
 

 



 

 

การประชุมการป่าไม ้ประจ าปี พ.ศ. 2564 

“84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

28-30 เมษายน 2564 

 

 

 

 

1. การประชุมการป่าไม ้

สาขาการจัดการทรพัยากรป่าไมแ้ละการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สาขานิเวศวิทยาป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชีวภาพ 

สาขาเทคโนโลยีและนวตักรรมการป่าไม  ้

 

2. การสมัมนาทางวนวฒันวิทยา ครั้งที่ 11 

 

3. การประชุมวิชาการระดบัชาติ ดา้นการจัดการลุ่มน ้า  

และสิ่งแวดลอ้ม ครั้งท่ี 2 

 

4. แผนงานชุมชนไมม้ีค่า 

 

 

 

จัดโดย 

คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 

 

ร่วมกบั 

กรมป่าไม ้

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

(1) 

สารบญั 

 

  หนา้ 

1. การประชุมการป่าไม ้  

 1.1 สาขาการจัดการทรพัยากรป่าไมแ้ละการมีส่วนร่วมของชมุชน  1 

 ภาคบรรยาย 2 

 ผลของการฟ้ืนฟูป่าต่อโครงสร้างสงัคมพืชและความหลากชนิดของพันธุไ์ม้ต้น  

ในป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จังหวัดแพร่ 

กฤษดา พงษ์การณัยภาส  แหลมไทย อาษานอก  สุมยั หมายหมัน้  และ วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ 

3 

 เมืองจัง : ปฏบิัติการแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

ส ารวย ผดัผล 

15 

 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ  

เพ่ือความสขุของคนไทย กรณศีึกษา ทุ่งโปรงทอง ปากน า้ประแส จังหวัดระยอง 

สขุมุา นิลวตัร  พสธุา สนุทรหา้ว  และ สริุนทร ์อน้พรม 

25 

 การสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ในการส ารวจไม้นอกเขตป่า :  

กรณีศึกษา ส านักพิพิธภัณฑแ์ละวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปวรุตม ์ทิพยบ์ุรี  และ  พิชิต ล าใย 

36 

 1.2 สาขานิเวศวิทยาป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชีวภาพ 46 

 ภาคบรรยาย 47 

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชันในประเทศไทย 

โดยใช้เคร่ืองหมายดีเอน็เอชนิดไมโครแซทเทลไลท ์

สจุิตรา จางตระกลู  พนิดา รุ่งรตันกลุ และ นารีรตัน ์ทองบุญส่ง 

48 

 ความชุกชุมของสตัว์กบีก่อนและหลังเผาทุ่งหญ้า ในพ้ืนที่อทุยานแห่งชาติทบัลาน 

เบญจมาศ บุญยืน  และ ประทีป ดว้งแค 

57 

 ความหลากชนิด ความมากมาย รูปแบบกจิกรรม และการซ้อนทบัเชิงเวลาของสตัว์ป่า

ในถิ่นอาศัยเขาหินปูน โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ 

วภิาว ีหุน้เห้ียง  รองลาภ สขุมาสรวง  และ  ประทีป ดว้งแค 

67 

 รายงานเบื้องต้นการสะสมของพลาสติกในสตัว์ป่าบกในจังหวัดกาญจนบุรี 

ดารินี ส าราญรืน่  จริาภรณ ์เทียมพนัธพ์งศ์  สมัพนัธ ์ทองหนูนุย้  อ านวย วฒันกรสิริ   

ประทีป ดว้งแค  สมเจตน ์จนัทนา  ฐิติ โสมภีร ์ เทวนิทร ์มีทรพัย ์ ปรยุษณ ์ไววอ่ง  

และ  เจริญ ใจชน 

81 

 พลวัตสงัคมพืชในพ้ืนที่ไร่ร้าง บริเวณสถานีวิจัยต้นน า้แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี 

ฤทธิไกร สายค ามลู  สถิตย ์ถ่ินก าแพง  ส าเริง ปานอุทยั  และ  ดอกรกั มารอด 

90 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

(2) 

สารบญั 

 

  หนา้ 

 การพัฒนาเคร่ืองหมายดีเอน็เอที่จ าเพาะกบัแหล่งพันธุกรรมของไม้ชิงชันในประเทศไทย 

สจุิตรา จางตระกลู และ กิตติยา สิงห์ทอง 

98 

 การจัดสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมตามแหล่งภมูิศาสตร์ของพืชถิ่นเดียว พืชหายาก  

และมีค่าใกล้สญูพันธุ ์เพ่ือการอนุรักษ์และปกปักพันธุกรรมของประเทศไทย 

พนิดา รุ่งรตันกุล  กิตติยา สิงห์ทอง  และ  คีรีลกัษณ ์ศิริคะรินทร์ 

99 

 การเปรียบเทยีบความทนแล้งของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีและไม่มีเหด็เผาะหนัง 

ปาริชาด แสงงาม  ฉนัททิ์พา ศรีดาวงษ์  ซูลฟา หยีราเหม  เจษฎา วงค์พรหม  

นิสา เหลก็สงูเนิน  และ  ธารรตัน ์แกว้กระจา่ง 

101 

 ภาคโปสเตอร ์ 103 

 การคัดเลือกแอคติโนมัยสทีจากดนิในอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีคุณสมบัต ิ

สร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืชและย่อยสลายสารอนิทรีย์โมเลกุลใหญ่ 

วารีรตัน ์กลบัใจได ้ มะลิวลัย ์ยงัเป็นบุญ  ปานรดา แจง้สนัเทียะ  วนินัทด์า หิมะมาน   

ทิพยล์ดา ทองตะเภา  และ บารมี สกลรกัษ์ 

104 

 ความหลากชนิดของเหด็ในอทุยานแห่งชาติปางสดีา จังหวัดสระแก้ว 

บารมี สกลรกัษ์  ปานรดา แจง้สนัเทียะ  วนินัทด์า หิมะมาน  จนัจิรา อายะวงศ์  

ประเสริฐ ศรีกิติกุลชยั  ศรญัญ ูวงกระนวน  ทิพยล์ดา ทองตะเภา  และ กิตติมา ดว้งแค 

114 

 ราท าลายแมลงในอทุยานแห่งชาติปางสดีา 

วนินัทด์า หิมะมาน  ปานรดา แจง้สนัเทียะ  สชุาดา มงคลสมัฤทธ์ิ  วาสนา นอ้ยศรีภมิู   

เจนนิเฟอร ์เหลืองสะอาด  กนกศรี ทศันาทยั  ภทัรานิษฐ ์บวัเบา  บารมี สกลรกัษ์  

จนัจริา อายะวงศ์  อิสราพงษ์ วรผาบ และ  กิตติมา ดว้งแค 

136 

 ความแตกต่างทางสณัฐานวทิยาของกิ้งก่าแก้วเหนือ (Calotes emma alticristata)   

และกิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes emma emma) ในประเทศไทย 

สธิุดา ถงุจนัทร ์ และ วุฒิ  ทกัษิณธรรม 

144 

 การสะสมของไมโครพลาสติกในสตัว์ป่าบกมีกระดูกสนัหลังในจังหวัดกาญจนบุรี 

มณฑิตา อินจา  จิราภรณ ์เทียมพนัธพ์งศ์  ดารินี ส าราญรืน่  สมัพนัธ ์ทองหนูนุย้   

ประทีป ดว้งแค  และ อ านวย วฒันกรสิริ 

154 

 ความหลากชนิดของด้วงมูลสตัว์ในเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

จิรายุทธ บวัฮองแสง  ณฐัดนยั แกว้ประดิษฐ ์ วริศรา จนัทรเ์ทีย่ง  ธญัสุดา ดาวเวยีงกนั   

และ อิสราพงษ์ วรผาบ 

156 

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

(3) 

สารบญั 

 

  หนา้ 

 1.3 สาขาเทคโนโลยีและนวตักรรมการป่าไม ้ 158 

 ภาคบรรยาย 159 

 การออกแบบเส้นทางการชักลากไม้ด้วยการใช้การวิเคราะห์โครงข่าย 

และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจเชิงพ้ืนที่ 

อังคณา ทองค า  นพรตัน ์คัคคริุวาระ  และ พยตัติพล ณรงคะชวนะ 

160 

 ระดับความแรงของสญัญาณโทรศัพทเ์คล่ือนที่บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  

ณ อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ปลื้มปิติ ง้ึมนนัใจ  ลดัดาวรรณ เหรียญตระกลู  และ ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี 

171 

2. การสมัมนาทางวนวฒันวิทยา ครั้งท่ี 11 181 

 ภาคบรรยาย 182 

 ผลกระทบจากการตายของเรือนยอดต่อการเติบโตทางเส้นผ่าศนูย์กลางของไม้แสม 

บริเวณพ้ืนที่ศนูย์ศึกษาธรรมชาติกองทพับกฯ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ 

วภิาวรรณ ง้ิวดี  และ ออ พรานไชย 

183 

 การสร้างแบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ของขนาดอนุภาคของดินเพ่ือท าแผนที่ดนิเชิงเลข  

ในผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ มรดกโลก 

วรงค์ สขุเสวต  ปานวริศร ์ปานศรี  อิงอร ไชยเยศ และ ประทีป ดว้งแค 

193 

 ความสามารถของสวนสาธารณะในการลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเขตเมือง : 

กรณีศึกษา อทุยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สธุรี ย่างไพบูลย ์ และ พรเทพ เหมือนพงษ์   

202 

 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับในการประเมินสขุภาพของป่าแสม 

บริเวณอ่าวไทยตอนบน 

ปีรชัม ์ภมิูรตัน ์ อฐิษฐ ์เสง้ทัน่  พศิน มาประสพ  นฤดล ลิมปนสิทธิชยั และ ออ พรานไชย 

204 

 ผลกระทบจากระดับน า้ทะเลสงูข้ึนในอนาคตต่อขอบเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนในประเทศไทย 

สิริลกัษณ ์ค าประสพ  อธิษฐ์ เสง้ทัน่  ปีรชัม ์ภมิูรตัน ์ วรทัยา พรมช ูและ ออ พรานไชย 

206 

 

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

(4) 

สารบญั 

 

  หนา้ 

 ภาคโปสเตอร ์ 208 

 เทคนิคการปฏบิัตต่ิอเมลด็ก่อนเพาะและวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการงอกของเมลด็ 

และการเตบิโตของกล้าจามจุรี 

ปฏิญญา มัน่หมาย  อภิวดี รสิตานนท ์ วรญัญ ูราษฎรเ์จริญ  สุรพงษ์ โสมขนัเงิน   

สมพร พฒันพงศ์  โสภณ บวัเพชร  สรุเชษฐ เพ็ชรแบน  เจษฎา เดชารตัน ์ วโิรจน ์นาคผ่อง  

อนนั แกว้ย้ิม  สวุานิตย ์แพเพชรทอง  ปริยาภรณ ์เพชรศรี  และ  ชานุชาญ พนัธุท์อง 

209 

 ผลของความสกุและการเกบ็รักษาต่ออตัราการงอกและความมีชีวิตของเมลด็เทพทาโร 

น า้ฝน พลอยนิลเพชร  วรญัญ ูราษฎรเ์จริญ  กิตติพงศ์ เกียรติขวญับุตร   

เพ็ญศรี สายทองแกว้  สมใจ ชวูรรณเกตุ  สมนึก อันวารีย ์ และ สวุทิย ์ชเูพชร 

217 

 ความเป็นไปได้ในการขยายพันธุไ์ม้วงศ์ยางโดยการปักช า 

ปริยาภรณ ์เพชรศรี  ชานุชาญ พนัธุท์อง  วโิรจน ์นาคผ่อง  วรญัญ ูราษฎรเ์จริญ  

สรุพงษ์ โสมขนัเงิน และ อภิวดี รสิตานนท ์

223 

 การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพของสวนป่ามะค่าโมง อายุ 8 ปี 

อ าไพ พรลีแสงสวุรรณ ์ สมชาย นองเนือง  สาโรจน์ วฒันสขุสกุล  และ  ประพาย แก่นนาค 

228 

 Effects of Plant Growth Regulators on in vitro Root Development of Eucalyptus 

Hybrid Clones 

Pattama Tongkok, Maliwan Haruthaithanasan, Pussadee Sookpiboon,  

Eakpong Tanavat, Pavina Badan, Kasem Haruthaithanasan, Tepa Phudphong,  

Weerasin Soncharoon and Yuttana Banchong 

239 

3. การประชุมวิชาการระดบัชาติ ดา้นการจดัการลุ่มน ้า และสิง่แวดลอ้ม ครั้งท่ี 2 240 

 ภาคบรรยาย 241 

 Effect of Wildfire on Evapotranspiration Using High Resolution Remotely Sensed 

Data in Khuan Kreng Peat Swamp Forest  

Kajornsak khinjarung, Piyapong Tongdeenok and Naruemol  Kaewjampa 

242 

 Estimation Streamflow Using Mike RR Under Climate Change in Upper Nan 

Sub-Watershed 

Jiranan Thammakosit,  Piyapong Tongdeenok and Naruemol Kaewjampa 

253 

 ผลของกจิกรรมการพัฒนาป่าไม้ต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะอากาศใกล้ผวิดิน  

บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ญาณิศา จนัทรช์่วง ยุทธพงษ์ คีรีมงัคละ และ วนีสั ต่วนเครือ 

264 

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

(5) 

สารบญั 

 

  หนา้ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิต่อลักษณะการไหลของน า้ท่าใน

พ้ืนที่ลุ่มน า้สาขาแม่น า้ปิงตอนล่าง 

บุหงา สมิงแกว้  ยุทธพงษ์ คีรีมงัคละ  และ สมนิมิตร พุกงาม 

274 

 การสะสมของไมโครพลาสติกในดินบริเวณลุ่มน า้แควน้อยตอนล่าง 

ไกรวาศน ์พนัธนู  จิราภรณ ์เทียมพนัธพ์งศ์  จิโรจน ์พนัธุช์ะอุ่ม  สมัพนัธ ์ทองหนูนุย้   

และ อ านวย วฒันกรสิริ 

285 

 การสะสมของไมโครพลาสติกในน า้และตะกอนดินบริเวณลุ่มน า้แควน้อยตอนล่าง 

จิโรจน์ พนัธุช์ะอุ่ม  จิราภรณ ์เทียมพนัธพ์งศ์ ไกรวาศน ์พนัธนู  สมัพนัธ ์ทองหนูนุย้   

และ อ านวย วฒันกรสิริ 

287 

 ภาคโปสเตอร ์ 289 

 ปริมาณและองค์ประกอบของขยะบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –  

หมู่เกาะเสมด็ จังหวัดระยอง 

บุณยกร ใจสอาด  ขรรค์ชยั ประสานยั  และ  สุภทัรา ถึกสถิตย์ 

290 

 4. แผนงานชมุชนไมมี้ค่า 301 

 ภาคบรรยาย 302 

 การพัฒนาฐานข้อมูลชนิดไม้มีค่าที่เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่ 

สทุศัน ์เลา้สกุล  วรพรรณ หิมพานต์  อังคณา ทองค า  จกัรี มีแลบ  ชาคริต ณ ตะกัว่ทุ่ง  

และ  สวุรรณ ตัง้มิตรเจริญ 

303 

 ระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกจิเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลกูสวนป่าแบบครบวงจร 

สาพิศ ดิลกสมัพนัธ ์ นรินธร จ าวงษ์  ปิยะวตัน์ ดิลกสมัพนัธ์  วริงรอง ดวงใจ   

ชาคริต ณ ตะกัว่ทุ่ง  และ  ปัทมา แสงวศิิษฎ์ภิรมย ์

315 

 การวัดความสงูและเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นสกั (Tectona grandis)  

