน้แลว้แต่ไม่ไดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือเพ่ิมข้ึนเลย  

 

 
Figure 6 Seeds of Thai water onion begin to sprout after sterilization and culture for 1 month. 
 

2. หัวพนัธ์ุท่ีได้จากการงอกในท่ีแห้ง เม่ือ
น ามาฟอกฆ่าเช้ือ พบว่า ได้เน้ือเยื่อปราศจากเช้ือถึง 
ร้อยละ 81  และหัวท่ีไดส้ามารถเจริญเติบโตต่อไดเ้ร็ว 
(Figure 7) เกิดรากและใบใหม่ทุกหัว (ร้อยละ 100) 
เน่ืองจากหัวท่ีเกิดใหม่จากเมล็ดงอกในสภาพแห้งและ

สะอาด ไม่มีการสะสมของจุลินทรีย์  ท าให้สามารถ
ฟอกได้ง่ายกว่า  และไม่จ าเป็นต้องตัดแต่งหรือลอก
เปลือกชั้นนอกของหัวออกท้ิง  ท าให้มีอาหารสะสม
พอท่ีหัวใหม่จะเจริญเติบโตเกิดใบและรากใหม่ไดเ้ร็ว
กวา่ 

 

 
Figure 7 Growth of Thai water onion in vitro bulblet, sterilized from the bulblets sprouted in clean and dry place, 

after culture for 1 month.
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3.  หวัพนัธ์ุอายุ 1 ปี เม่ือฟอกแลว้ไดเ้น้ือเยื่อ
ปราศจากเช้ือร้อยละ 58.8 เพราะหัวพนัธ์ุท่ีน ามาฟอก
ฆ่าเช้ือไดจ้ากการเพาะเมล็ดในทรายซ่ึงมีอินทรียว์ตัถุ
นอ้ย  การปนเป้ือนเช้ือจุลินทรียน์อ้ยกว่าเมล็ดท่ีแช่อยู่
ในน ้ า  และหัวพันธ์ุสามารถตัดแต่งก่อนฟอกได้
มากกว่าเมล็ด  แต่ยงัคงมีปริมาณของเช้ือมากกว่าหัว
พนัธ์ุท่ีงอกในท่ีแห้ง  ท าให้ร้อยละของการไดเ้น้ือเยื่อ
ปราศจากเช้ือน้อยกว่าการฟอกหัวพนัธ์ุท่ีได้จากการ
งอกในท่ีแหง้และสะอาด 

หัวพันธ์ุท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3-1.5 
ซม. เม่ือผ่าคร่ึง สามารถแตกยอดใหม่ได้ในสภาพ
ปลอดเช้ือ  แมเ้ล้ียงในอาหารสงัเคราะห์ท่ีไม่ไดเ้ติมสาร
เร่งการเจริญเติบโต (Figure 8)   แต่หัวพันธ์ุขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลางเลก็กวา่ 1.3 ซม. หลงัจากผา่นการฟอก
ฆ่าเช้ือ เน้ือเยื่อท่ีถูกน ้ายาฟอกจะเละ  เม่ือเอาเน้ือเยื่อท่ี
เสียออก หวัพนัธ์ุเหลือขนาดเลก็มากไม่สามารถผา่ได ้

4.  ผลท่ีไดจ้ากการฟอกฆ่าเช้ือหวัพนัธ์ุขนาด
ใหญ่  พบว่ า  เ ม่ื อ เ พ่ิมความ เข้มข้นของโซเ ดียม 

ไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ได้
เน้ือเยื่อปราศจากเช้ือร้อยละ 50-100  ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพ
ของหัวพนัธ์ุท่ีน ามาฟอกฆ่าเช้ือด้วย  เน่ืองจากหัวมี
ขนาดใหญ่  เม่ือตดัแต่งหัวก่อนท าการฟอก ในบางหัว
ไม่สามารถเห็นว่ามีกา้นช่อดอกเก่าซ่อนอยู่ภายใน  หัว
ขนาดใหญ่จะผ่านฤดูกาลท่ีมีดอกมาแลว้ ท าให้หัวไม่
ปิดสนิท  จึงมีการสะสมของดินและส่ิงสกปรกภายใน
ท าให้มีร้อยละของการปนเป้ือนสูง  ดังนั้นหลงัการ
ฟอกฆ่าเช้ือร้อยละของเน้ือเยื่อปราศจากเช้ือจึงมีความ
ผันแปรมาก  แต่อย่างไรก็ตามหัวใหญ่ท่ีสมบูรณ์
ส่วนมากจะสามารถฟอกให้ปราศจากเช้ือได้ร้อยละ 
100 (Figure 9)  ความเขม้ขน้ของโซเดียมไฮโปรคลอ
ไรท ์(Haiter®)  และระยะเวลาท่ีใชใ้นการฟอกคร้ังน้ีจึง
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการฟอกฆ่าเช้ือหวัพนัธ์ุขนาดใหญ่ 
การผ่าหัวก่อนฟอกท าให้ร้อยละของการแตกหัวใหม่
ลดลง น่าจะเกิดจากการท่ีน ้ ายาฟอกฆ่าเช้ือเขา้ไปท าลาย
ตาของหวัไดใ้นระหวา่งการฟอก  

 

 
Figure 8 Growth of in vitro bulblets from various diameters of bulbs after culture on MS medium for 2 weeks (A) 

and 1 month (B)

1.1 cm. 1.2 cm. 1.4cm. 1.3cm. 

A 

B 
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ผลจากการฟอกฆ่า เ ช้ื อ ช้ิน ส่วนของต้น
พลับพลึงธาร  พบว่า เมล็ดมีอัตราการได้เ น้ือเยื่ อ
ปราศจากเช้ือต ่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต ์ เน่ืองจากเมล็ดใน
ธรรมชาติจะเกิดและแช่อยู่ในน ้า  ท าใหมี้การปนเป้ือน
ของเช้ือจุลินทรียท่ี์ผิวของเมล็ดจ านวนมาก  การฟอก
ฆ่าเช้ือจึงท าไดย้าก และเม่ือน าเมลด็มาเพาะให้งอกใน
ทรายก่อนแลว้จึงน าหัวขนาดเล็กท่ีได้มาฟอกฆ่าเช้ือ  
ท าให้อตัราการได้เน้ือเยื่อปราศจากเช้ือเพ่ิมข้ึน  แต่
อย่างไรก็ตามหัวพนัธ์ุขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร  ไม่
สามารถเพ่ิมความเขม้ขน้ของน ้ายาฟอกและระยะเวลา
ในการฟอกไดม้ากนกั  เน่ืองจากเม่ือฟอกฆ่าเช้ือแลว้จะ
มีส่วนของเน้ือเยื่อของหวัท่ีถูกท าลายดว้ยน ้ายาฟอกฆ่า
เ ช้ือ  ท าให้ขนาดหัว เล็กลง  เ ม่ือ เ ล้ียงต่อไปการ
ตอบสนองต่ออาหารสูตรต่าง ๆ ท่ีท าการวิจยันอ้ย  หัว
พนัธ์ุไม่สามารถพฒันาเป็นหัวใหม่ได ้ เป็นไปตามท่ี 
Hall (1999) แนะน าว่าเพ่ือให้การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
ส าเร็จ ช้ินส่วนพืชท่ีจะน ามาฟอกฆ่าเช้ือควรหลีกเล่ียง
ช้ินส่วนท่ีมีโรค และไม่ได้ปลูกเล้ียงในสภาพท่ีไม่

เหมาะสม  เน่ืองจากจะท าใหมี้ปัญหาตั้งแต่การฟอกฆ่า
เ ช้ือ  ตลอดไปจนถึงการเ ล้ียงเ น้ือเยื่อ ต่อไปด้วย  
สามารถแก้ไขได้โดยการเตรียมต้นพืชในสภาพ 
แวดลอ้มท่ีดีเพ่ือใหไ้ดช้ิ้นส่วนพืชท่ีสะอาด  ดงันั้นการ
ฟอกฆ่าเช้ือเมลด็พนัธ์ุพลบัพลึงธารท่ีเพาะใหง้อกในท่ี
แห้งโดยไม่ตอ้งมีวสัดุปลูก ท าให้ไดห้ัวพนัธ์ุท่ีสะอาด 
เม่ือน าไปฟอกฆ่าเช้ือท าให้ได้เน้ือเยื่อปราศจากเช้ือ
สูงข้ึนถึงร้อยละ 81  โดยไม่ตอ้งเพ่ิมความเขม้ขน้ของ
น ้ ายาฟอกและไม่ตอ้งลอกเปลือกชั้นนอกของหัวออก 
หวับอบช ้านอ้ยกวา่จึงฟ้ืนตวัไดเ้ร็วกวา่  

การฟอกฆ่า เ ช้ือหัวพัน ธ์ุขนาดใหญ่ท่ี มี
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 7-8 เซนติเมตร  สามารถตดัแต่งหัว
ก่อนฟอกไดม้ากกว่าหัวเล็ก  อีกทั้งสามารถเพ่ิมความ
เข้มข้นของน ้ ายาฟอกและระยะเวลาในการฟอกได้
มากกว่า  ท าใหไ้ดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือในอตัราการสูง
ถึง 100 เปอร์เซ็นต์  ทั้ งน้ีข้ึนกับสภาพของหัวพนัธ์ุท่ี
น ามาฟอกดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 

 
Figure 9  The ranges of sterilized tissue retrieved from big bulbs of Thai water onion after sterile.  
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สรุป 