จากข้อมูลโครงสร้างสามมิติ  

ปุณณตัถ ์ช่างสลกั สุทธาธร ไชยเรืองศรี  วาทิต โคกทอง มลัลิกา พะย๋า  

และ พิมลรตัน์ เทียนสวสัด์ิ 

325 

 แปลงปลูกป่าสาธติไม้มีค่าตามหลักเกณฑก์ารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  

นรินธร จ าวงษ์  เจษฎา วงค์พรหม  อนุชา ทะรา  วสนัต์ จนัทรแ์ดง  อนุชิต เมฆสขุใส  

และ  ปัทมา แสงวศิิษฎ์ภิรมย ์  

332 
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(6) 

สารบญั 

 

  หนา้ 

 การทดลองปลูกไม้มีค่าและการพัฒนาการปลูกไผ่ให้เป็นแปลงสาธติ 

ของสถานีเกษตรหลวงปางดะ 

ละอองดาว เถาวพิ์มาย  กิตติศักด์ิ จนิดาวงค์  เดชา วทิยาบ ารุง  วมิล ปันสภุา   

อติชาต จกัรค์ าปัน  กอบศักด์ิ วนัธงไชย  และ บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 

342 

 การค านวณเวลาเดินทางของคลื่นเสยีงในแผ่นไม้ด้วยวิธตีิดตามเส้นทางรังสี 

ณฐันิช พูลศรี  สริตา พูลภิรมย ์ นพฤทธ์ิ จนินัทยุา  ววิฒัน ์วงศ์ก่อเก้ือ   

ศักด์ิชยั ชมโคกกรวด ลดัดาวรรณ เหรียญตระกลู ขรรค์ชยั ประสานยั  

และ ชาคริต ณ ตะกัว่ทุ่ง 

353 

 การทดสอบชุดอปุกรณ์ตรวจสอบหนอนผเีสื้อเจาะต้นสกัด้วยวิธกีารอะคูสติกอมิิสช่ัน 

ธนกร พรมโคตรคา้ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ศุภกิตต์ สายสนุทร  รกัศักด์ิ เสริมศักด์ิ   

อนุสรณ ์เชื้อสามารถ  และ  นพรตัน ์คัคคริุวาระ 

360 

 การส ารวจทศันคตแิละการรับรู้ต่อกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบั 

การปลูกไม้เศรษฐกจิ 

วิรชัญา จนัพายเพ็ชร  ตวงยศ สุภีกิตย์ สุรทิน  ธัญญะผลิน  และ  พูลพัฒน์ พัวทวีพงศ์ 

369 

 การพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพ่ือการขยายผลในประเทศไทย 

ณัฐวฒัน์ คลงัทรพัย์  บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี  ธนากร ลทัธ์ิถีระสุวรรณ   

ปิยะพร พิทกัษ์ตันสกุล  มยุรี นาสา คาร์น  รักษา  สุนินทบูรณ์  เดชา ดวงนามล  

และ ละอองดาว เถาวพิ์มาย 

380 

 การส ารวจและพัฒนาแหล่งเมลด็พันธุไ์ม้มีค่าเพ่ือชุมชน 

สุทศัน์ เลา้สกุล  พวงพรรณ หวงัโพลง้  สุชาติ น่ิมพิลา  ศุภชยั นุชิต  บางรกัษ์ เชษฐสิงห์  

บุญส่ง สมเพาะ  นฤมล นุชเปลีย่น  ทิชา เลาหบุตร  และ  นัฎศิมา ทองย่ิง 

387 

 การรวบรวมพันธุแ์ละการปักช ากระถนิลูกผสมในโรงเรือนเพาะช า 

เจษฎา วงค์พรหม  นรินธร จ าวงษ์  และ  ดริุยะ สถาพร 

395 

 การเพ่ิมมูลค่าเศษไม้สักและใบสักเป็นระบบผนังฉนวนป้องกันความร้อน  

โดยใช้เคร่ืองจักรต้นทุนต ่าส าหรับชุมชนเมืองจัง จังหวัดน่าน 

ประชุม  ค าพุฒ   

402 

 การพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

และเพ่ิมมูลค่าเศษเหลือ 

ไตรรตัน ์เนียมสุวรรณ  พงษ์ศักด์ิ เฮงนิรนัดร ์ กิติพงศ์ ตัง้กิจ  พิศุทธุ ์ศิริพนัธุ ์

414 

 การเพ่ิมมูลค่าไม้สกัแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต ่าส าหรับกลุ่มชุมชน 

ทรงกลด จารุสมบติั  และ วรารตัน ์หาค า 

429 
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(7) 

สารบญั 

 
  หนา้ 

 การพัฒนาต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าขนาดเลก็มากเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ภายใต้โครงการชุมชนไม้มค่ีา 

พงษ์ศักด์ิ  เฮงนิรนัดร ์นิคม แหลมสกั  ไตรรตัน์ เนียมสวุรรณ และ อภิญญา  วสิุทธิอมรกลุ 

437 

 การติดตามการเติบโตของกล้าไม้ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสวนป่าไม้มค่ีา  

และเพาะเหด็ป่ากนิได้เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบในภาคเหนือประเทศไทย 

ธนากร ลทัธ์ิถีระสวุรรณ  โปร่ง สงูศักด์ิ  ธนากร แนวพิชิต  ศิรินทิพย ์ชยัมงคล   

และ วรีะชยั ฟองธิวงค์ 

448 

 ศักยภาพต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยางนา  

บ้านโคกมะกอก อ าเภอเมอืง จังหวัดปราจีนบุรี 

บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี ปัญญา ไวยบุญญา ประภสัสร ยอดสง่า ปนดัดา ลาภเกิน  

ศศิธร โคสวุรรณ และ ณฐัวฒัน ์คลงัทรพัย์ 

458 

 การปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรสวนยางพาราบ้านเขาดิน อ าเภอล าทับ  

จังหวัดกระบี่ 

เดชา  ดวงนามล  สธิุดา มณีอเนกคณุ  เจษฎา  วงค์พรหม  วสนัต์ จนัทรแ์ดง 

มณฑาทิพย ์โสมมีชยั และ ณฐัวฒัน ์คลงัทรพัย ์

467 

 การศึกษาปัจจยัและการพัฒนาการรูปแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพเนื้อไม้เพ่ือใช้ในการประเมินมูลค่าไม้มค่ีาทางเศรษฐกจิ 

กิติพงศ์ ตัง้กิจ  วรยศ ละมา้ยศรี  และ  ประสิทธ์ิพร เก่งทอง 

479 

 การศึกษาการวัดขนาดหน้าตัดไม้ท่อนด้วยวิธปีระมวลผลภาพ 

อนุสรณ ์เชื้อสามารถ  ศุภกิตต์ สายสนุทร  รกัศักด์ิ เสริมศักด์ิ  ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช  

และ  นพรตัน ์คัคคริุวาระ 

483 

  การประยุกต์ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนเพ่ือการจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ 

ธานี  ศรีวงศ์ชยั  รตัติกาน เกิดผล  ณฐัพร วรธงไชย  นฤพนธ ์นอ้ยประสาร  วริยา ด่อนศรี  

อ านวยพร ประทมุโพธ์ิ  สุทศัน ์แปลงกาย  สตรีไทย พุ่มไม ้ และ  อนุสรณ ์เชื้อสามารถ 

485 

 โรงเรือนเพาะช าอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกล้ากระถินลูกผสม   

ธนพล ไชยแสน  ทรงยศ โชติชุติมา  วาทินี สวนผกา  วรีะเกษตร สวนผกา   

จนัทรแ์รม รูปข า  ยุพดี เผ่าพนัธ ์ และ  ศุภาวดี ผลทิพย ์

487 

 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักน ายอดและการชักน าราก 

ของกลุ่มไม้มีค่าบางชนดิ 

พฤทธ์ิ ราชรกัษ์  และ  วริงรอง ดวงใจ 

488 
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(8) 

สารบญั 

 

  หนา้ 

 การปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลจากเศษไม้เหลือทิ้งด้วยเทคนิคร่วม 

การทอร์ริแฟคชัน 

ยุทธนา ฐานมงคล  นรรฎธวรรณ ประสงค์ธรรม  ณีรนุช ดวงวงษา  ปฐมภสัร ์ก่อวฒันะ  

ธีรวทิย ์เหล่าสมบติั  อภิชาติ จนัสด  มงักร มุขศรี  อมรรตัน ์สือ่มโนธรรม   

และ  ลลิตา อัตนโถ 

490 

 การศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปไผ่ 

มานพ ธรสินธุ ์ วกินัดา รตันพนัธ ์ สุรพล ฐิติธนากลุ  และ  เยาวพรรณ  สนธิกุล 

492 

 การพัฒนา application เพ่ือประเมินผลผลิต และมูลค่าของไม้เศรษฐกจิ 

พรเทพ เหมือนพงษ์  ชาคริต ณ ตะกัว่ทุ่ง  และ  ธารรตัน ์แกว้กระจา่ง 

494 

 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพ่ือประเมินสขุภาพ และผลผลิต 

ของสวนป่าเศรษฐกจิ 

พรเทพ เหมือนพงษ์  ธารรตัน ์แกว้กระจา่ง  และ กมัปนาท ศิริเรือง 

495 

 ภาคโปสเตอร ์ 496 

 รูปแบบรูในเนื้อไม้ที่เกดิจากการเจาะท าลายโดยโรคและแมลงในไม้สกั 

ลดัดาวรรณ เหรียญตระกลู  ขรรค์ชยั ประสานยั  ชาคริต ณ ตะกัว่ทุ่ง  นพฤทธ์ิ จินนัทยุา  

ววิฒัน ์วงศ์ก่อเก้ือ และ ศักด์ิชยั ชมโคกกรวด 

497 

5. เวที "ชวนคุยชวนคิด: มุมมองและทศันะต่อป่าชุมชนในบริบทใหม่" 499 

 ป่าชุมชนในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ : จารีตประเพณแีละการเคล่ือนไหว 

เพ่ือสทิธชุิมชนในการจัดการป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ 

500 

 กระบวนการสง่เสริมสทิธชุิมชนในการบริหารจัดการป่าไม้กบัการขับเคลื่อน 

การจัดการป่าชายเลนชุมชน 

ประวณี จุลภกัดี 

502 

 การส่งเสริมสทิธชุิมชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม  

กรณีศึกษา อทุยานแห่งชาติดอยภคูา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

รชันี โพธิแท่น  นิตยา  เม้ียนมิตร  และ  ระว ีจางอรุณ 

504 

 กระบวนการสง่เสริมสทิธชุิมชนในการบริหารจัดการป่าไม้ กบัการขับเคลื่อน 

แผนการจัดการป่าชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

โอฬาร อ่องฬะ 

507 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นระหว่างพื้นที่
ป่าชุมชนที่ผ่านการทำการเกษตรและมีการปลูกฟื้นฟู และพื้นที่ป่าชุมชนดั้งเดิมที่ไม่ผ่านการทำการเกษตรในเขตป่า
ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยทำการวางแปลงตัวอย่างขนาด 20x50 เมตร 
พบว่า โครงสร้างด้านตั้งของป่าชุมชนเดิมมีการปกคลุมเรือนยอดเท่ากับ  97.30 เปอร์เซ็นต์ เรือนยอดชั้นบนมีไม้ที่
สำคัญได้แก่ ประดู่ (Pterocarpus indicus) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) และผ่าเสี้ยน (Vitex canescens) เรือ
ยอดชั ้นกลางมีพ ันธ ุ ์ ไม ้เด ่น ได ้แก ่ กระถินย ักษ์  (Leucaena leucocephala) มะกอกเกลื ้อน (Canarium 
subulatum  (และชิงชัง  ( Dalbergia oliveri) เรือนยอดชั้นล่างมีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ชงโค (Bauhinia purpuea) 
กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) และมะค่าโมง (Afzelia xylocarpa)  และพบว่า โครงสร้างด้านตั้งของ
ป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรมีการปกคลุมเรือนยอดเท่ากับ 55.51 เปอร์เซ็นต์ เรือน
ยอดชั ้นบนมีไม้ที ่สำคัญได้แก่ นนทรี (Peltophorum pterocarpum) สัก (Tectona grandis) และยางเหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius) เรือนยอดชั้นกลางมีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เพกา (Oroxylum indicum) สัก (Tectona 
grandis) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica) เรือนยอดชั้นล่างมีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ กาสะลอง (Millingtonia 
hortensis) ชงโค (Bauhinia purpurea) และประดู่ (Pterocarpus indicus) ด้านความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ไม้ พบว่า ในพื้นที่ป่าชุมชนเดิมพบชนิดพันธุ์ไม้ จำนวน 17 ชนิด 16 สกุล 11 วงศ์ มีค่าความหนาแน่นสูงสุด 1,330 
ต้น/เฮกตาร์ มีค่าดัชนีความสำคัญสูงสุดได้แก่ ประดู่ (Pterocarpus indicus) (63.36) ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens) 
(38.04) ชงโค (Bauhinia purpurea) (32.91) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) (31.10) และติ้วขน (Cratoxylum 
cochinchinense) (23.55) ตามลำดับ และในพื้นที่ป่าชุมชนที่มีการฟื้นฟูหลังจากเป็นพื้นที่ทำการเกษตรพบชนิด
พันธุ์ไม้ จำนวน 23 ชนิด 20 สกุล 13 วงศ์  มีค่าความหนาแน่นสูงสุด 710 ต้น/เฮกตาร์ มีค่าดัชนีความสำคัญสูงสุด
ได้แก่ เพกา (Oroxylum indicum) (32.43) ต ิ ้วขน (Cratoxylum formosum) (31.13) ประดู ่  (Pterocarpus 
indicus) (27.89) มะกอก เกล ื ้ อน  (Canarium subulatum) (23.83) และส ั ก  (Tectona grandis)  (22.50) 
ตามลำดับ มีค่าความคล้ายคลึงของไม้ใหญ่ทั ้งสองป่าเท่ากับ 63.41 เปอร์เซ็นต์ ของลูกไม้มีค่าเท่ากับ 18.81 
เปอร์เซ็นต์ และกล้าไม้ เท่ากับ 18.81 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
โดยวิธี “ปิดป่า” สามารถฟื้นฟูป่าชุมชน ทดแทนสังคมพืช (plant succession) ทั้งนี้ต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้ป่า
ฟื้นคืนสภาพของสังคมพืชให้เป็นเช่นเดิม 
คำสำคัญ: ป่าชุมชน, ชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น, ความหลากหลาย, โครงสร้างสังคมพืช 
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ABSTRACT 
 This study aimed to compare vegetation structure and diversity of tree species between 
restored community forest from prior farming and original community forest. The study was 
conducted at Ban Lao Nuea Community Forest, Baan Klang Sub-district, Song District, Phrae 
Province. Transact plots of 20 x 50 meters was established. It was found that crown cover in vertical 
stratification of original community forest was 97.30%. Dominant species found at the top canopy 
included Pterocarpus indicus, Afzelia xylocarpa, and Vitex canescens. Common species found at 
the middle canopy were Leucaena leucocephala, Canarium subulatum, and Dalbergia oliveri 
whereas Bauhinia purpurea, Leucaena leucocephala, and Afzelia xylocarpa were dominant at the 
lower canopy. Regarding vertical stratification of the restored community forest, crown cover 
accounted for 55.51%. Dominant species at the top canopy were Peltophorum pterocarpum, 
Tectona grandis, and Dipterocarpus obtusifolius. At the middle canopy Oroxylum indicum, Tectona 
grandis, and Phyllanthus emblica were dominant. At the lower canopy, Millingtonia hortensi, 
Bauhinia purpurea, and Pterocarpus indicus were commonly found. As for the diversity of tree 
species in original community forest, the study revealed that there were 17 species in 16 genera, 
11 families with a maximum density of 1,330 trees per hectare. The top 5 trees with the most 
Importance Value Index were Pterocarpus indicus (63.36), Vitex canescens (38.04), Bauhinia 
purpurea (32.91), Afzelia xylocarpa (31.10), and Cratoxylum cochinchinense (23.55)  , respectively. 
In the restored community forest, 23 species in 20 genera, 13 families were found with a maximum 
density of 710 trees per hectare. The top 5 trees with the highest Importance Value Index were 
Oroxylum indicum (32.43), Cratoxylum formosum (31.13), Pterocarpus indicus (27.89), and 
Canarium subulatum (23.83), and Tectona grandis (22.50), respectively. The Similarity Index of large 
trees in both community forests was 63.41 %. The Similarity Index of seedlings was 18.81%. The 
Similarity Index of young plant was 18.81%. The research results revealed that forest restoration at 
Ban Lao Nuea community forest through forest blockade led to forest rehabilitation and plant 
succession. However, the recovery of forest needs a longer periods of time to grow into the 
condition of the original forest.  
Keywords: community forest, tree species, diversity, vegetation structure 
 