การขยายพนัธ์ุพลบัพลึงธารโดยวิธีเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อ ช้ินส่วนท่ีเหมาะสมจะใชฟ้อกฆ่าเช้ือ ไดแ้ก่ หัว
พนัธ์ุขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 7-8 เซนติเมตร เมล็ดพนัธ์ุ
และหัวพนัธ์ุอายุ 1 ปีท่ีเพาะในวสัดุปลูกไม่เหมาะสมท่ี
จะใช้ฟอกฆ่าเช้ือ เพราะจะมีร้อยละของการปนเป้ือน
เช้ือสูงหลงัฟอกฆ่าเช้ือแลว้  แต่เน่ืองจากในธรรมชาติ
หัวพันธ์ุขนาดใหญ่มีน้อยลง  ไม่อาจน ามาใช้เป็น
ช้ินส่วนเร่ิมตน้ไดใ้นจ านวนมาก  การน าเมล็ดมาเพาะ
ใหง้อกในสภาพแหง้จนไดเ้ป็นหวัพนัธ์ุขนาดเลก็แลว้จึง
ฟอกฆ่าเช้ือจะท าใหไ้ดเ้น้ือเยื่อปราศจากเช้ือส าหรับการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อได ้ แต่อย่างไรก็ตามจะตอ้งศึกษาสูตร
อาหารในการเพ่ิมปริมาณและขนาดของหัวพันธ์ุใน
สภาพปลอดเช้ือเพ่ือเหมาะสมจะผลิตหัวพนัธ์ุส าหรับ
ปลูกคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นแนวทางในการขยายพนัธ์ุ
เพ่ือการคา้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 รักใหญ่ (Gluta usitata) เป็นไม้ชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคัญในป่าเต็งรัง และมีบทบาทส าคัญในงาน
หัตถกรรมพ้ืนบา้นลงรักปิดทอง เพ่ือเป็นการเพ่ิมวตัถุดิบยางรักในอุตสาหกรรมดงักล่าว เทคนิคการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือเพ่ิมจ านวนของรักใหญ่ใหมี้มากข้ึน เน่ืองจากในธรรมชาติมีการสืบต่อพนัธ์ุไดน้อ้ย แต่
ปัญหาอย่างหน่ึงท่ีพบในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อคือ ตวัอย่างจะตายเม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เน่ืองจากความ
เป็นพิษท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาออกซิเดชนั เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว ช้ินตวัอย่างปลายยอดและตาขา้งของรักใหญ่จะถูก
น าไปฟอกฆ่าเช้ือดว้ยคลอรอกซ์ความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีส่วนผสมของ polyvinylpyrrolidone (PVP) 0.5 
เปอร์เซ็นต ์ระยะเวลา 10 นาที ซ่ึงผลการฟอกฆ่าเช้ือพบว่า ใหผ้ลความปลอดเช้ือสูงสุด 66.67 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น
ช้ินส่วนตวัอยา่งถูกน าไปเล้ียงในอาหารสูตร MS ท่ีประกอบไปดว้ย charcoal 100 มิลลิกริมต่อลิตร, ascorbic acid 1 
มิลลิกริมต่อลิตร และ PVP 0.5 เปอร์เซ็นต ์เพ่ือลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั ผลการทดลองพบว่า ช้ินตวัอย่างท่ี
เล้ียงในอาหาร charcoal จะมีสีน ้ าตาลด า มีการเปล่ียนสีของอาหารท่ีเล้ียงและตวัอย่างจะตายเม่ือเล้ียงต่อมา เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ส่วนตวัอย่างท่ีเล้ียงในอาหาร ascorbic acid ช้ินตวัอย่างมีสีเขียวและอตัราการรอดตายเพ่ิมข้ึนเป็น 
30 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีตวัอยา่งท่ีเล้ียงในอาหารท่ีมีส่วนผสมของ PVP ช้ินตวัอย่างมีสีเขียวสดข้ึนและมีอตัราการรอด
ตายเพ่ิมข้ึนเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ามีการพฒันาของปลายยอดของช้ินตวัอย่างท่ีศึกษา ดงันั้นจึงควรใช้
สารประกอบ PVP เป็นส่วนประกอบในอาหารเพ่ือลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและเพ่ิมอตัราการรอดตายของ
ช้ินตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตามควรทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือหาความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ PVP เพ่ือการเล้ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป   
ค าส าคญั: รักใหญ่  อตัราการรอดตาย  ปฏิกิริยาออกซิเดชนั  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
 

ABSTRACT 
 Gluta usitata, of all the dominant species in deciduous dipterocarp forest, plays a crucial role as a raw 
material for traditional handcraft production.  To support the demand for material, tissue culture is applied to 
increase the number of trees instead of relying on natural propagation which is not very efficient.  A problem 
with tissue culturing is explant death within 2 weeks after culturing because of toxicity from oxidative reactions.  
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To solve the problem, shoots and axillary buds as explants were disinfected using 10% clorox for 10 min with 
0.5% polyvinylpyrrolidone (PVP).  Explant cleaning showed the highest disinfection rate of 66.67%.  The 
explants were transferred to MS medium with different antioxidant agents: 100 mg/L charcoal, 1 mg/L ascorbic 
acid, and 0.5% PVP. After 2 weeks of culture, the explants in charcoal had a clear, dark skin, browning, and a 
medium color change, before eventually all samples had died after 4 weeks, while the reducing agent (ascorbic 
acid) resulted in more green samples and the survival rate increased to 30%.  Good results were obtained from 
the PVP culture samples which exhibited a green skin, fresh samples, and a survival rate of 80%.  Moreover, the 
samples showed few developments in the shoot tip.  Therefore, we recommend the application of PVP agent to 
increase the survival rate of Gluta usitata explants using tissue culturing.  However, more suitable 
concentrations of PVP agent should be investigated to yield more effective culture in the future.  
Keywords: Gluta usitata, survival rate, antioxidant agent, tissue culture 

 
ค าน า 

 รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou เป็น
สมาชิกในวงศ์ Anacardiaceae (ส านักงานหอพรรณไม้ 
ส านักวิจยัการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพนัธ์ุพืช กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2557)  โดยสกุล Gluta มี
ประมาณ 22 ชนิด  ส่วนมากพบในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ ในไทยมี 11 ชนิด เป็นไมต้น้ขนาดใหญ่  พบไดใ้นป่า
เบญจพรรณและป่าเต็ งรัง ในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ  เป็นไมผ้ลดัใบ  ใบ
เป็นใบเด่ียว เรียงเวียนเป็นกลุ่มท่ีปลายก่ิง  ดอกออกเป็น
ช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบใกลป้ลายก่ิง  ผลแห้ง
ทรงกลมแข็งแบบมีปีกสีแดงซ่ึงขยายมาจากกลีบดอกรูป
ขอบขนาน 5 ปีก (เอ้ือมพร และ ปณิธาน, 2547; ราชนัย ,์ 
2559)  รักใหญ่ เป็นไมต้น้ท่ีมีการใชป้ระโยชน์กนัอย่าง
แพร่หลาย  ตั้งแต่ปลกูเป็นฉากหลงัในสวนสาธารณะ  ใช้
ปลูกในป่าฟ้ืนฟู ใบและรากใชเ้ป็นยาพอกแผล  เปลือก
เป็นยาบ ารุงก าลงั ขับเหง่ือ ต้มเป็นยารักษาโรคเร้ือน  
เปลือกรากใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง ขับพยาธิล าไส้  
ยางก่อใหเ้กิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนงั  แต่ประโยชน์
ท่ีมีความส าคญัของยางรักคืองานศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้น 
ลงรักปิดทองท าเคร่ืองเขิน (วีระชยั, 2550) 