คำนำ 
 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ มีเนื้อที่ 2,720 ไร่  ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2544 สภาพทั่วไป เป็นที่ราบเชิงเขา 
ประเภทป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ป่าไม้บริเวณบ้านเหล่าเหนือเป็นพื้นที่อุดมด้วยป่าสัก จึง เป็น
ที่หมายปองของนายทุนทำไม้อย่างมาก ในช่วงปี พ.ศ. 2529 - 2533  เริ่มมีนายทุนค้าไม้ทั้งจากในและภายนอก
ชุมชนเข้าบุกรุกตัดไม้ จนทำให้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่  
ปี 2534 นายบุญยงค์ จิตมณี ผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ ได้ เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านมาประชุมหารือเพื่อ
หาวิธีการจัดการคณะกรรมการจึงตกลงตัดสินใจจะ “ปิดป่า” พร้อมทั้งเรียกประชุมชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจนมีมติ
ให้ปิดป่าในเขตบ้านเหล่าเหนือตั้งแต่นั้นมา ประกาศห้ามไม่ให้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา 3 ปี เพื่อ
รักษาให้ป่าฟื้นตัว จัดชาวบ้านผลัดเปลี่ยนกันออกเดินลาดตระเวน ยุทธการปิดป่าของชาวบ้านเหล่าเหนือและการ
ร่วมกันทุ่มเทดูแลผืนป่าอย่างจริงจัง โดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม ทำแนวกันไฟ ทำฝายชะลอน้ำและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของการจัดการป่าชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2536 ป่าก็เริ่มฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
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 จากความสำเร็จต่าง ๆ ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเหล่าเหนือ จึงกลายเป็นต้นแบบของ
หมู่บ้านดีเด่นในด้านอนุรักษ์และการบริหารจัดการป่า จนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท
ชุมชน เมื่อปี 2556 คณะกรรมการบริหารป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือได้นำเงินรางวัลที่ได้รับมาชื้อที่ดิน จำนวน 12 ไร่ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบุรุกทำการเกษตรบริเวณใกล้ป่าชุมชนและยังมีต้นไม้ดั้งเดิมเหลืออยู่ในพื้นที่ เพื่อทำการฟื้นฟู
ให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ทำการปิดป่าส่วนนี้ไว้ไม่ให้ใช้ประโยชน์ และเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า ในวันสำคัญ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกทดแทน ได้แก่ สัก ยมหิน หางนกยูง มะขามป้อม มะค่าโมง 
ยางเหียง ยางนา เป็นต้น ร่วมกันทำฝายชะลองน้ำ และแนวกันไฟ ทุกปี จนกระทั้ง เมือปี พ.ศ. 2561 ป่าชุมชนบ้าน
เหล่าเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน( ด้านการจัดการป่าชุมชนที่มีความโดดเด่นจากการวางกลยุทธ์พลิกฟื้นผืนป่า ด้วย
วิธี “ปิดป่า” เป็นการเยียวยาด้วยวิธีธรรมชาติ ทำให้ผืนป่ากลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์อีกครั้ง ปัจจุบันได้ชาวบ้านได้พึ่งพงิ
ประโยชน์จากป่าชุมชน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากการหาของป่าเพื่อบริโภค มีแหล่งต้นน้ำจน
สามารถพัฒนาเป็นระบบประปาภูเขา หล่อเลี้ยงวิถีอาชีพทางการเกษตร การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อเปรียบเทียบลักษณะ
โครงสร้างสังคมพืชและชนิดพันธุ์ไม้ ระหว่างพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและป่า
เดิมในเขตป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลในมิติด้านความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และโครงสร้าง
สังคมพืชที่เกิดจากการร่วมกันจัดการป่าชุมชนโดยวิธีการดังกล่าวและเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าชุมชนต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. พื้นที่ศึกษา 
 ทำการศึกษาในบริเวณป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยเลือกพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลจากบริเวณป่าชุมชนเดิม และป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  ซึ่งเป็นบริเวณ
พื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องกัน  
 
2. การวางแปลงตัวอย่าง 
 1. ทำการวางแปลงตัวอย่างขนาด 20x50 เมตร จำนวน 1 แปลง ต่อพื้นที่ เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิดพันธุ์
แต่ละสังคมพืช โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่มีความหลายหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม และ
พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำการแบ่งวางแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร 
ต่อเนื่องตลอดแนวพื้นที่ และวางแปลงขนาด 4x4 เมตร และ 1x1 เมตร ในแปลงขนาด 10x10 เมตรทุกแปลง 

2. ทำการวางแปลงขนาด 10x50 เมตร จำนวน 1 แปลงต่อพื้นที่ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืช
และการปกคลุมของชั้นเรือนยอด  
 
3. การเก็บขอ้มูล 
 1. เก็บข้อมูลชนิดพันธุ์พืช โดยการบันทึกข้อมูลชนิดไม้ (Species List) ทุกชนิดที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง 
ได้แก่ 1( ไม้ใหญ่ (Tree) คือ ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (1.30 เมตร( (Diameter at Breast Height, 
DBH) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เซนติเมตร 2( ลูกไม้ (Sapling) คือ ไม้ที่มี DBH น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร ความสูง 
มากกว่า 1.30 เมตร และ 3( กล้าไม้ (Seedling) คือลูกไม้ที่เกิดจากเมล็ดและมีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร เก็บข้อมูล
โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และประเมินความสูงไม้ใหญ่ในแปลงขนาด 10×10 เมตร และนับจำนวน
ลูกไม้ ภายในแปลงขนาด 4×4 เมตร และกล้าไม้ภายในแปลงขนาด 1×1 เมตร 
 2. จำแนกชนิดพันธุ์ไม้ โดยระบุระดับวงศ์ (Family) สกุล (Genus) และชนิด (Species) อ้างอิงจากหนังสือ 
ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม, 2557( และจัดทำบัญชีรายชื่อพรรณไม้ (Species List)  
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 3. ทำแผนภาพการกระจายโครงสร้างทางด้านตั ้ง (Profile Diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด 
(Crown Cover Diagram) โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนที่ดีภายในแปลงตัวอย่าง 10x50 เมตร  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. โครงสร้างทางด้านตั้ง นำข้อมูลตำแหน่งการขึ้นอยู่ (แกน x,y) ความสูงและการปกคลุมเรือนยอดมาเขียน
ภาพและแบ่งชั้นเรือนยอดของแต่ละสังคม จากแผนภาพการกระจายโครงสร้างด้านตั้ง  
 2. ทำการวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมพืชเชิงปริมาณนิเวศวิทยาป่าไม้ (ดอกรัก และอุทิศ, 2552( เพื่อคำนวณ
ค่าความหนาแน่น (Density, D) และความถี่ (Frequency, F) ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density, RD) 
ค่าความถี่สัมพัทธ์ (Relative Frequency, RF) และค่าความสำคัญของชนิดไม้ (Importance Value Index, IVI) 
จากสูตร 

IVIA = RDA + RFA 

 3. วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากชนิด (Species diversity index) โดยประยุกต์ใช้สมการของ Shannon – 
Wiener (Magurran, 2004) ดังนี้  

 
 เมื่อ  H' =  ค่าดัชนีความหลากนิดของ Shannon – Wiener 
  S   =  จำนวนชนิดพืชพรรณ 
  Pi  =  สัดส่วนของจำนวนชนดิที่ I ต่อผลรวมของจำนวนทั้งหมดทุกชนิดในสังคม  
 4. วิเคราะห์ค่าดัชนีความคลายคลึง (Similarity index, ISs) โดยใช้สมการของ Sorrensen (1948( ดงันี ้

ISs = 
2W

A+B
  ×100 

                                    เมื่อ      ISS  = ดัชนคีวามคล้ายคลึง 
 W = จำนวนชนิดที่ปรากฏทั้งในสังคม A และ B 
 A = ชนิดที่ปรากฏทั้งหมดในสงัคม A 
 B = ชนิดที่ปรากฏทั้งหมดในสงัคม B 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. โครงสร้างสังคมพืช 
 โครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชนดั้งเดิมที่ไม่ผ่านการทำการเกษตรของป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ พบพันธุ์ไม้ 
จำนวน 17 ชนิด 16 สกุล 11 วงศ์ โดยพบพืชในวงศ์ FABACEAE มากที ่สุด รองลงมา วงศ์ LAMIACEAE และ 
HYPERICACEAE ลักษณะโครงสร้างทางด้านตั้งสามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ เรือนยอดชั้นบน  สูง
ประมาณ 15-20 เมตร ไม้ที่สำคัญในชั้นเรือนยอดนี้ ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง และผ่าเสี้ยน เป็นต้น เรือนยอดชั้นกลาง 
สูงประมาณ 9-14 เมตร พันธุ์ไม้เด่นในชั้นเรือนยอดนี้มีการขึ้นปะปนกันระหว่างชนิดไม้ในเรือนยอดชั้นบนและพรรณไม้
ที่สำคัญชนิดอื่นอีก ได้แก่ กระถินยักษ์ มะกอก และ ชิงชัง เป็นต้น ส่วนเรือนยอดชั้นล่าง สูงน้อยกว่า 9 เมตร มีไม้
ปรากฏอยู่ปริมาณน้อยและกระจายตัวอยู่ห่างๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกไม้ของชนิดไม้เด่นในเรือนยอดชั้นบนและ
เรือนยอดชั้นกลางขึ้นปะปนกัน และมีไม้ชนิดอื่นขึ้นปะปนอยู่ ได้แก่ ชงโค กระถิน ชิงชัง และมะค่าโมง เป็นต้น สังคม
พืชบริเวณนี้มีการปกคลุมของเรือนยอด เท่ากับ 97.30 เปอร์เซ็นต์ (Figure 1( 
 โครงสร้างสังคมในพื้นที่ป่าชุมชนที่ผ่านการทำการเกษตรและมีการปลูกฟื้นฟู พบชนิดพันธุ์ไม้ จำนวน 23 ชนิด 
20 สกุล 13 วงศ์ โดยพบพืชในวงศ์ FABACEAE มากที่สุด รองลงมาได้แก่วงศ์ HYPERICACEAE BIGNONIACEAE และ 
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LAMIACEAE ตามลำดับ โครงสร้างทางด้านตั้งของสังคมพืชป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 
สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ เรือนยอดชั้นบน สูงประมาณ 15-20 เมตร ชนิดไม้ที่สำคัญในชั้นเรอืนยอด
นี้ ได้แก่ นนทรี สัก และยางเหียง เป็นต้น เรือนยอดชั้นกลาง สูงประมาณ 8-9 เมตร พันธุ์ไม้เด่นในชั้นเรือนยอดนี้มีการ
ขึ้นปะปนกันระหว่างชนิดไม้ในเรือนยอดชั้นบน และพรรณไม้ที่สำคัญชนิดอื่นอีก ได้แก่ เพกา สัก และมะขามป้อม เป็น
ต้น ส่วนเรือนยอดชั ้นล่าง สูงน้อยกว่า 9 เมตร มีไม้ปรากฏอยู ่ปริมาณน้อยและกระจายตัวอยู ่ห่างๆ ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยลูกไม้ของชนิดไม้เด่นในเรือนยอดชั้นบน และเรือนยอดชั้นกลางขึ้นปะปนกัน และมีไม้ชนิดอื่นขึ้นปะปนอีก 
ได้แก่ กาสะลอง ชงโค และประดู่ เป็นต้น สังคมพืชบริเวณนี้มีการปกคลุมของเรือนยอด เท่ากับ 55.51 เปอร์เซ็นต์ 
(Figure 2) 
 จากการเปรียบเทียบลักษณะชั้นเรือนยอดของทั้ง 2 พื้นที่ มีความแตกต่างกัน โดยพบว่าในสังคมพืชบริเวณ
ป่าชุมชนเดิม มีการปกคลุมชั้นเรือนยอดที่ต่อเนื่องกัน พรรณไม้มีชั้นเรือนยอดเกาะกลุ่มก้อนค่อนขา้งหนาแน่น ซึ่งอุทศิ 
(2542) กล่าวว่า อาจเป็นเพราะปัจจัยแวดล้อมไม่เอื้อต่อการกระจายตัวในพื้นที่ได้ เนื่องจากปริมาณแสงน้อย สภาพ
ดิน และสภาพพื้นที่มีไผ่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ทำให้กล้าไม้ชั้นล่างไม่สามารถกระจายตัวได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสังคม
พืชบริเวณป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร พบว่ามีการปกคลุมชั้นเรือนยอดเกาะกลุ่มก้อน
ที่หนาแน่นไม่มาก กล้าไม้มีการกระจายได้ทั่วพื้นที่ รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพืช เช่น ปัจจัยภูมิอากาศ 
ปัจจัยดิน และลักษณะของดิน ปัจจัยทางภูมิประเทศ ปัจจัยสิ่งมีชีวิต และปัจจัยไฟป่า ล้วนแล้วมีผลกระทบต่อพืช
พรรณที่ปกคลุมพื้นที่โดยตรง ซึ่งทำให้โครงสร้างป่าในแต่ละแห่งเปลี่ยนแปลงไป  
 
2. องค์ประกอบชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าชุมชนดั้งเดิมที่ไม่ผ่านการทำการเกษตร 
 ระดับไม้ใหญ่ สำรวจพบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 17 ชนิด 16 สกุล 11 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่
เท่ากับ 2.42 สังคมพืชบริเวณนี้ นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเท่ากับ 1,330 ต้น/เฮกตาร์ ชนิดไม้
ที่มีค่าความหนาแน่นสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ประดู่ ผ่าเสี้ยน ชงโค ติ้วขน และมะค่าโมง  มีค่าเท่ากับ 300 , 200, 
190, 130 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความสำคัญ 
(IVI) ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม พบว่าชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความสำคัญสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ประดู่ ผ่าเสี้ยน ชงโค 
มะค่าโมง และติ้วขน มีค่าเท่ากับ 63.36, 38.04 , 32.9, 31.10 และ 23.55 ตามลำดับ 
 

 
Figure 1 Profile diagram of Ban Lao Nuea original community forest. 
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Figure 2 Profile diagram of Ban Lao Nuea community forest restored after farming practices. 
 
 ระดับลูกไม้ สำรวจพบทั้งหมด 4 ชนิด 4 สกุล 2 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้เท่ากับ 1.35 และ
พบว่าความสามารถในการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในระดับลูกไม้ของสังคมพืชบริเวณนี้มีความหนาแน่นโดยรวม
เท่ากับ 70 ต้น/เฮกตาร์ ชนิดไม้ที่มีความหนาแน่นสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กระถินยักษ์ ชิงชัน และมะกอกเกลื้อน มี
ค่าเท่ากันทั้งสามชนิดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในระดับลูกไม้โดยใช้ค่า
ดัชนีความสำคัญ (IVI) ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม พบว่ามีจำนวนชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความสำคัญที่สุด 3 ลำดับแรก 
ได้แก่ กระถินยักษ์ ชิงชัน และมะกอกเกลื้อน มีค่าเท่ากันทั้งสามชนิดคือ 54.00  
 ระดับกล้าไม้ สำรวจพบทั้งหมด 4 ชนิด 4 สกุล 1 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าไม้เท่ากับ 1.06 
และพบว่าความสามารถในการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในระดับกล้าไม้ของสังคมพืชบริเวณนี้มีความหนาแน่น
โดยรวมเท่ากับ 300 ต้น/เฮกตาร์ ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ชงโค ชิงชัน และมะค่าโมง มี
ค่าเท่ากับ 130 130 และ 30 ต้น/เฮกตาร์ ตามลำดับ และเมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในระดับกล้าไม้มีค่าดัชนี
ความสำคัญ (IVI) ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม พบว่าชนิดที่ค่าดัชนีความสำคัญที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ชงโค ชิงชัน 
และมะค่าโมง มีค่าเท่ากับ 89.49, 81.79 และ 17.69 ตามลำดับ (Table 1) 

Table 1 Density (D; plant/ha), Frequency (F; %), Relative Density (RD; %), Relative Frequency (RF, %), 
and Importance Value Index (IVI) of trees in Ban Lao Nuea original community forest  

Species Family D F RD RF IVI 
Tree       
1 Pterocarpus macrocarpus 

(ประดู(่ 
FABACEAE 300 100 22.56 12.99 63.36 

2 Vitex canescens (ผ่าเสี้ยน( LAMIACEAE 200 70 15.04 9.09 38.04 
3 Bauhinia purpurea (ชงโค( FABACEAE 190 100 14.29 12.99 32.91 
4 Afzelia xylocarpa (มะค่าโมง( FABACEAE 90 60 6.77 7.79 31.10 
5 Cratoxylum formosum (ติ้วขน( HYPERICACEAE 130 80 9.77 10.39 23.55 
6 Dalbergia oliveri (ชิงชัน( FABACEAE 80 70 6.02 9.09 18.87 
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Table 1 (Continued)  

Species Family D F RD RF IVI 
7 Canarium subulatum  

(มะกอกเกือ้น( 
BURSERACEAE 50 50 3.76 6.49 16.27 

8 Xylia xylocarpa (แดง( FABACEAE 50 40 3.76 5.19 12.34 
9 Lagerstroemia calyculata 

(ตะแบก( 
LYTHRACEAE 40 40 3.01 5.19 12.34 

10 Chukrasia tabularis (ยมหิน( MELIACEAE 40 30 3.01 3.90 10.66 
11 Vitex pinnata (ตีนนก( LAMIACEAE 40 20 3.01 2.60 7.48 
12 Terminalia bellerica  

(สมอพิเภก( 
COMBRETACEAE 20 20 1.50 2.60 7.11 

13 Dipterocarpus obtusifolius 
(ยางเหียง( 

DIPTEROCARPACEAE 30 20 2.26 2.60 7.11 

14 Memecylon scutellatum 
(เหมือดแอ( 

MELASTOMATACEAE 30 30 2.26 3.90 6.53 

15 Tectona grandis (สัก( LAMIACEAE 20 20 1.50 2.60 5.60 

16 Croton oblongifolius  
(เปล้าหลวง( 

EUPHORBIACEAE 10 10 0.75 1.30 3.93 

17 Flacourtia indica (ตะขบป่า( SALICACEAE 10 10 0.75 1.30 2.80  
Total  1330 770 100 100 300 

Sapling       

1 Leucaena leucocephala 
(กระถินยกัษ(์ 

FABACEAE 20 10 29 25 54 

2 Dalbergia oliveri (ชิงชงั( FABACEAE 20 10 29 25 54 
3 Canarium subulatum  

(มะกอกเกลื้อน( 
BURSERACEAE 20 10 29 25 54 

4 Xylia xylocarpa (แดง( FABACEAE 10 10 14 25 39 
 Total  70 40 100 100 200 

Seedling       
1 Bauhinia purpurea (ชงโค( FABACEAE 130 60 43.33 46.15 89.49 

2 Dalbergia oliveri (ชิงชงั( FABACEAE 130 50 43.33 38.46 81.79 

3 Afzelia xylocarpa (มะค่าโมง( FABACEAE 30 10 10.00 7.69 17.69 

4 Leucaena leucocephala 
(กระถินยกัษ(์ 

FABACEAE 10 10 3.33 7.69 11.03 

 Total  300 130 100 100 200 
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3. องค์ประกอบชนิดพันธุ์พืชจากการศึกษาในพื้นที่ป่าชุมชนที่ผ่านการทำการเกษตรและมีการปลูกฟื้นฟู 
 ระดับไม้ใหญ่ สำรวจพบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 23 ชนิด 20 สกุล 13 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่
เท่ากับ 2.81 นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคม เท่ากับ 710 ต้น/เฮกตาร์ ชนิดไม้ที่มีค่าความ
หนาแน่นสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ติ ้วขน ประดู่ เพกา สัก และตีนนก มีค่าเท่ากับ 100 , 80, 80, 70 และ 50 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้โดยใช้ค่าดัชนีความสำคัญ ( IVI) ที่พบในพื้นที่พื้นที่ป่า
ชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร พบว่าชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความสำคัญสูงสุด 5 ลำดับแรก 
ได้แก่ เพกา ติ้วขน ประดู่ มะกอกเกลื้อน และสัก มีค่าเท่ากับ 32.43, 31.13, 27.89, 23.83 และ 22.50 ตามลำดับ  
 ระดับลูกไม้ สำรวจพบทั้งหมด 7 ชนิด 7 สกุล 6 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้เท่ากับ 1.84 และ
พบว่าความสามารถในการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในระดับลูกไม้ของสังคมพืชบริเวณนี้มีความหนาแน่นโดยรวม
เท่ากับ 160 ต้น/เฮกตาร์ ชนิดไม้ที่มีความหนาแน่นสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เพกา สักและมะขามป้อม มีค่าเท่ากับ 
40 30 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในระดับลูกไม้โดยมีค่าดัชนีความสำคัญ 
(IVI) ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร พบว่ามีค่าดัชนีความสำคัญที่สุด 3 
ลำดับแรก สัก เพกา และมะขามป้อม มีค่าเท่ากับ 43.75, 37.50 และ 31.25  ตามลำดับ  
 ระดับกล้าไม้ สำรวจพบทั้งหมด 6 ชนิด 6 สกุล 4 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าไม้เท่ากับ 1.81 
และพบว่าความสามารถในการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในระดับกล้าไม้ของสังคมพืชบริเวณนี้มีความหนาแน่น
โดยรวมเท่ากับ 230 ต้น/เฮกตาร์ ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กาสะลอง ประดู่ และติ้ว
เกลี้ยง มีค่าเท่ากับ 60, 50 และ 50 ต้น/เฮกตาร์ ตามลำดับ และเมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในระดับลูกไม้โดย
มีค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร พบว่าชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความสำคัญที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กาสะลอง ชงโค และติ้วเกลี้ยง มีค่าเท่ากับ 53.36, 44.66 และ39.92 
ตามลำดับ (Table 2( 

Table 2 Density (D; plant/ha), Frequency (F; %), Relative Density (RD; %), Relative Frequency 
(RF; %), and Importance Value Index (IVI; %) of trees in Ban Lao Nuea community forest 
restored after farming practices. 

 
Species Family D F RD RF IVI 

Tree       
1 Oroxylum indicum (เพกา(* BIGNONIACEAE 80 80 11.27 14.81 32.43 
2 Cratoxylum formosum  

(ติ้วขน(  
HYPERICACEAE 100 70 14.08 12.96 31.13 

3 Pterocarpus indicus (ประดู่( FABACEAE 80 40 11.27 7.41 27.89 
4 Canarium subulatum 

(มะกอกเกลื้อน( 
BURSERACEAE 10 10 1.41 1.85 23.83 

5 Tectona grandis (สัก(* LAMIACEAE 70 40 9.86 7.41 22.50 
6 Dipterocarpus obtusifolius 

(ยางเหียง( 
DIPTEROCARPACEAE 40 20 5.63 3.70 14.37 

7 Caesalpinia pulcherrima 
(หางนกยูงไทย(*  

FABACEAE 30 30 4.23 5.56 14.17 

8 Vitex pinnata (ตีนนก( LAMIACEAE 50 30 7.04 5.56 13.94 
9 Cratoxylum formosum  

(ติ้วขนหนาม( 
HYPERICACEAE 10 10 1.41 1.85 12.66 
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Table 2 (Continued) 
 

Species Family D F RD RF IVI 
10 Peltophorum pterocarpum 

(นนทรี(* 
FABACEAE 10 10 1.41 1.85 11.91 

11 Afzelia xylocarpa 
(มะค่าโมง(* 

FABACEAE 20 20 2.82 3.70 11.30 

12 Cratoxylum 
cochinchinense (ติ้วเกลี้ยง( 

HYPERICACEAE 30 20 4.23 3.70 11.25 

13 Phyllanthus emblica 
(มะขามป้อม( 

EUPHORBIACEAE 40 20 5.63 3.70 10.54 

14 Terminalia bellirica  
(สมอพิเภก( 

COMBRETACEAE 20 20 2.82 3.70 10.17 

15 Bauhinia purpurea (ชงโค(* FABACEAE 20 20 2.82 3.70 8.51 
16 Xylia xylocarpa  (แดง( FABACEAE 20 20 2.82 3.70 7.92 
17 Ficus carica (มะเดื่อ( MORACEAE 10 10 1.41 1.85 7.43 
18 Diospyros mollis (มะเกลือ( EBENACEAE 20 20 2.82 3.70 7.30 
19 Morinda coreia (ยอป่า( RUBIACEAE 10 10 1.41 1.85 4.95 
20 Chukrasia tabularis (ยมหิน( MELIACEAE 10 10 1.41 1.85 4.30 
21 Dalbergia oliveri (ชิงชัน( FABACEAE 10 10 1.41 1.85 4.24 
22 Memecylon scutellatum 

(เหมือดแอ( 
MELASTOMATACEAE 10 10 1.41 1.85 3.95 

23 Caesalpinia sappan (ฝาง( FABACEAE  10 10 1.41 1.85 3.34  
Total  710 540 100 100 300 

Sapling  D F RD RF IVI 
1 Tectona grandis (สัก(* LAMIACEAE 30 20 18.75 25 43.75 

2 Oroxylum indicum (เพกา(* BIGNONIACEAE 40 10 25 12.5 37.5 

3 Phyllanthus emblica 
(มะขามป้อม( 

EUPHORBIACEAE 30 10 18.75 12.5 31.25 

4 Diospyros mollis (มะเกลือ( EBENACEAE 20 10 12.5 12.5 25.0 

5 Dipterocarpus obtusifolius 
(ยางเหียง( 

DIPTEROCARPACEAE 20 10 12.5 12.5 25.0 

6 Peltophorum pterocarpum 
(นนทรี(* 

FABACEAE 10 10 6.25 12.5 18.75 

7 Afzelia xylocarpa 
(มะค่าโมง(* 

FABACEAE 10 10 6.25 12.5 18.75 

 
Total  160 80 100 100 200 
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Table 2 (Continued) 
 

Species Family D F RD RF IVI 
Seedling  D F RD RF IVI 
1 Millingtonia hortensis 

(กาสะลอง( 
BIGNONIACEAE 60 30 26.09 27.27 53.36 

2 Bauhinia purpurea (ชงโค(* FABACEAE 40 30 17.39 27.27 44.66 
3 Cratoxylum 

cochinchinense (ติ้วเกลี้ยง( 
HYPERICACEAE 50 20 21.74 18.18 39.92 

4 Pterocarpus indicus (ประดู่( FABACEAE 50 10 21.74 9.09 30.83 
5 Tectona grandis (สัก(*  LAMIACEAE 20 10 8.70 9.09 17.79 
6 Xylia xylocarpa (แดง( FABACEAE 10 10 4.35 9.09 13.44  

Total  230 110 100 100 200 
Remark: * planted tree  
 
4. การเปรียบเทียบลักษณะเชงิปริมาณของสังคมพืชในป่าชมุชนบ้านเหล่าเหนือ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากชนิดของสังคมพืชระหว่างบริเวณป่าชุมชนเดิมกับป่าชุมชนที่ได้รับการ
ฟื้นฟูหลังจากใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรในป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ พบว่า ค่าดัชนีความหลากชนิด  ของป่าชุมชนเดิม
เท่ากับ 1.3517 และป่าฟื้นฟู เท่ากับ 2.8179 และผลการเปรียบเทียบลักษณะเชิงปริมาณของสังคมพืชแบ่งเป็นระดับ
ไม้ใหญ่ ระดับลูกไม้ และระดับกล้าไม้ ดังนี้ (Table 3)  
 ระดับไม้ใหญ่ สังคมพืชบริเวณป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูมีจำนวนมากกว่าป่าเดิม โดยป่าฟื้นฟู มีจำนวน 23 
ชนิด ส่วนป่าเดิม มีจำนวน 17 ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 2.81 ส่วนป่าเดิมเท่ากับ 2.41 ขนาดของ
พื้นที่หน้าตัด ป่าฟื้นฟู เท่ากับ 3.42 ตารางเมตร/เฮกตาร์ ส่วนป่าเดิม เท่ากับ 26.6 ตารางเมตร/เฮกตาร์ และมีความ
หนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมป่าเดิม เท่ากับ 1,330 ต้น/เฮกตาร์ ส่วนป่าฟื้นฟู เท่ากับ 710 ต้น/เฮกตาร์  และมีค่าดัชนี
ความคล้ายคลึงของชนิดพันธุ์ไม้ของทั้งสองป่า มีค่าเท่ากับ 63.41 เปอร์เซ็นต์ 

ระดับลูกไม้ สังคมพืชบริเวณป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูมีจำนวนมากว่าป่าเดิม โดยป่าฟื้นฟู มีจำนวน 7 ชนิด 
ส่วนป่าเดิม มจีำนวน 4 ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิดของป่าฟื้นฟู เท่ากับ 1.35 ส่วนป่าเดิม เท่ากับ 1.84 และมีความ
หนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมป่าฟื้นฟู เท่ากับ 70 ต้น/เฮกตาร์ ส่วนป่าเดิม เท่ากับ 160 ต้น/เฮกตาร์ และมีค่าดัชนี
ความคล้ายคลึงของชนิดพันธุ์ไม้ของทั้งสองป่า มีค่าเท่ากับ 18.81 เปอร์เซ็นต์ 