 การขยายพันธ์ุ รักใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการ
ขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศโดยการเพาะจากเมลด็ ซ่ึงพบว่า
มีอัตราการงอกท่ี ดี  (Elliott et al., 1997)   ส่ วนการ
ขยายพันธ์ุโดยไม่อาศัยเพศส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วง
ด าเนินการทดลองวิจยัโดยเฉพาะวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
หรือการเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือ  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
สามารถเพ่ิมจ านวนตน้ไดจ้ านวนมากอย่างรวดเร็ว และ
คงลกัษณะเดิมทุกประการ (รังสฤด์ิ, 2541)  โดยนิยมใช้
ส่วนของตายอดและตาขา้งเน่ืองจากสามารถหาไดง่้ายมี
ปริมาณมากและสามารถเก็บไดเ้กือบทุกฤดูกาล  รวมทั้ง
ยงัเป็นส่วนเจริญ (meristem tissue) ซ่ึงง่ายต่อการกระตุน้
ชักน า  แต่ปัญหาท่ีพบมากคือการตายของช้ินส่วนอนั
เน่ืองมาจากผลของปฏิกิริยาออกซิเดชนั  ท าให้ช้ินส่วน
แหง้ด า เห่ียวเฉา  หรือเกิดอาการช้ินส่วนเป็นสีน ้าตาลใน
บริเวณท่ีสัมผสักบัอาหารหรือเรียกว่า browning  ซ่ึงจะ
พบมากในพืชวงศ์  Anacardiaceae (Krishna and Singh, 
2007) อย่างเช่น มะม่วง (Mangifera indica) (Litz et al., 
1982; Rivera-Dominguez et al., 2004)  ปัญหาดงักล่าวได้
มีการทดลองใช้สารในกลุ่ม natural complexes ซ่ึงเป็น
กลุ่มสารประกอบท่ีสามารถพบได้ทั้ งในรูปของ 
สารสังเคราะห์และท่ีได้จากธรรมชาติ  เช่น citric  
acid, ascorbic acid, pyrogallol, phloroglucinol , 
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polyvinylpyrrolidone (PVP) และน ้ ามะพร้าว  ซ่ึงพบว่า
สามารถลดอตัราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่  รวมทั้งท า
หนา้ท่ีเป็นตวัดูดซบัสารพิษ (absorbent)  หรือดูดซับของ
เสียสารจากกระบวนการเมทาบอริซึม (metabolism) จาก
ช้ินตวัอยา่งพืชได ้(Thomas, 2008) 
 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้กระบวนการเตรียม
ช้ินส่วนตัวอย่างปลายยอดและตาข้างของรักใหญ่  
เพ่ือให้มีอัตราการรอดตายเพ่ิมข้ึนจากผลกระทบของ
กระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่  ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึน
ในกระบวนการฟอกฆ่าเช้ือและยา้ยเล้ียงช้ินตวัอย่างและ
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อรัก
ใหญ่ในสภาพปลอดเช้ือต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

การเตรียมตัวอย่าง 
 คดัเลือกเมลด็รักใหญ่ท่ีปราศจากโรคและแมลง
เขา้ท าลาย  จากนั้นคลุกยากนัเช้ือรา และพรมน ้าใหท้ัว่ใส่
ถุงด าบ่มท้ิงไว ้3-4 วนั  เพ่ือกระตุน้การงอก  จากนั้นยา้ย
เมลด็ลงเพาะเพ่ือเตรียมตายอดและตาขา้ง  ท าการทดลอง
จ านวน 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 100 เมล็ด  เล้ียงในเรือนเพาะช า ท่ีมี
ปริมาณแสง 70 เปอร์เซ็นต ์ระยะเวลา 8 ชัว่โมง  รดน ้าเชา้
เยน็ บนัทึกผลการงอก  
 

การฟอกฆ่าเช้ือและการเลีย้งตัวอย่างรักใหญ่ในอาหาร
เหลว 
 น าช้ินส่วนตายอดและตาขา้งจากกลา้รักใหญ่
มาฟอกฆ่าเช้ือดว้ยคอลรอกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์  ระยะเวลา
ก า ร ฟ อ ก  10 น า ที   ท่ี มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง  0. 5% 
polyvinylpyrrolidone (PVP) เป็นส่วนประกอบด้วยวิธี
มาตราฐาน (Smith, 2013)  จากนั้ นย ้ายช้ินตัวอย่างลง
อาหารเหลวสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962)  ท่ี
มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 0.5% 
PVP,  100 mg/L charcoal,  1.0 mg/L ascorbic acid และ 
PPM (antibiotic agent)  ดัง Table 1  จากนั้ นเขย่าด้วย

ความเร็วรอบ 150 rpm  ระยะเวลา 4 ชัว่โมง  ภายใตแ้สง 
3,000 ลกัซ์  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส  ท าการทดลอง 3 
ซ ้ า  บนัทึกผลเปอร์เซ็นตค์วามปลอดเช้ือ สี และลกัษณะ
ของช้ินตวัอยา่ง  
  