ระดับกล้าไม้ สังคมพืชบริเวณป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูมีจำนวนมากว่าป่าเดิม โดยมีจำนวนเท่ากับ 6 ชนิด 
ส่วนป่าเดิม มีจำนวน 4 ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิดของป่าฟื้นฟู เท่ากับ 1.81 ส่วนป่าเดิม เท่ากับ 1.06 และมีความ
หนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมป่าเดิม เท่ากับ 300 ต้น/เฮกตาร์ ส่วนป่าฟื้นฟู เท่ากับ 230 ต้น/เฮกตาร์ และมีค่าดัชนี
ความคล้ายคลึงของชนิดพันธุ์ไม้ของทั้งสองป่า มีค่าเท่ากับ 18.81 เปอร์เซ็นต์ 
 เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของพรรณไม้ พบว่าสังคมพืชบริเวณป่าชุมชนเดิม มีขนาดพื้นที่หน้าตัดของไม้
ใหญ่มากกว่าป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟู ในพื้นที่ป่าชุมชนเดิมมีค่าความหนาแน่นของไม้ใหญ่มากกว่าป่าชุมชนที่ได้รับ
การฟื้นฟู แต่ค่าความหนาแน่นของลูกไม้น้อยกว่าสังคมพืชบริเวณป่าชุมชนที่ที่ได้รับการฟื้นฟู ทางด้านความหนาแน่น
ของกล้าไม้สังคมพืชบริเวณป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟู จะน้อยกว่าบริเวณที่พบสังคมพืชบริเวณป่าชุมชนเดิม ส่วนใน
ด้านการวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย พบว่า สังคมพืชบริเวณ ป่าชุมชนเดิม มีดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่ 
ลูกไม้ และกล้าไม้ น้อยกว่าพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟู เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนเดิม ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่
การเกษตร มีการเข้าไปใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้ง่าย จึงทำให้มีความหลากชนิดน้อยกว่าพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการ
ฟื้นฟู อาจเป็นเพราะชั้นเรือนยอดมีความหนาแน่นมากทำให้สภาพพื้นที่มีปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวใน
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พื้นที่ได้ ทำให้มีปริมาณแสงน้อย ทำให้กล้าไม้ชั้นล่างไม่สามารถกระจายตัวได้ จึงทำให้มีความหลากหลายน้อยกว่า
พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟู  

Table 3 Comparison of quantitative characteristics of plant community in Baan Lao Nue  
community forest between original community forest and community forest that was 
restored after farming practice 

Quantitative characteristics of 
plant community  

Area 
Original community 

forest 
Community forest that was 

restored after farming practices 
Species diversity index (H’) 1.3517 2.8179 

Tree    
Number of tree species 17 23 
Species diversity index (H’( 2.41 2.81 
Basal area (sq m, m2/ha) 26.6 3.42 
Density (individual/ha) 1,330 710 
Similarity index (%) 63.41 63.41 

Sapling    
Number of tree species 4 7 
Species diversity index (H’( 1.35 1.84 
Density (individual/ha) 70 160 
Similarity index (%) 18.81 18.81 

Seedling    
Number of tree species 4 6 
Species diversity index (H’( 1.06 1.81 
Density (individual/ha) 300 230 
Similarity index (%) 18.81 18.81 

 
สรุป 

 การจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือโดยวิธี “ปิดป่า” สามารถฟื้นฟูป่าชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูป่า
ที่ถูกทำลายไปนั้นจำเป็นต้องอาศัยหลักความคิดทางวิชาการในการดำเนินการ โดยพิจารณาการทดแทนของสังคมพืช 
(plant succession) เข้าสู่สภาวะป่าที่เป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้  การเปรียบเทียบลักษณะชั้นเรือนยอดของทั้ง  
2 พื้นที่ มีความแตกต่างกัน โดยพบว่าในสังคมพืชบริเวณป่าชุมชนเดิม มีการปกคลุมชั้นเรือนยอดที่ต่อเนื่องกัน 
เท่ากับ 97.30 และ 55.51 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดัชนีความหลากชนิด ของป่าชุมชนเดิมเท่ากับ 1.3517 และป่าฟื้นฟู 
เท่ากับ 2.8179 เมื่อพิจารณาความคล้ายคลึงของชนิดพันธุ์ พบว่า ป่าทั้ง 2 พื้นที่ มีความคล้ายคลึงเท่ากัน แสดงให้
เห็นว่า วิธีการในการฟื้นฟูป่าของชาวบ้านบ้านเหล่าเหนือสามารถนำไปสู่การทดแทนของพืชที่เข้าใกล้ป่าธรรมชาติ
มาก ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสังคมของสังคมพืชในป่านั้นจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นสังคมตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับพื้นที่มากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและการอนุรักษ์สังคมพืชที่ปรากฏในแต่ละลักษณะพื้นที่ ให้คงอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ด้วยปฏิบัติการแบบ

องค์รวมของผู้ปฏิบัติการหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในงานวิจัยนี้ผู้ศึกษาทำการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการสัมภาษณ์
เชิงลึก การประชุมกลุ ่มย่อย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีผลการศึกษาดังนี้ ระยะที่ 1 การใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมในการฟื้นฟูป่า (พ.ศ. 2517-2544) ความเป็นชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบการผลิตแบบยังชีพ 
มีวิถีการแผ้วถางที่ทำกิน ระบบไร่หมุนเวียน สู่ระบบการผลิตที่เน้นตลาด การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากยังชีพ
เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศในพื้นที่และการลดลงของพื้นที่ป่า ระยะที่ 
2 การใช้ข้อมูล ความรู้และเครื่องมือสมัยใหม่ในการฟื้นฟูป่า (พ.ศ. 2545-2556) ช่วงเวลานี้เริ่มมีหน่วยงานภายนอก
เข้ามาดำเนินงานโครงการพัฒนาให้ความรู ้ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
ขับเคลื่อนสิทธิที่ดินทำกิน ระยะที่ 3 การใช้พลังความร่วมมือในรูปแบบ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา” ในการฟื้นฟูป่า  
(พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน( จากการก่อตัวของชุมชนในระยะที่ 1 และการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในระยะที่ 2 เป็น
ต้นทุนสำคัญในการสร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในตำบลเมืองจัง ทำให้เกิดแนวทางปฏิบัติการแบบองค์
รวมนั้นคือ กระบวนการแลก ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ ป่าแลกนา ป่าแลกน้ำ และป่าแลกอาชีพทางเลือก ใน
พื้นที่ตำบลเมืองจังที่เกิดขึ้นมาจากความตระหนักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ที่นับวันได้ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น  
คำสำคัญ: ปฏิบัติการแบบองค์รวม, การลดลงของพื้นที่ป่าไม้, จังหวัดน่าน, ตำบลเมืองจัง 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to address the challenge on forest area reduction through a 
holistic operation of key authorities and relevant stakeholders. Qualitative research approached was 
applied in the study including in-depth interviews, focus group, and participatory observations. The 
results were described in 3 phases. Phase I: utilization of cultural capital in forest restoration (1974 -
2 0 0 1 ( : the community transformed from a Cultural-based community, traditional beliefs, and 
subsistence production system with reclamation of arable land and shifting cultivation system to a 
market-oriented production system, changing from subsistence production model to monoculture 
cropping causing local ecological changes and forest area reduction. Phase II: Adoption of modern 
information, knowledge and tools in forest restoration (2002-2013): During this period, external 
agencies implemented projects on application of geographic information system knowledge in tackling 
land tenure issues.Phase III: Integrating cooperative power in form of "Development Partners" for forest 
restoration (2013-Present): The formation of the community in Phase I and the transformation of the 
work process in Phase II served as a fundamental of collaborative network development among 
various agencies in the Mueang Chang Sub-district contributing to holistic operation covering 3 
exchange processes, namely exchange between forest and water, forest and paddy field, and forest 
and alternative careers. These processes arose from the awareness on current situation of the 
degraded forest resources and the devotion to conserve the forest resources. 
Keywords: holistic operation, forest area reduction, Nan Province, Mueang Chang Sub-district 
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คำนำ 
การลดลงของผืนป่ามีผลทำให้โครงสร้างของป่าเปลี่ยนและอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ถึงขั้นวิกฤต ที่รุนแรงเพิ่ม

มากขึ้นทุกขณะ ดังข้อมูลเชิงสถิติจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2552( มูลนิธิโลกสีเขียว (2553( และ ยศ (2552( ที่มีรายงานการวิจัยและสำรวจเกี่ยวกับการลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้ ได้ชี้ให้เห็นถึงวิกฤติการทางทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในด้านของตัวฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง ป่า ดิน น้ำ ที่เสื่อมโทรมลง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ลุ่ม
น้ำทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงทางกายภาพและทางชีวภาพของพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีจำนวนลดน้อยลงหรือการสูญพันธุ์ไปในที่สุด  

เช่นเดียวกับจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว ด้วยลั กษณะภูมิประเทศ  
ของจังหวัดน่านส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบสูงถึงร้อยละ 87.2 หรือประมาณ 6.4 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบริมลำน้ำ
เพียงร้อยละ 12.8 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการลดลงของพื้นที่ป่าโดย ดาวเทียมไทยโชต หรือ  Thailand 
Earth Observation Satellite (THEOS( ได้ทำการสำรวจทรัพยากรภายในประเทศ ผลการสำรวจข้อมูลเชิงสถิติของ
การบุกเบิกและขยายพื้นที่ป่าของจังหวัดน่านโดยภาพรวม ลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในปี พ.ศ. 2507 -2547 พื้นที่ป่า
ของจังหวัดน่านลดลง 17,942 ไร่  ปี พ.ศ. 2547-2551 ลดลง 52,942 ไร่ และปี พ.ศ. 2551-2556  ซึ่งทำให้เห็น
พัฒนาการของพื้นที ่ป่าลดลงอย่างต่อเนื ่องถึง จำนวน 125 ,402 ไร่ และข้อมูลของแผนงานความยากจนและ
สิ่งแวดล้อม (Poverty-Environment Initiative: PEI) ระบุว่า พื้นที่ป่าธรรมชาติในจังหวัดน่านได้ถูกเปลี่ยนเป็นที่พื้น
การเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่ปลูก
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ที่ได้ระบุข้อมูลในเชิงสถิติเกี่ยวกับ
พื้นที่จังหวัดน่านที่มีเอกสารสิทธิ์เพียง 248,000 ไร่ แต่การขยายตัวของ พื้นที่เพาะปลู กข้าวโพด  พบว่า ในปี พ.ศ. 
2549 พื้นที่ปลูกข้าวโพด เพิ่มขึ้นจาก 3.77 แสนไร่ ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2553 ได้ขยายพื้นที่เพิ่ม เกือบหนึ่ง
ล้านไร่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2553(   

ตำบลเมืองจัง เป็นชุมชนขนาดกลาง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 5 ,994 คน มีจำนวน 
2,024 ครัวเรือน เป็นชุมชนที ่มีทุนทางสังคมและมีความพร้อมทั้งด้านของผู ้นำชุมชน ทุนทางสังคม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นพื้นที่ ที่มีลักษณะทางภูมิกายภาพที่ติดกับแม่น้ำน่าน แต่เดิมวิถีการดำรงชีวิตของ
ชุมชน มีความลงตัวในระดับหนึ่ง  มีทรัพยากรและระบบนิเวศ ที่พอดีกับการตั้งถิ่นฐาน และอยู่ไม่ไกลจากศูนย์
ราชการ เป็นชุมชนที่มีองค์ประกอบความร่วมมือของผู้นำที่หลากหลาย ทั้งผู้นำที่เป็นทางการโดยตำแหน่งและผู้นำที่
เกิดโดยธรรมชาติที่สมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของชุมชน ทั้งมิติการพัฒนาและมิติ การ
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของบทบาทภาคประชาชน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้พื้นที่ป่า
ลดลง เกิดจากอุปสงค์ความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในลักษณะ พืชเศรษฐกิจ โดยปราศจากการคำนึงถึงลักษณะเฉพาะและข้อจำกัด
ของแต่ละพื้นที่ที่รับสนองนโยบาย ในทำนองเดียวกัน พบว่า นโยบายจำนำ ประกันราคา และส่งเสริมการนำเข้าของ
รัฐส่งผลให้เกษตรกรมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสูงมากในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับปัญหาความยากจน และ ปัญหา
หนี้สิน เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถหลุดจากวงจรการปลูกข้าวโพดได้ เขมรัฐ และสิทธิเดช 
(2555) และ สฤณี (2556)   

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีความสนใจแนวทางสำคัญที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า
แบบองค์รวมในพื้นที่ตำบลเมืองจัง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของหน่วยงานที่หลากหลาย มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนปัจจัยเอื้อให้เกิดการทำงานพลิกฟื้นผืนป่า ผ่านปฏิบัติการแบบองค์รวมและด้วยกระบวนการทำงาน
ในลักษณะดังกล่าวนี้ ย่อมจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายในทิศทางที่ตรงกัน รวมทั้งความรู้สึกผู กพันและ
ความเป็นเจ้าของ  
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อุปกรณ์และวธิีการ  
 เมืองจัง : ปฏิบัติการแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 ปฏิบัติการแบบองค์รวม โดยศึกษาถึงการได้มาซึ่งปัญหาและการแก้ไขแบบองค์รวม โดยทำการศึกษาจาก
เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ รวมถึงเอกสารการประชุม
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Document Analysis เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาจนนำมาสู่กระบวนการแก้ไขด้วย
รูปแบบวิธีการ ป่าแลกนา ป่าแลกน้ำ และป่าแลกอาชีพทางเลือก  
 การสร้างกลไกความร่วมมือเพื ่อเกิดปฏิบัติการจัดการร่วม  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ผู้ปฏิบัติการหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Interview( 
และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participation observation) ผู้ศึกษาได้วางแผนเข้าร่วมและสังเกตการณ์การ
ทำงานของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ 
 การมองปัญหาและการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยการศึกษาข้อมูลพัฒนาการเชิงพื้นที่ประกอบกับการใช้
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographic Information Systems(GIS( ร่วมด้วย ทั้งในส่วนของแผนที่ขอบเขตทาง
ภายภาพของลุ่มน้ำ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงระยะเวลาต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ผู้ปฏิบัติการหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการ และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Interview( 
 
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 ผู้ปฏิบัติการหลัก 
 1( เกษตรกรและสมาชิกในชุมชนที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ “การแลก” 
 2( ชาวบ้านที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนหรือคืนพื้นที่ แต่มีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น  
 3( กรรมการหมู่บ้าน แกนนำชุมชน ที่มีส่วนชวนเกษตรกรหรือชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลง  
 4( เจ้าหน้าที่องค์การปริหารส่วนตำบลเมืองจัง 
 5( เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1( เจ้าหน้าที่มูลนิธิฮักเมืองน่าน 
 2( นายอำเภอภูเพียงและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอภูเพียง 
 3( สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน หรือ ศูนย์ป่าไม้น่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร 
 4( มณฑลทหารบกที่ 38 (มทบ.38( 
 5( เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
 6( เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน 
 7( เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.( 
 8( เจ้าหน้าที่มูลนิธิอโซก้า (ASHOKA Thailand) 
 9( เจ้าหน้าที่กองทุนเทใจ บลจ. บัวหลวง 
 10( เจ้าหน้าที่มูลนิธิกสิกรไทย 
 11( เจ้าหน้าที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 
ผลและวิจารณ์  