การเลีย้งตวัอย่างรักใหญ่ในอาหารลดปฏิกริิยาออกซิเดชัน 
 น าตวัอย่างปลายยอดและตาขา้งของรักใหญ่ท่ี
ผ่ านการเขย่ าเ ล้ี ยงในอาหารเหลว ย ้ายลงอาหาร 
แข็งสูตร MS  ท่ี มี ส่วนประกอบสารลดปฏิ กิ ริยา 
ออกซิเดชนั 0.5% polyvinylpyrrolidone (PVP), 100 mg/L 
charcoal,  1.0 mg/L ascorbic acid, 0.2% PPM (antibiotic 
agent), สารเร่งการเจริญเติบโต 6-benzylamino purine 
(BAP) ท่ีความเขม้ข้น 1 ppm และวุน้ 0.4% ตาม Table 2   
ท าการเล้ียง 3 ซ ้ าต่อสูตรอาหาร  บนัทึกผลลกัษณะของ
ช้ินตัวอย่าง สีของช้ินตัวอย่างและอาหาร การเกิด 
browning และการรอดตาย  เม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 4 
สัปดาห์ ภายใตแ้สง 3,000 ลกัซ์ 16 ชั่วโมง อุณหภูมิ 27 
องศาเซลเซียส 
 

ผลและวจิารณ์ 
 

การเตรียมเมล็ดรักใหญ่ 
 เมลด็รักใหญ่ท่ีผ่านการบ่มจะเร่ิมงอกปลายราก 
(radicle)  เม่ือบ่มท้ิงไว ้3 วนั หลงัจากยา้ยลงเพาะพบว่า 
เมล็ดรักใหญ่มีเปอร์เซ็นต์การงอก 84 เปอร์เซ็นต์  ซ่ึง
ค่อนข้างสูง  จากนั้ นท าการเล้ียงกล้ารักใหญ่เป็น
ระยะเวลา  3 เดือน  จึงท าการตดัแต่งก่ิง  เพ่ือกระตุน้การ
เกิดตายอดและตาขา้ง  ซ่ึงพบว่ากลา้รักใหญ่สามารถแตก
ตาข้างได้ดีโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเร่งการ
เจริญเติบโต    
  

การฟอกและการเลีย้งตวัอย่างรักใหญ่ในอาหารเหลว 
 การฟอกช้ินตวัอย่างปลายยอดและตาขา้งของ
รักใหญ่ดว้ยสารฟอกฆ่าเช้ือคลอรอกซ์ 10%  ระยะเวลา
การฟอก 10 นาทีท่ีมี 0.5% polyvinylpyrrolidone (PVP) 
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เป็นส่วนประกอบ  และเขย่าเล้ียงเป็นระยะเวลา 4 ชัว่โมง 
พบว่า สังเกตพบกลุ่มของเส้นใยเช้ือราในบางตวัอย่างท่ี
เ ล้ี ยงในอาหารเหลวท่ีปราศจากสารลดปฏิ กิ ริยา
ออกซิเดชนั (Table 1)  ส่วนอาหารเหลวสูตรอ่ืน ๆ ไม่พบ
เส้นใยเช้ือรา และเม่ือเล้ียงตวัอย่างในอาหารแข็งพบการ
ปลอดเช้ือเฉล่ีย 66.67 เปอร์เซ็นต์  การพบเส้นใยเช้ือรา
ส่วนหน่ึงท่ีพบนอ้ย  อาจเน่ืองมาจากระยะเวลาการเขย่า
เพียง 4 ชัว่โมง ซ่ึงสั้นเกินไปท่ีจะสามารถสังเกตพบเช้ือ
ราได ้ ซ่ึงปกติส่วนใหญ่เช้ือราอาศยัระยะเวลาการเจริญ
อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง  และเช้ือราท่ีพบในรักใหญ่น้ีจดัเป็น
เช้ือราในกลุ่ม latent fungi  ซ่ึงสามารถพบไดท้ั้งภายนอก
และภายในพืช เ ช่น  พบใน cortex, phloem, xylem, 
parenchymatous และ pith cells  ซ่ึงท าให้ยากต่อการฆ่า
เช้ือและสามารถพบเช้ือราไดภ้ายหลงัจากฟอกฆ่าเช้ือไป
แลว้หลายสปัดาห์ (Ploetz, 1994)  
 การเล้ียงตวัอย่างปลายยอดและตาขา้งรักใหญ่
ในอาหารเหลวสูตร MS  ท่ีมีส่วนประกอบของของสาร
ลดปฏิกิริยาออกซิเดชนั  ระยะเวลาการเขยา่เล้ียง 4 ชัว่โมง 

พบว่า ช้ินตัวอย่างรักใหญ่มีการเปล่ียนแปลงของสีช้ิน
ตวัอย่างชัดเจน  จากสีเขียวอ่อนเปล่ียนเป็นสีเขียวเข้ม
เกือบด าจนถึงด า  โดยพบในอาหารเหลวท่ีปราศจากสาร
ลดปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยตวัอยา่งมีสีเขม้ด าท่ีสุด  ส่วน
ในอาหารเหลวท่ีมี PVP เป็นส่วนประกอบ พบวา่สามารถ
ช่วยลดอาการช้ินตวัอย่างเปล่ียนสีได ้(Table 1)  ซ่ึงการ
เปล่ียนสีของช้ินตวัอย่างเป็นการบ่งช้ีอาการตาย โดยมี
โอกาสเกิดข้ึนไดสู้งตามมาภายหลงัการเล้ียง  ความสด
หรือความมีชีวิตของช้ินตัวอย่างสามารถสังเกตพบได้
หลงัจากเล้ียงในอาหารเหลว  โดยช้ินตวัอยา่งท่ีมีสีเขียวมี
แนวโน้มความมีชีวิตมากกว่าช้ินตวัอย่างท่ีมีสีด าซ่ึงจะ
สังเกตพบอาการเห่ียวได้ท่ีผิวของช้ินตัวอย่าง  เป็น
ลักษณะอาการท่ี บ่งช้ี ถึงการตายของช้ินตัวอย่ าง 
เช่นเดียวกับรายงานของ Raghuvanshi and Srivastava 
(1995) ซ่ึงไดเ้ขย่าเล้ียงช้ินส่วนตวัอย่างมะม่วงซ่ึงเป็นพืช
ในวงศ์เดียวกับรักใหญ่ในอาหารเหลว  และพบว่า
สามารถลดปริมาณ phenolic compound ซ่ึงเป็นสาเหตุใน
การตายของช้ินตวัอยา่งไดดี้  