แนวคิด นาแลกป่า คือ การที่เกษตรกรคืนพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดมาให้กับชุมชน 3 ไร่ โดยแลกกับการขุดนาให้ 
1 ไร่ โดยการขุดนาจะทำการขุดร่องนา ปรับหน้าดิน เตรียมการจัดการน้ำให้ชาวบ้านปลูกข้า วหรือทำเกษตร
ผสมผสานแบบประณีต เป็นระบบที่ใช้พื้นที่ขนาดเล็กแต่ได้ผลผลิตมาก ในขณะเดียวกันในพื้นที่มีการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ สนับสนุนหลักสูตร ความรู้ กล้าพันธุ์ เมล็ดพันธุ์เพื่อความยั่งยืน ส่วนพื้นที่ 3 ไร่ที่คืนเป็นป่า ทำการฟื้นฟูให้
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เป็นป่าชุมชน ป่าสงวนโดยปล่อยให้ป่าฟื้นตัวเอง 3-5 ปี มีการทำสัญญากับชาวบ้านว่าจะไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า
เพิ่มเติมอีก มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลป่าชุมชน จัดกิจกรรมบวชป่า ปลูกป่าเสริม ทำแนวกันไฟเพื่อการ
บริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน แนวคิดนาแลกป่าสู่ความยั่งยืน ในด้านการเงิน ชาวบ้ านมีรายได้ที่หลากหลายจากการ
ทำนา เก็บหาของป่า (หน่อไม้ เห็ด( ทำสวนผักและสวนไม้ผล ในด้านการบริหารจัดการ เกิดการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ ขณะเดียวกันมีการจัดทำระบบข้อมูลรายแปลง
แสดงพื้นที่ป่าและพื้นที่นา (มูลนิธิฮักเมืองน่าน, 2559)   

จากการดำเนินการที่ผ่านมาระยะหนึ่ง ถือว่า ได้รับความสนใจและผลการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็น
อย่างมาก เห็นได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ที่ตื่นตัวลุกขึ้นมาร่วมไม้ร่วมมือ เกิดวงสนทนา
พูดคุยถึงบทบาทประชาชนต่อการรับผิดชอบพื้นที่ป่า มีการแลกเปลี่ยนและร่วมหาทางออกในการจัดการเรื่องปัญหา
การปลูกพืชเชิงเดียวในพื้นที่ พร้อมข้อเสนอถึงรูปแบบ วิธีการ  หรือกลยุทธ์ในการขอคืนพื้นป่าในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น
อีกด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 32 คน และประสงค์คืนพื้นที่ทำกินใน
เขตป่า รวมทั้งสิ้นจำนวน 315.25 ไร่ 

ปฏิบัติการคืนผืนป่าเป็นหนึ่งในความเพียรพยายามในการฟื้นฟูป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งได้นำแนวคิด
การจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีในบริบทของชุมชนดั้งเดิม ดังเช่น ความร่วมมือของผู้คนในอดีตที่ได้ร่วมกันซ่อม
บำรุงเหมืองฝาย หรือแม้แต่การเอามื้อเอาวัน ด้วยเงื่อนไขที่ทำคนเดียวมักไม่สำเร็จ จึงต้องอาศัยพลังร่วมของชุมชน 
(Collective Efforts( ซึ่งเป็นพลังทวีคูณมาร่วมไม้ร่วมมือ  และเมื่อมีระบบน้ำเข้านา ซึ่งจะมีผลต่อข้าว และข้าวมีผล
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นสำคัญ  เช่นเดียวกับปฏิบัติการคืนผืนป่าในพื้นที่ปฏิบัติการก็ได้ประยุกต์นำแนวคิดการต่าง
ตอบแทน (Reciprocity( พัฒนาเสริมขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน จึง
ได้นำระบบการแลกเปลี่ยน หรือผลต่างตอบแทน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง และชุมชน เป็นเจ้าภาพ
หลักมีบทบาทสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานจากภายนอกเป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุน ให้แนวคิดนี้ให้เป็นจริง  
ปัจจุบันในพื้นที่ปฏิบัติการได้เกิดกลไกความร่วมมือในลักษณะของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทั้งจากภายในพื้นที่จังหวัด
น่าน ประกอบด้วย ภาคประชาสังคม  แกนนำชุมชน พระสงฆ์ และสถานศึกษา ส่วนหน่วยงานจากภายนอก จาก
ภาครัฐ และเอกชน อาทิจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอ ประกอบด้วย มูลนิธิกสิกรไทย บริษัทในเครือซีพี 
บริษัททรูคอปเปอร์ชั่นฯ ร่วมเป็นภาคีสนับสนุน ปัจจัยเอื้อให้เกิดการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์
ร่วมกันทั้งในด้านงบประมาณและความรู้ทางวิชาการ ตลอดทั้งกลไกทางการตลาด เป็นต้น  

เพื่อตอบโจทย์ของกระบวนการให้ได้มาซึ่งพื้นที่ป่า เจ้าภาพหลักในพื้นที่จึงได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นของ
ผู้นำชุมชน เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา และได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศป่าให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินในเขตป่าควรได้รับการชดเชยค่าเสีย
โอกาส ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมในแต่ละบริบทของพื้นที่ และได้กำหนดสิ่งชดเชยแลกเปลี่ยนที่ทั้งสองฝ่าย
ต่างยอมรับได้ ทั้งในรูปของพื้นที่ทำนา ระบบน้ำสำหรับการเกษตร และอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งปัจจัยทางด้ าน
เศรษฐกิจหรืออื่นๆ เพื่อทดแทนการเสียโอกาสจากการหยุดและเว้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use( เปลี่ยนมาเป็น
การใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นการเฉพาะ เพื่อฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ ตามที่ได้ระบุขอบเขตตามที่ไดต้กลงกันไว้ โดยมี
เงื่อนไขของระยะเวลาเป็นตัวกำหนดคุณภาพของผลการดำเนินงาน    

อย่างไรก็ตาม ในความคาดหวังของเกษตรกรผู้ที่มาปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่ คือการให้ได้มาซึ่งสิ่งแลกเปลี่ยน
หรือผลตอบแทนที่เอื้อในการดำรงชีวิต ตามที่ได้ตกลงต่อกัน เมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้และอีกฝ่ายหนึ่งพึงพอใจกับสิ่งที่
ได้รับก็จะตอบสนองด้วยการปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อผู้ให้เป็นการตอบแทน และที่สำคัญผลตอบแทนนั้นจะต้องมีความชัดเจน 
หากยังมีความคลุมเครือ หรือมีปฏิบัติการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่บางคนอาจได้รับมาก และมีบางคนได้รับน้อย  
หากปฏิบัติการเป็นไปตามลักษณะนี้ จะไม่นำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาและไม่นำไปสู่ความผูกพันร่วม ทั้งนี้ความผูกพัน
ร่วมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust( ซึ่งกันและกัน 
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ปฏิบัติการของแนวทางนี้ มีเป้าหมายให้เกษตรกร เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจที่จะคืนผืนดินที่เป็นปา่
สงวน ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านใช้ที่ดินในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ยางพารา เป็นต้น โดยจะได้รับผลตอบแทน
หรือได้รับการชดเชยค่าเสียโอกาสจากการใช้ที่ดิน (Land Use( และเปลี่ยนมาเป็นการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าแทน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมมีหลักการแลกเปลี่ยนใน  3 รูปแบบ ได้แก่ 1. นา
แลกป่า 2. ระบบน้ำเพื่อการเกษตรแลกป่า 3. อาชีพทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมแลกป่า ภายใต้เงื่อนไขของเวลา 3 
ระยะ คือ  

ระยะที่ 1: หากเกษตรกรคืนพื้นที่ป่า 4 ไร่ เจ้าภาพหลัก คือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.( จะขุดนาให้ 
1 ไร่ โดยพื้นที่นา 1 ไร่ จะถูกขุดร่องน้ำ ปรับหน้าดิน เตรียมการจัดการน้ำ ให้ชาวบ้านปลูกข้าวหรือเกษตรผสมผสาน
แบบประณีต พร้อมทั้งตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ และพัฒนาหลักสูตรสร้าง ความรู้ 
เกี่ยวกับ ต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ รวมถึงกลไกการตลาด  โดยการขุดนา 1 ไร่  ต้องใช้เงินทุนประมาณ 15 ,000 – 25,000 
บาท/ต่อไร่ ส่วนป่าพื้นที่ 3 ไร่ จะปล่อยให้ฟื้นฟูเป็นพื้นที่ป่าชุมชน/ป่าสงวน โดยทำข้อตกลงกับชาวบ้านว่าจะไม่รุกล้ำ
พื้นที่ป่าเพิ่มเติมอีก พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการควบคุมพื้นที่ป่าชุมชน จัดกิจกรรมการบวชป่า ทำแนวกันไฟ การ
บริหารป่าชุมชนอย่างยั่งยืนใช้เงินทุน 10,350 บาทต่อ 3ไร่ 

ระยะที่ 2: แลกป่าปล่อยให้ป่าฟื้นตัวเอง (3-5 ปี( ปลูกเพิ่มเติม/ปลูกใหม่ทั้งหมด ตั้งศูนย์เพาะพันธุ์พืช 
(รวบรวมเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้า( ทำแนวกันไฟไหม้ป่าตั้งคณะกรรมการควบคุมกฎกติกาการตัดไม้  และเกิดกลุ่ม
ชาวบ้านดูแลป่าที่ได้รับแลกคืนมา โดยเป้าหมายระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2558) พื้นที่นา บ้านสบยาว 47 ไร่พื้นที่นา บ้าน
ราษฎร์สามัคคี 20 ไร่รวมพื้นที่นา 67 ไร่ ได้รับพื้นที่คืนป่า จากกระบวนการขุดนาแลกป่า จำนวน 103.25  ไร่   พื้นที่
คืนป่าจากกระบวนการป่าแลกน้ำ 104  ไร่พื้นที่คืนป่าจาก กระบวนป่าแลกอาชีพทางเลือก  108  ไร่ รวมทั้งสิ้น 
315.25 ไร่ เป้าหมายระยะยาว (ปี พ.ศ. 2559 – 60) พื้นที่เป้าหมาย 15 อำเภอ พื้นที่นา 1,000 ไร่ พื้นที่ป่า  3,000 
ไร่ รวมพื้นที่ นาแลกป่า 4,000 ไร่ 

ความยั่งยืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้านการเงิน ชาวบ้านผู้ร่วมโครงการมีรายได้ ทั้งจากการทำนา เก็บของป่า 
การปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล  จัดตั้งกองทุนระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จัดผ้าป่าต้นไม้ ระดมเงินจาก
ชาวบ้าน  ด้านการบริหารจัดการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในชุมชน ให้ดูแลตัวเองได้
จัดทำระบบฐานข้อมูลรายแปลง แสดงพื้นที่ป่าและที่นาทำกิน ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย เมื่อคืนผืนป่าระยะที่ 1 ปีที่ 
1 คืนผืนป่า ชาวบ้านผู้ร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้าน ความรู้ เทคโนโลยี จะได้รับเงินทุน
ชดเชยค่าลงทุนการปลูกพืชที่ลงไปและให้เงินสนับสนุนการดำรงชีพในพื้นที่เพาะปลูกพืชแบบเดิมแต่เนื้อที่น้อยลง 
ส่วนระยะที่ 2 ปีที่ 2-4 เน้นกิจกรรม ประคับประคอง-เสริมสร้างความเข้มแข็ง-เปลี่ยนระบบการผลิต เป็นต้น เพื่อให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนโดยเจ้าภาพจะให้การสนับสนุนปัจจัยให้แก่
เกษตรกร ได้แก่ จัดซื้อจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช/สัตว์ เทคโนโลยีการเกษตรด้านน้ำ พืช และสัตว์ การถ่ายทอดความรู้ด้าน
การผลิตและเทคโนโลยีการเกษตร  การพัฒนาแหล่งน้ำ การสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือการเกษตร  การสนับสนุน
การตลาด/ออกแบบสินค้า/หีบห่อ/การขนส่ง รวมถึง รับประกันการซื้อผลผลิตทางการเกษตร  

ระยะที่ 3 : ปีที่ 5 เป็นต้นไป เกษตรกรต้องยืนได้ด้วยลำแข้งตนเอง โดยเจ้าภาพจะให้การสนับสนุนในการ
จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการโดยชุมชน จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพ  ได้แก่ การสร้างอาชีพที่มีรายได้พอเพียง
อย่างยั่งยืน กลไกบริหารจัดการการตลาดวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ การพัฒนาสินค้ามาตรฐานสูง  ระบบบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค การพัฒนาแรงงานฝีมือ และส่งเสริมอาชีพรอง  การสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่และการพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ เป็นต้น 

การดำเนินงานที่ผ่านมาชุมชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้มีความพยายาม เพิ่มพื้นที่ป่าและคืนผืนป่าสู่
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในความเพียรพยามยามตามวาระจังหวัดน่าน ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้น
น้ำ ในเบื้องต้นปฏิบัติคืนผืนป่าให้คงอยู่คู่กับป่าต้นน้ำ พื้นที่ตำบลเมืองจังได้ก่อเกิดองค์ความรู้และรูปแบบใน “การขอ
คืนพื้นที่ป่า” ที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ บนฐานความสัมพันธ์ระหว่างของประชาชน ผู้นำ และองค์กรในพื้นที่ จนมี
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ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 32 ครัวเรือนและมีความประสงค์คืนพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ป่า เพื่อ
วัตถุประสงค์คืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ รวมจำนวน 315.25 ไร่  

จากการวิเคราะห์การปฏิบัติคืนผืนป่าให้คงอยู่คู่กับป่าต้นน้ำ ซึ่งดำเนินการพื้นที่ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่านในเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการพลิกฟื้นผืนป่า เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้นได้ 
และผลลัพธ์ของการปฏิบัติ ที่ผ่านสามารถขอคืนพื้นที่ทำกินจากประชาชนที่มีความประสงค์คืน พร้อมทั้งดำเนินการ
ฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่ป่าแล้ว เป็นจำนวน 315.25 ไร่ แรงจูงใจสำคัญใดหรือมีเหตุผลประการใดประชาชนถึงมีความ
ประสงค์ในการคืนพื้นที่ ทั้งๆ ยังสามารถประกอบกิจการด้านเกษตรเช่นเดิมได้ และเชื่อมั่นหรือไว้ใจระหว่างกันได้
อย่างไรว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ผิดหลักการในการแลกเปลี่ยนกันไว้  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้
กระบวนการต่างๆ และเพื่อสามารถอธิบายถึงรูปแบบ วิธีการในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการลดลงของป่าแบบองค์
รวมด้วยกลไกความร่วมมือเพื่อให้ได้มาซึ่งการฟื้นฟูป่าและวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ  

ปฏิบัติการแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้  
จากสถานการณ์ข้างต้นของพื้นที่ตำบลเมืองจัง หากยังคงใช้แนวทางแบบเดิม ฝ่ายรัฐจะไม่มีโอกาสได้ป่าคืน 

หรือแม้แต่ชุมชนเองจะไม่มีความมั่นคงบนที่ดินทำกิน ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหา
ต้องการแนวทางและรูปแบบภายใต้บริบทใหม่ในทัศนะที่เปลี่ยนไป มีความต้องการพลังความร่วมมือ และปฏิบัติการ
เชิงสร้างสรรค์เชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ นั่นคือ การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นเครื่องมือในการหาแนวทาง ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน 
เป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย มีรูปแบบของการต่างตอบแทน (Reciprocity) ที่ดีกว่า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้นิเวศป่าฟื้นคืน ชุมชนมีรายได้และมีอาชีพทางเลือก ขณะที่รัฐสามารถรักษาบทบาทของ
ตนเองในฐานะผู้กำกับดูแลกฎหมายและพื้นที่ป่าของประเทศไว้ได้ 