 

Table 1  Disinfection and antioxidant agent treatment on shoot tip and axillary bud of Gluta usitata   
              (after 4 hr shaker) 

No. Treatment 
Explants characterizations 

Fungi occurrence 
Color Freshness  

1 MS + 5% PPM black wilting few 
2 MS + 5% PPM +  0.5% PVP green fresh No 
3 
4 
5 

MS + 5% PPM +  100 mg/L charcoal  
MS + 5% PPM +  1.0 mg/L ascorbic acid  
MS + 5% PPM + 0.5% PVP + 100 mg/L 
charcoal + 1.0 mg/L ascorbic acid  

black 
black 
green 

few wilting 
few wilting 

fresh  

No 
No 
No 

การเลีย้งตวัอย่างรักใหญ่ในอาหารลดปฏิกริิยา
ออกซิเดชัน 
 ผลการเล้ียงตัวอย่างรักใหญ่ในอาหารท่ีมี
ส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชนั  หลงัจาก
ฟอกฆ่าเช้ือและเขย่าเล้ียงในอาหารเหลวเป็นระยะเวลา 

4 ชัว่โมง พบว่า ช้ินตวัอย่างรักใหญ่ท่ีเล้ียงในอาหารท่ีมี 
0.5% PVP เป็นส่วนประกอบ  ทั้งสูตรอาหารท่ีมี PVP 
เป็นส่วนประกอบเพียงชนิดเดียวและสูตรอาหารท่ีมี 
PVP ร่วมกับสารลดปฏิกิริยาออกซิ เดชันชนิดอ่ืน 
(charcoal และ ascorbic acid)  ช้ินตัวอย่างมีสีเขียวข้ึน
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หรือสามารถคงสภาพความสดหรือความมีชีวิตของช้ิน
ตวัอย่างไวไ้ด้มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับสูตรอาหารอ่ืน ๆ 
โดยสังเกตจากสีของช้ินตวัอย่างซ่ึงมีสีใกลเ้คียงกบัช้ิน
ตวัอย่างแรกเร่ิมในกระบวนการฟอกฆ่าเช้ือ  ซ่ึงเป็นไป
ตามท่ี Chavan et al. (2000) และ Thomas (2008) รายงาน
การดูดซบัของ PVP ต่อสารพิษท่ีปลดปล่อยออกจากช้ิน
ตวัอย่าง  รวมทั้งมีผลต่อการลดอตัราการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่ท่ีเกิดข้ึน  ท าให้ช้ินตวัอย่างรักใหญ่มีอตัรา
การรอดตายท่ีเพ่ิมข้ึน 80 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบั
สูตรอาหารอ่ืน  สีของอาหารสูตรท่ีมีส่วนประกอบของ 
PVP พบว่า สีของอาหารเปล่ียนเป็นสีเหลืองอ่อนถึง
เหลือง  และเม่ือเล้ียงช้ินตัวอย่างเป็นระยะเวลา 4 
สปัดาห์ ยงัไม่พบผลกระทบของสีอาหารท่ีเปล่ียนไปต่อ
ช้ินตวัอยา่งพืช (Table 2, Figure 1)   
 ช้ินตัวอย่างท่ี เล้ียงในอาหารสูตรท่ีมีส่วน 
ประกอบของ 1.0 mg/L ascorbic acid พบว่า ไม่ท าให้สี
ของอาหารเปล่ียนแปลง  แต่พบว่าสีของช้ินตวัอย่างมี
การเปล่ียนแปลงเล็กน้อยจากสีเขียวเป็นสีเขียวเขม้ข้ึน  
บางตวัอย่างมีสีเขียวเขม้ข้ึนจนเกือบด า และเกิดอาการ 
browning เล็กน้อย  และเม่ือเล้ียงช้ินส่วนตัวอย่างรัก
ใหญ่เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าช้ินส่วนมีอตัราการ
รอดตายเพียง 30 เปอร์เซ็นต์  โดยตวัอย่างบางส่วนเม่ือ
เล้ียงเป็นระยะเวลานานข้ึนช้ินตวัอย่างเร่ิมเปล่ียนเป็นสี
เขียวเขม้ข้ึนจนด าและแห้งตายในท่ีสุด  ถึงแมว้่าจะมี
บางส่วนท่ียงัคงสภาพมีชีวิตแต่ก็พบในสัดส่วนท่ีนอ้ย  
ซ่ึง Krishna et al. (2008) ได้เสนอแนะให้ใช้ ascorbic 
acid ท่ีความเขม้ขน้ 100 mg/L กบัช้ินตวัอย่างมะม่วงซ่ึง
ใหผ้ลท่ีดี  ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าการทดลองคร้ังน้ีใชค้วาม
เขม้ขน้ของ ascorbic acid ความเขม้ขน้นอ้ยเกินไป 
 ช้ิ น ตั ว อ ย่ า ง ท่ี เ ล้ี ย ง ในอ าห า ร สู ต ร ท่ี มี
ส่ วนประกอบของ 100 mg/L charcoal พบว่ า  ช้ิ น

ตวัอยา่งเปล่ียนเป็นสีเขียวเขม้จนเกือบด าและเกิดอาการ 
browning เล็กน้อย  ซ่ึงบ่งบอกถึงความมีชีวิตของช้ิน
ตวัอย่างลดลง  และอาจเป็นเพราะสีของ charcoal  ซ่ึงมี
สีด าจึงท าใหช้ิ้นตวัอย่างเปล่ียนสี  สีของอาหารพบว่ามี
สีน ้ าตาลอ่อน ๆ ตวัอย่างท่ีเล้ียงใน charcoal จะแห้งด า
และเห่ียวตายไปในท่ีสุดเม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 4 – 6 
สปัดาห ์ อาจเน่ืองมาจากการใชป้ริมาณ charcoal ในการ
ทดลองคร้ังน้ีไม่เหมาะสม (Abdelwahd et al., 2008) 
(Table 2, Figure 1) 
 ตัวอย่างท่ีเล้ียงในอาหารท่ีปราศจากสารลด
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน พบว่ามีอาการ browning รุนแรง 
และตวัอย่างเปล่ียนเป็นสีด าและแห้งตายเม่ือเล้ียงเป็น
ระยะเวลา 4 – 6 สปัดาห์  และตวัอย่างท่ีเล้ียงในอาหารท่ี
มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชนัทั้งสาม
ชนิดคือ 0.5% PVP, 100 mg/L charcoal และ 1.0 mg/L 
ascorbic acid พบว่า ช้ินตวัอย่างมีสีเขียวและไม่ท าให้สี
ของอาหารเปล่ียนแปลง  และเม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 4 – 
6 สัปดาห์ พบอตัราการรอดตายสูงถึง 80%  ซ่ึงให้ผล
เช่นเดียวกบัตวัอยา่งท่ีเล้ียงในสูตรอาหารท่ีมี PVP เพียง
ชนิดเดียว  ซ่ึงผลการทดลองน้ี เป็นการยืนยันถึง
คุณสมบติัของ PVP ในการลดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ
ช้ินตวัอยา่ง   
 สารเร่งการเจริญเติบโต 1.0 ppm BA ท่ีใส่ใน
อาหารแต่ละสูตร พบว่าไม่ส่งผลต่อการชกัน าการแตก
ยอดหรือออกรากต่อช้ินตวัอย่างรักใหญ่  ซ่ึงเป็นไปได้
ว่าสารเร่งการเจริญเติบโตในการทดลองคร้ังน้ีใชเ้พียง
ความเขม้ขน้เดียวและไม่เหมาะสมต่อการชกัน ากระตุน้
ช้ินตัวอย่างรักใหญ่ท่ีใช้ในการทดลอง  (Bonga and 
Durzan, 1982) 
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Table 2  Effect of  different antioxidant agent treatments on Gluta usitata  explants (4 weeks culture) 

No. Treatment 
Explants characterizations 

Browning 
symptom 

Survival 
rate (%) 

Explants color  Medium 
color  

1 MS + 1 ppm BA Dark green to Black Light brown Browning 0 

2 MS + 1 ppm BA + 0.5% PVP Green Light yellow No 80 

3 
4 
5 

MS + 1 ppm BA +  100 mg/L charcoal  
MS + 1 ppm BA+ 1.0 mg/L ascorbic acid  
MS + 1 ppm BA + 0.5% PVP + 100 mg/L 
charcoal + 1.0 mg/L ascorbic acid  

Dark green to Black 
Dark green to Black 

Green 

Light brown 
Not change 

Light yellow 

Browning 
Browning 

No 

0 
30 
80 

 

                        

                        

                                                     
Figure 1  Explants characterizations in different antioxidant agents including A) explants without antioxidant 

agent, B) 0.5% PVP, C) 100 mg/L charcoal, D) 1.0 mg/L ascorbic acid and E) 0.5% PVP, 100 mg/L 
charcoal and 1.0 mg/L ascorbic acid 

B 

C 

A 

D 

E 
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สรุป 
 ผลการฟอกฆ่าเช้ือด้วยคลอรอกซ์ความ
เขม้ขน้ 10 %  ระยะเวลา 10 นาที  ท่ีมีส่วนผสม 0.5% 
polyvinylpyrrolidone (PVP)  ให้ผลความปลอดเช้ือ
สูงสุด 66.67%  และช้ินส่วนตวัอย่างท่ีปลอดเช้ือเม่ือ
น าไปเล้ียงในอาหารแข็งสูตร MS ท่ีมีส่วนประกอบ
ของ 0.5% PVP พบว่าสามารถลดการเปล่ียนสีของ
ช้ินตวัอย่างและเพ่ิมอตัราการรอดตายได ้80%  เม่ือ
เทียบกับสูตรอาหารอ่ืน ๆ  ดังนั้ นจึงควรใช้สาร 
ประกอบ PVP เป็นส่วนประกอบในอาหารเพ่ือลด
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและเพ่ิมอตัราการรอด
ตายของช้ินตวัอยา่งรักใหญ่  
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ผลงานวิชาการที่ได้รบัรางวัลจากการประชุมป่าไม้ ประจ าปี 2559 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
 

อนัดบั เร่ือง ผู้แต่ง 

ดเีด่น การเพ่ิมอตัราการรอดตายของช้ินตวัอยา่งรักใหญ่ (Gluta usitata) 

ในอาหาร ท่ีมีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 

พฤทธ์ิ ราชรักษ ์และคณะ 

ด ี ลกัษณะการไหลของน ้าและปริมาณน ้า ก่อนและหลงัการตดัสาง

ขยายระยะ ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าป่าฟ้ืนฟบูนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตร

หลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สุจิรา ศรสูงเนิน  และ 

 วีนสั ต่วนเครือ 

ด ี ผลของการตดัสางขยายระยะต่อสมรรถนะการซึมน ้าผา่นผิวดินใน

พ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟู บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พุทธรักษ ์วงศสิ์ริชยั  และ 

สุภทัรา ถึกสถิตย ์
 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ประเภทนกัวจิยัทัว่ไป 
 

อนัดบั เร่ือง ผู้แต่ง 

ดเีด่น การสะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศป่าเตง็รังท่ีมีไฟป่าและไม่มีไฟป่า 

บริเวณสถานีวนวฒันวิจยัอินทขิล จงัหวดัเชียงใหม่ 

อ าไพ พรลีแสงสุวรรณ์ 

และคณะ 

ด ี การประเมินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ีแหล่ง

ธรรมชาติประเภทน ้าตก 

ดรรชนี เอมพนัธ์ุ 

และคณะ 

ชมเชย การชกัน ายอดจ านวนมากของไมแ้ดง (Xylia xylocarpa) จากล าตน้อ่อน 

และใบเล้ียง 

พฤทธ์ิ ราชรักษ ์ และ 

ศิริวรรณ มลูจนัทร์ 
 

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ประเภทนกัวจิยัรุน่ใหม่ 
 

อนัดบั เร่ือง ผู้แต่ง 

ดเีด่น อาหารของกะท่างเหนือ (Tylototriton uyenoi) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ธญัสุดา ดาวเวียงกนั

และคณะ 

ด ี ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไมโ้ตเร็วต่างถ่ิน   

ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่  

สุรเดช ธีรสุวรรณ์ 

และคณะ 

ชมเชย ผลกระทบของการตดัขยายระยะต่อปริมาณตะกอนแขวนลอย  

และคุณภาพน ้าบางประการในพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟบูนท่ีสูง บริเวณสถานีเกษตร

หลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ธีรวชัร เพชระบูรณิน  

และ วีนสั ต่วนเครือ 
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ศ.ดร.ยงยทุธ ไตรสุรัตน ์
ศ.ดร.อภิชาต ภทัรธรรม 
รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ  
รศ.ดร.ดอกรัก มารอด 
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ 
รศ.ดร.เดชา วิวฒันว์ิทยา 
รศ.ดร.ธีระ วีณิน 
รศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน ์
รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพนัธ์ 
รศ.ดร.นนัทศกัด์ิ ป่ินแกว้ 
รศ.ดร.พนัธวชั สมัพนัธ์พานิช 
รศ.ดร.มณฑล จ าเริญพฤกษ ์
รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง 
รศ.ดร.ลดาวลัย ์พวงจิตร 
รศ.ดร.วิพกัตร์ จินตนา 
รศ.ดร.สนัติ สุขสอาด 
รศ.ดร.สุนทร ค ายอง 
รศ.ดร.อุทิศ กฏุอินทร์ 
ผศ.ดร.กอบศกัด์ิ วนัธงไชย 
ผศ.ดร.กาญจนเ์ขจร ชูชีพ 
ผศ.ดร.กิติชยั รัตนะ 
ผศ.ดร.ขวญัชยั ดวงสถาพร 
ผศ.ดร.ฉตัรชยั เงินแสงสรวย 

ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพนัธ์ุ 
ผศ.ดร.ไตรรัตน ์เนียมสุวรรณ 
ผศ.ดร.นิคม แหลมสกั 
ผศ.ดร.บุญวงศ ์ไทยอุตส่าห์ 
ผศ.ดร.ประทีป ดว้งแค 
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์ 
ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น 
ผศ.ดร.รุ่งเรือง พลูศิริ 
ผศ.ดร.วนัชยั อรุณประภารัตน์ 
ผศ.ดร.วิจกัขณ์ ฉิมโฉม 
ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง 
ผศ.ดร.วีระภาส รัตนสิริ 
ผศ.ดร.สคาร ทีจนัทึก 
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม 
ผศ.ดร.สราวธุ สงัขแ์กว้ 
ผศ.ดร.แสงสรรค ์ภูมิสถาน 
ผศ.ดร.อุทยัวรรณ แสงวนิช 
ผศ.สารัฐ รัตนะ 
ผศ.ชชัชยั ตนัตสิรินทร์ 
ดร.กฤษฎาพนัธ์ุ ผลากิจ 
ดร.โกมล แพรกทอง 
ดร.ธนากร ลทัธ์ิถีระสุวรรณ 
ดร.วิฑรูย ์เหลืองวิริยะสกลุ 

ดร.นิสา เหลก็สูงเนิน 
ดร.บุษบง กาญจนสาขา 
ดร.ปิยวตัน ์ดิลกสมัพนัธ์ 
ดร.พงษศ์กัด์ิ เฮงนิรันดร์ 
ดร.พรเทพ เหมือนพงษ ์
ดร.มะลิวลัย ์หฤทยัธนาสนัต์ิ 
ดร.วรดลต ์แจ่มจ ารูญ 
ดร.วรพรรณ หิมพานต ์
ดร.วาทินี สวนผกา 
ดร.วียะวฒัน ์ใจตรง 
ดร.ศาลกัษณ์ พรรณศิริ 
ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค ์
ดร.สุภทัรา ถึกสถิตย ์
ดร.สุรินทร์ อน้พรม 
ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ 
ดร.สุวิมล อุทยัรัศมี 
ดร.ออ พรานไชย 
นายยทุธพงษ ์คีรีมงัคละ 
นายพฤทธ์ิ ราชรักษ ์
นายดุริยะ สถาพร 
นางสิริรัตน ์จนัทร์มหเสถียร 
นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ 
นางวาทินี คุม้เจริญ 
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	ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าผสมผลัดใบสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
	สังคมพืชและสมบัติของดินบางประการในป่าชายเลน บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันจังหวัดระนอง
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	การชักนายอดจานวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa) จากลาต้นอ่อนและใบเลี้ยง
	โครงสร้างด้านตั้งของแมงมุมใต้เรือนยอดป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
	การเพิ่มอัตราเนื้อเยื่อปลอดเชื้อจากการฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดและหัวพลับพลึงธาร (Crinum thaianum L.)
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