อย่างไรก็ตามการสร้างพลังร่วม (Collective Effort) ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการแลก ทั้ง 3 รูปแบบ
ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องย้อนกลับทบทวนถึงการตื่นตัวและการก่อเกิดที่กลายเป็นทุนของพื้นที่ที่สำคัญในการ
ต่อยอดถึงปัจจุบัน จากการทบทวนเอกสารและการทำงานของผู้วิจัย ในวิจัยนี้แบ่งช่วงระยะขบวนการฟื้นฟูป่าตำบล
เมืองจัง ออกเป็น 3 ระยะ  

ระยะที่ 1 การใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการฟื้นฟูป่า (พ.ศ. 2517-2544) 
ช่วงต้นของระยะที่ 1 เป็นช่วงที่ชุมชนตั้งถิ่นฐานและมีการขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีความเป็นชุมชนบนฐาน

วัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบการผลิตแบบยังชีพ มีวิถีการแผ้วถางที่ทำกิน ระบบไร่หมุนเวียน คนในชุ มชนร่วมทำ
กิจกรรม แสดงถึงพลังร่วมบนฐานวัฒนธรรม ระยะต่อมาด้วยแนวทางการพัฒนาประเทศและระบบการผลิตที่เน้น
ตลาด เกษตรกรในตำบลเมืองจังปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากยังชีพเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศในพื้นที่และการลดลงของพื้นที่ป่า ในระยะที่ 1 เกิดการก่อตัวเพื่อดแูลรักษาทรพัยากร
ป่าไม้ระดับชุมชน มีการประกาศขอบเขตทีชุ่มชนต้องการรักษาไว้เป็นป่าตน้น้ำ แหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหาร โดย
จัดตั้งป่าชุมชนขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน มีกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองป่าหน้าหมู่ของแต่ละหมู่บ้ าน 
รูปแบบการขับเคลื่อนของชุมชน เป็นลักษณะกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่เน้น Self-organizing 

ระยะที่ 2 การใช้ข้อมูล ความรู้และเครื่องมือสมัยใหม่ในการฟื้นฟูป่า (พ.ศ.2545-2556) 
ช่วงเวลานี้ ระดับตำบลเริ่มมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินงานโครงการพัฒนา อาทิ มูลนิธิฮักเมืองน่ าน 

(องค์กรพัฒนาเอกชนระดับท้องถิ่น( ร่วมกับองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature-
WWF) ให้ความรู ้ช ุมชนในการทำแผนที ่และเรียนรู ้การใช้เครื ่องมือระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ( Global 
Positioning System-GPS) ร่วมกับการจับพิกัดขอบเขตป่าชุมชนในตำบล และศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรม และได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน( (พอช.(ทำพิกัดรายแปลงที่ดินทำกิน 
และดำเนินโครงการโฉนดชุมชน มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อขับเคลื่อนสิทธิที่ดินทำกิน หน่วยจัดการต้น
น้ำมีการดำเนินงานแนวทางนาแลกป่า โดยเป็นการดำเนินงานแบบเจาะระดับหมู่บ้าน  ภาคเอกชนภายใต้แผนงาน
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ธุรกิจเพื่อสังคม อาทิ มูลนิธิอโซก้า (ประเทศไทย( และ มูลนิธิฮักเมืองน่าน เข้ามาสนับสนุนชุมชนปลูกป่า  หน่วยงาน
ด้านเกษตรกรรม มีการส่งเสริมระบบเกษตรประณีตเพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน มีการจัดตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.( เพื่อกระจายอำนาจการปกครองส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ในภายหลัง อบต.มีบทบาท
อย่างมากและเป็นกลไกเชื่อมประสานและการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ (ตำบล( มีภารกิจที่ต้องเ ข้าไปพัฒนา
หมู่บ้าน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สามารถพัฒนาแผนและบริหารงบประมาณได้เอง 

ในช่วงปลายของระยะที่ 2 เริ ่มปรากฎภาพของการนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนและหาแนวทางการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ที่สำคัญมีรูปแบบของการพัฒนา “ข้อมูลชุมเดียวกัน” ซึ่งจะเป็นข้อมูลกลา งที่ทุก
หน่วยใช้ร่วมกัน  

แม้ว่าระยะที่ 2 จะเริ่มมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาในพื้นที่ตำบลเมืองจัง แต่ลักษณะการทำงานยังคง
ต่างคนต่างทำ ยังไม่เกิดการประสานความร่วมมือในด้านเป้าหมายร่วม กระบวนการร่วมมากเท่าที ่ควร เป็น
ความสัมพันธ์ที่เน้นการทำงานร่วมกันระดับกิจกรรม ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแนวทางการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ
ในระบบนิเวศย่อย แต่ยังไม่เกิดพลังมากพอ และยังไม่เห็นปฏิบัติการเชิงพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงในระดับตำบล ซึ่งเป็น
หน่วยของการพัฒนาระดับพื้นที่  ที่สำคัญยังคงไม่เห็นความชัดเจนและต่อเนื่องของความร่วมมือ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 

ระยะที่ 3 การใช้พลังความร่วมมือ ในรูปแบบ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา” ในการฟื้นฟูป่า  (พ.ศ. 2556-
ปัจจุบัน( 

จากการก่อตัวของชุมชนในระยะที่ 1 และการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหน่วยงาน และทิศ
ทางการทำงานที่เริ่มมีการประสานความร่วมมือทั้งข้อมูลและกิจกรรมในระยะที่ 2 เป็นต้นทุนสำคัญในการสร้างพลัง
ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในตำบลเมืองจัง จากทุนภายในชุมชนที่มีการสานพลังในรูปแบบของ Collective 
Effort เกิดการเสริมพลัง หรือ Synergy กับทุนภายนอกทั้งทุนคน งบประมาณ ข้อมูลและความรู้ ในปี พ.ศ. 2552 
โครงการปิดทองขยายพื้นที่ทำงานในตำบลเมืองจังมีการจัดตั้งทีมคณะทำงานส่งเสริม และสนับสนุนการขยายผล
โครงการปิดทองหลังพระ ได้ขยายและติดตามผลในพื้นที่บ้านสบยาว หมู่ 7  

มีการนำงานวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน นำสู่การคิด
และตัดสินใจในการออกแบบกระบวนการฟื้นฟูป่าตำบลเมืองจัง ขณะเดียวกันแกนนำชุมชนมีโอกาสในการศึกษาดู
งานบ้านน้ำมีด ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานโครงการนาแลกป่า จัดทำโดยหน่วยจัดการ
ต้นน้ำน้ำมีด จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา พบประเด็นสำคัญ ของการที่ แกนนำและหน่วยงานได้
ไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ประเด็นแรก แกนนำชุมชนเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า หากชุมชนคืนพื้นที่ของตนเองบางส่วน
เพื่อฟื้นฟูเป็นป่าแล้วจะได้ประโยชน์คืนกลับมาคือการขุดนา ซึ่งสามารถทำได้จริงในพื้นที่บ้านน้ำมีด และ ประเด็นที่
สอง หน่วยงานที่ร่วมศึกษาดูงานโดยเฉพาะสำนักงานป่าไม้ ได้เห็นการทำงานของหน่วยจัดการต้นน้ำที่สามารถ
ทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ และบริหารจัดการโครงการที่เอื้อประโยชน์ทั้งหน่วยงานและคนในพื้นที่ คือ ได้พื้นที่ป่าเพิ่ม 
และได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนในชุมชน  

อย่างไรก็ตาม หลังจากการศึกษาดูงาน แกนนำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วน
ตำบล และสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองจัง ได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งเพื่อตกผลึกถึงปัญหาและความต้องการ  
กระทั่งได้ผลสรุปคือ การดำเนินงานป่าแลกน้ำ โดยเริ่มที่บ้านสบยาว หมู่ที่ 7 และบ้านเมืองจังเหนือ หมู่ 5 เป็นสอง
แห่งแรกของตำบลเมืองจัง จากนั้นได้ขยายเป็น ป่าแลกนา และป่าแลกอาชีพในหมู่บ้านต่างๆ ของตำบลเมืองจัง 
แนวคิดการแลกเป็นที่สนใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการฟื้นฟู
ป่าของตำบล  ปัจจุบันเกิดความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน หัวใจสำคัญของกระบวนการคืนพื้นที่ป่า ด้วย
กระบวนการแลก ทั้ง 3 รูปแบบ คือ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติการ ทั้งผู้ปฏิบัติการหลัก และ
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการเชิงพื้นที ่ จากการลงวิจัยภาคสนามระหว่างปี พ.ศ. 2557 -2560 งานศึกษานี้แบ่งผู้
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ปฏิบัติการหลัก และผู้สนับสนุน ออกเป็น 3 กลุ ่มซึ ่งมีความสัมพันธ์และมีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวของ
ปฏิบัติการทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติการหลัก หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติการหลักใน ตำบล (Community Base( ประกอบดว้ย 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ องค์กรชุมชนตำบลเมืองจัง เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยหน่วยงาน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

กลุ ่มที ่ 2 หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานระดับภาครัฐ และเอกชน ( Functional Base( 
ประกอบด้วย การศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานการปกครองอำเภอภูเพียง ชลประทานจังหวัดน่าน หน่วยต้นน้ำน้ำ
มีด สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรกรอำเภอภูเพียง ศูนย์หม่อนไหม ปศุสัตว์อำเภอภูเพียง สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (ทสจ.( มทบ.38 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน หรือ ศูนย์ป่าไม้น่าน 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มูลนิธิฮักเมืองน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิกสิกรไทย กองทุนเทใจ
บลจ.บัวหลวง องค์กรอโซก้าประเทศไทย(ASHOKA Thailand( และ องค์กรเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion Group( 
เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

กลุ ่มที ่ 3 กลุ ่มผู ้ร ับประโยชน์ หรือเจ้าของปัญหา หมายถึง คนหรือกลุ ่มคนที ่ทำกินอยู ่ในเขตป่า  
ประกอบด้วย เกษตรกรทั่วไป และ เกษตรกรผู้ประสงค์คืนป่า ในตำบลเมืองจัง 

ภายใต้การทำงานร่วมกันของทั้ง 3 กลุ่ม ในกระบวนการ “การแลก” 3 รูปแบบ พบว่า มีการเชื่อมร้อย
ความสัมพันธ์ผ่าน “กลไกเชื่อมกลาง” ซึ่งในงานศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาในอีกบทบาทหนึ่งคือ นายกอบต.ภายใต้กลไกเป็น
ทางการ ขณะเดียวกันมีบทบาทในฐานะนักพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นประธานของศูนย์การเรียนรู้
โจ้โก้เป็นกลไกไม่เป็นทางการ นอกจากนั้น ผู้ศึกษาเองเป็นคณะทำงานที่ปรึกษาให้กับโครงการรักษ์ป่าน่าน ซึ่งเป็น
กลไกร่วมที่ขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายและพื้นที่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กลไกเชื่อมกลาง มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ
และความล้มเหลวของบทปฏิบัติการดังกล่าว 

ดังนั้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องด้านป่าไม้และที่ดินต้องอาศัยแนวทางการแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นที่ เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง หน่วย “ตำบล” จึงเป็นหน่วยของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริบทปัจจุบันที่
สามารถสร้างพลังความร่วมมือและการบริหารจัดการป่าไม้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรปก ครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.( เป็นกลไกทางการระดับตำบลที่สามารถสอดรับการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของหน่วยงาน และเป็นหน่วยงานที่มีปฏิบัติการที่มีภาระต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น สอดรับนโยบายส่วนกลาง แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า อปท.จะมีบทบาทสำคัญ แต่เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย และความ
คล่องตัวทั้งการดำเนินงานและระบบงบประมาณ จึงต้องอาศัยกลไกร่วมที่ไม่อิงกับระบบราชการเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
กลไกประสานงานหลัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ Community based / Commodity based learning 
และ Function based  

จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย ชาวบ้านเริ่มเห็นสถานการณ์และ
ผลกระทบจากการขยายที่ดินทำกินเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ พื้นที่ป่าต้นน้ำลดลง น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผล
ต่อความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร และปัญหาเรื่องหนี้สินต่อครัวเรือน รวมถึงการใช้สารเคมีที่สูงขึ้น จึงนำมาสู่การหา
แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ตำบลเมืองจังจึงได้สร้างรูปแบบ “การแลก”  เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟื้นคืนพื้นที่ป่า 
และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาหนี้สิน และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการ 
“การแลก” ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ “ป่าแลกนา” “ป่าแลกน้ำ” และ “ป่าแลกอาชีพทางเลือก” 

ปฏิบัติการแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ผ่านกระบวนการการฟื้นฟูป่า ด้วย 
“การแลก” 3 รูปแบบ 

แนวคิดและกระบวนการของการแลก 3 รูปแบบ ประกอบด้วย ป่าแลกน้ำ ป่าแลกนา ป่าแลกอาชีพ
ทางเลือก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1) รูปแบบการแลก “ป่าแลกน้ำ”  
เป็นกระบวนการที่สมาชิกเกษตรกรในชุมชนบริจาคพื ้นที ่ทำกินของตนเองให้กับสาธารณะโดยมีข้อ

แลกเปลี่ยนให้หน่วยงานสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำบริการให้กับสมาชิก เกษตรกรและชุมชนเป็นการ
ต่างตอบแทน ระบบน้ำเป็นทั้งระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและระบบน้ำเพื่อการเกษตรเช่นชลประทาน หรือการขุด
สระน้ำ  

เกษตรกรที่ประสงค์คืนป่าและทีมสนับสนุน ปรึกษาหารือและตกลงกันบนหลักการ และวิธีที่เห็นพ้องกัน 
โดยใช้กระบวนการพูดคุยและการสำรวจพื้นที่ ได้แก่ 

(1( มีการสำรวจแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ในการสร้างระบบส่งน้ำ ตามความต้องการของ
ผู้รับประโยชน์ 

(2( สำรวจจำนวนของผู้รับประโยชน์  
(3( วางผัง โดยคำนวณพื้นที่รับน้ำ 
(4( แสวงหา จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ 
(5( วางระบบ ทั้งระบบประปา และระบบการกระจ่ายน้ำใช้เพื่อการเกษตร 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและพูดคุย ประกอบด้วย 1) พื้นที่ที่ต้องการคืนเป็นป่า (จำนวนแปลง/ไร่( และ 2( 
แหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ จำนวนผู้รับประโยชน์ ข้อมูลนี้นำสู่การระดมความเห็นและการตัดสินใจรูปแบบของการ
แลกโดยชุมชนเกษตรกรมีข้อเสนอขอรับการสนับสนุน 2 รูปแบบ คือ 1) การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร และ 2) 
การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในครัวเรือน(ประปา( ทั้งนี้ชุมชนเกษตรยินยอมตามเงื่อนไขคือ 1) เชิง
พื้นที่  : ยินยอมคืนพื้นที่ทำกินให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ และ 2) เชิงปฏิบัติ : ผู้รับประโยชน์จะตอบแทนโดยร่วมกันปลูกป่า 
ตรวจป่า ทำแนวกันไฟ และร่วมแรงสร้างฝายชะลอน้ำ 

2) รูปแบบการแลก “ป่าแลกนา”  
มีแนวคิดที่เปิดให้คนในชุมชนที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด แต่ต้องซื้อข้าวกินทุกปี แล้วมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม

กระบวนการป่าแลกนา คือ มีศักยภาพที่จะแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดบางส่วน หรือพื้นที่ที่ตนเองจับไว้แต่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์คืนให้เป็นพื้นที่ป่า โดยขอแลกกับการขุดนาในพื้นที่ราบซึ่งพื้นที่ของตนเอง โดยมีอัตราการแลกคือ 3:1 
หมายความว่า “คืนพื้นที่ปลูกข้าวโพด 3 ไร่ แลกกับการขุดนา 1 ไร่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขุดนามาจากการระดมทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ โครงการ Change fusion group บลว.บัวหลวง และงบพัฒนาจังหวัด 
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดจำนวน 4 ไร่ และได้พื้นที่นา 1ไร่ และพื้นที่ที่จะฟื้นคืนเป็นป่า จำนวน 3 ไร่  

นาที่ขุดให้เกษตรกร จำนวน 1 ไร่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวหรือทำเกษตรผสมผสาน เน้นการใช้พื้นที่
เล็กให้ได้ผลผลิตสูง และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยสนับสนุนหลักสูตร ความรู้ กล้าข้าวและเมล็ดพันธุ์เพื่อ
ความยั่งยืน ส่วนพื้นที่ที่คืนเป็นป่า ส่งเสริมให้ชุมชนฟื้นฟูเป็นป่าชุมชนหรือป่าสงวน โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกับ
ชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกซ้ำ หรือเพิ่มเติม ขณะเดียวกันมีการตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลป่า
ชุมชน แต่หากพื้นที่ใดที่มีกลไกดังกล่าวอยู่แล้วให้เน้นเสริมความเข้มแข็งและการดำเนินงาน โดยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการบวชป่า ทำแนวกันไฟ การบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

3) รูปแบบการแลก “ป่าแลกอาชีพทางเลือก”  
เกษตรกรในชุมชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากรูปแบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวสู่รูปแบบใหม่ โดยลดพื้นที่

ของตนเองจำนวนหนึ่งให้เป็นต้นไม้ใหญ่และจัดระบบเกษตรกรรมที่ประณีตทำให้เกิดรูปแบบสภาพป่าในไร่นา ส่วน
สมาชิกเกษตร กระบวนการแลกเพื่ออาชีพทางเลือกเกิดจากการที่กลุ่มเกษตรกรที่ทำการขุดนา หรือปรับนาใหม่ มี
ความประสงค์อยากจะพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเกษตรกรทั่วไปในชุมชนที่ประสงค์แลกป่าด้วยการสร้าง
อาชีพทางเลือก โดยเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีการพูดคุยกับทีมทำงานระดับตำบลเพื่อหาข้อตกลงร่วมในเวทีประชุม
หมู่บ้าน ในการประชุมจะเก็บข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะคืนพื้นที่ จำนวนพื้นที่ที่ต้องการคืน รวมถึงรูปแบบการแลกที่
ต้องการ จากนั้นทำการสรุปผลความต้องการ ประสานหน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น
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พันธุ์พืช และวัสดุ โดยการแลกมีเงื่อนไขสำคัญ คือ เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อดูแลป่าชุมชน พร้อมช่วยฟื้นฟูป่าไม้ 
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนอาชีพทางเลือกใหม่ 

 
สรุป 

 จากสถานการณ์ ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ในพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ 32,159 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.52 และมีพื้นที่นอกเขตป่าสงวนตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2507 จำนวน 21,870 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 40.48 ไร่ จนคงเหลือสภาพป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพียง 17,974.52 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.26 ตำบลเมืองจัง จึงได้มีการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา โดยกระบวนการ 
“การแลก” 3 รูปแบบ ได้แก่ ป่าแลกน้ำ ป่าแลกนา และ ป่าแลกอาชีพ ทำให้มีการจัดการระบบฟื้นฟูนิเวศน์เขตป่าไม้ 
พร้อมกับการสร้างความสามารถให้เกษตรกรในตำบลเมืองจัง จนสามารถคืนพื้นที่ป่าไม้ในตำบลเมืองจัง ณ ปี พ.ศ. 
2560 ได้ทั้งหมด  2,111.9 ไร่ เป็นพื้นที่คืนป่าไม้ ในพื้นที่บ้านสบยาว 893.5 ไร่ นอกจากนั้นการสร้างแหล่งน้ำ และ
จัดหาระบบน้ำเพื่อสนับสนุนให้มีการขุดนา ตลอดจนการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่  นำมาซึ่งความมั่นใจในการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเมืองจัง กับผู้สนับสนุนภายนอก โดยเกิดจากกระบวนการสำคัญ ได้แก่ 
การสร้างทีมปฏิบัติการระดับตำบลที่มีส่วนผสมขององค์กรทางการ และกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เป็นทางการ มีการใช้
และสร้างข้อมูลความรู้ที่อาศัยหลักการเชิงประจักษ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์พร้อมกับข้อมูลชุดประสบการณ์ของชุมชน
ให้เป็นชุดข้อมูลใหม่ที่ยอมรับร่วมกัน 
 นอกจากนั้นทีมงานได้ผ่านการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการ 
ขั ้นตอนการเจรจา ขั ้นตอนการปฏิบัติการในชุมชน จนในที ่สุดเกิ ดความไว้วางใจให้กับกลุ ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิผลที่เกิดขึ้นทั้ง 3 รูปแบบ ป่าแลกน้ำ ป่าแลกนา และป่าแลกอาชีพ และจากการเข้าร่วม
โครงการคืนพื้นที่ป่า ตามรูปแบบการแลกทั้ง 3 รูปแบบ จำนวน 230 ครัวเรือน มีผู้ได้รับประโยชน์จากการคืนพื้นที่
ป่าโดยอ้อม ซึ่งหมายถึง ประชาชนทุกคนในตำบลเมืองจัง ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 2,024 ครัวเรือน ซึ่งได้รับประโยชน์
จากการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่าในป่าชุมชน พื้นที่
คืนให้ชุมชนยังฟื้นฟูเป็นป่าต้นน้ำอีกทางหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามโครงการป่า ในเมือง สวนป่า
ประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 194 ชุด ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
เพื ่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
 ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.15 มีอายุเฉลี่ย 47.58 ปี สถานภาพสมรส 
ร้อยละ 50.52 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน ร้อยละ 32.47 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
24.74 อาชีพหลักประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.33 ไม่มีอาชีพรอง ร้อยละ 76.29 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 82.99 รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 50.00 รายจ่ายของ
ครัวเรือนต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ร้อยละ 62.89 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ 83.51 
ไม่ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 87.63 มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนในระดับมาก ร้อยละ 54.12 มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพรอง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ของครัวเรือนและ
รายจ่ายของครัวเรือน  
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม ป่าชายเลน การอนุรักษ์ ป่าในเมือง ปากน้ำประแส 

 
ABSTRACT 

The Objectives of this study were to investigate socio-economic condition, level of 
participation, and factors related to level of participation of people in conservation of mangrove 
forest under the Urban Forest Project Pracharath Forest Park for the Happiness of Thai People, 
Thung Prong Thong, Pak Nam Prasae, Rayong Province. Data were collected using designed 
questionnaire to interview 194 heads of household. The data analyze were conducted using a 
statistical software to calculate percentage, mean, maximum, minimum and standard deviation. 
Chi–square test was applied to analyze relationship between socio-economic factors and level of 
participation at a significance level of 0.05. 
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 The results revealed that most of the community members were female (55.15%) with an 
average age of 47.58 years old; most of the villagers were married (50.52%); 32.47% of the 
household consisted of 3-4 persons; 24.74% graduated the junior high school level;  44.85% work 
as general workers as their main occupation; 76.29% did not have secondary occupation; 82.99% 
resided in the community for more than 10 years; 50.00% had incomes between 10,001 - 15,000 
Baht per household per month; and 62.89% had expenses less than or equal to 10,000 Baht per 
household per month. Most of respondents was non-member of social group (83 .51%) and most 
of them had never attended any training course concerned mangrove forest conservation 
(8 7 . 6 3 %). However, 78 .87% of them had knowledge of mangrove forest conservation at the high 
level, and their participation in mangrove forest conservation was medium level with an average 
score of 2.93. Key factors contributed to level of participation in mangrove forest conservation were 
education level, secondary occupation, duration of stay in the community, household incomed and 
household expenses. 
Keywords: participation, mangrove forest, conservation, urban forest, Pak Nam Prasae  
  

คำนำ 
  ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สามารถเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิด เปรียบเสมือนคลังอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมี
ความสำคัญเป็นแหล่งปราการป้องกันภัย บรรเทาความรุนแรงของคลื่นลมและประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย (บุญเรียม, 
2539) ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากถึง 2.30 ล้านไร่ ในช่วงปีพ.ศ. 2504 
รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนทำสัมปทานไม้ได้ จนเมื่อสิ้นสุดสัมปทานไม้ป่าชายเลนไปเมื่อปี พ.ศ. 2539 พื้นที่ป่าชายเลน
เหลืออยู่เพียง 1.05 ล้านไร่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลาย เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรทำให้เกิดความต้องการที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อย่างไร้ขอบเขต ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น การกัดเซาะและพังทลายของชายฝั่ง ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนที่ต้องอาศัยพึ่งพิงป่าชายเลน หน่วยงานภาครัฐจึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้
เกิดความสมดุลและสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพเพิ่มขึ้นเป็น 1.73 ล้านไร่ (สำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน( , 2564) โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งและบริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าชายเลน ในการกำหนด
แนวทาง มาตรการในการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนและร่วมกันปลูก อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
ของประเทศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม   
 โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส 
จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ดำเนินการเมื่อ
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราดและอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี จำนวน 1,000 ไร่ ถือได้ว่าเป็นป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงและยังคงมีวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง  ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน โดยในพื้นที่มีกิจกรรมที่ประชาชน
สามารถพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลน ได้แก่ จัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป เป็นการสร้างรายได้จากการนำนักท่องเที่ยวชมทุ่งโปรงทอง ประกอบด้วยพันธุ์ไม้
หลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมขาว และโปรงแดง เป็นต้น ล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าชายเลนและหมู่บ้านประมง จัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน จัดทำศูนย์เพาะพันธุ์ปูและสัตว์น้ำป่าชายเลน ที่สำคัญ
ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ทำให้กลายเป็นแหล่งอาชีพและอาหารที่สำคัญของคนในชุมชน 
ควบคู่กับการร่วมกันรักษาไว้อย่างยั่งยืนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่ าชายเลน พัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยร่วมกับภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2561)   
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนให้มีความสมดุลและ
ยั่งยืน ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
หรือปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น (ปรัชญา, 2528( โดยอาจมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา การมีส่วนร่วมวางแผนงาน การมี
ส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์  จากสาเหตุและ
ความสำคัญของป่าชายเลนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมี
ส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามโครงการ
ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง 
เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของคนใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้นให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการป่าชายเลนตาม
โครงการป่าในเมืองพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่อื ่นต่อไป เพื่อทำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูและชุมชนมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน นำไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรป่าชายเลนในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ที่ทำการศึกษา  
 1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าชายเลนตามโครงการป่าในเมือ ง 
สวนป่าประชารัฐ เพื ่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยจะสร้าง
แบบสอบถามจากการดัดแปลงแนวคิดและทฤษฎีของผู้ที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว  
 
2.  การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการป่า ในเมือง สวนป่าประชารัฐ 
เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดตอนล่าง
และหมู่ที่ 7 บ้านแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 387 ครัวเรือน กำหนด
ขนาดตัวอย่าง (Sample size) ที่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 โดยใช้สูตรเครจซี ่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970) ดังสมการ  

n = 
  𝜒2Np(1-p(

e2(N-1)+ 𝜒2p(1-p(
     

 เมื่อ    n =        ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N =        ขนาดของประชากร (387 ครัวเรือน)  
    e =        ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 

𝜒2 =          ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 = 3.841 
   p =         สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กําหนด p = 0.5( 
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 เมื่อคำนวณจากสูตร จะได้จำนวนครัวเรือนของประชากรกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 193.02 ครัวเรือน ซึ่งในการวิจัย
ในครั้งนี้ กำหนดจำนวนครัวเรือนตัวอย่างไว้ที่ 194 ครัวเรือน และหลังจากได้จำนวนครัวเรือนตัวอย่างข้างต้นแล้ว 
สามารถนำไปคำนวณหาสัดส่วนจำนวนครัวเรือนตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วนของ
สุบงกช (2526) ทำให้ได้จำนวนครัวเรือนตัวอย่างของหมู่ที่ 1 บ้านตลาดตอนล่าง จำนวน 144 ครัวเรือนและหมู่ที่ 7 
บ้านแสมผู้ จำนวน 50 ครัวเรือน จากนั้นจะใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอาศัยความน่าจะเป็น (Probability sampling) 
ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental random sampling) เพื่อสุ่มครัวเรือนตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อให้แต่ละครัวเรือนมีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกัน 
 
3.  การสร้างแบบสอบถาม 
 สร้างแบบสอบถามโดยการใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการจากแบบสอบถามของผู้ที่เคยศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยคำถาม
ในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพรอง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้
ของครัวเรือน รายจ่ายของครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และการได้รับการฝึกอบรม  
 ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยตั้งคำถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 5 ด้าน ได้แก่ (1( การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา 5 ข้อ (2( การมีส่วนร่วม
วางแผนงาน 5 ข้อ (3( การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ 6 ข้อ (4( การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 5 ข้อ และ (5( การมี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 4 ข้อ รวมเป็นคำถามทั้งสิ้น 25 ข้อ   
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นคำถาม
ปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
 เมื่อทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
validity) เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื้อหา ภาษา และคำที่ใช้
สื่อสารกับประชาชนมีความเหมาะสม โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากแบบสอบถาม
มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาในรูปสถิติการบรรยาย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) โดยอธิบายและนำเสนอในรูปแบบตาราง 
 4.2 การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทำได้โดยการสร้างคำถามทดสอบความรู้ ในกรณีที่
ตอบถูกจะได้ 1 คะแนน ในกรณีที่ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน นำคะแนนในส่วนนี้นำมาจัดระดับคะแนนโดยแบ่งเป็น 2 
ระดับ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง กล่าวคือถ้าคะแนนที่ได้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยถือว่า
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอยู่ในระดับมากและถ้าคะแนนที่ได้ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยถือว่าความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย 
 4.3 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามขั้นตอนของการมสี่วนร่วม 
5 ด้าน ทั้งนี้ คำถามดังกล่าวมีคำตอบให้เลือกตอบ ข้อละ 5 คำตอบและมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ Likert 
(1967) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับ คือ ตอบมีส่วนร่วมมากที่สุด ได้คะแนน 5 คะแนน ตอบมีส่วนร่วมมาก ได้คะแนน 4 
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คะแนน ตอบมีส่วนร่วมปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน ตอบมีส่วนร่วมน้อย ได้คะแนน 2 คะแนน และตอบมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถี่แล้ว ทำการแบ่งคะแนนระดับการมีส่วนร่วมออกเปน็ 
5 ช่วงเท่าๆ กัน โดยใช้เกณฑ์การหาอันตรภาคชั้นของคะแนน คือ นำคะแนนสูงสุด (125 คะแนน) ลบด้วยคะแนน
ต่ำสุด (25 คะแนน) แล้วหารด้วย 5 (ได้ค่าช่วงของคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน( หลังจากนั้นจึงนำคะแนนที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านและนำไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ เพื่อให้เห็นระดับการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแปลความหมายของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.66 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษป์่าชายเลน อยู่ในระดับมาก 
 4.4 การทดสอบสมมติฐานการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก อาชีพรอง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายของครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม การได้รับการฝึกอบรม และความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน กับตัวแปรตาม คือ ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 3 ระดับเพื่อแสดงให้เห็นระดับการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ทำการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-square โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป 
 

ผลและวิจารณ์ 
1.  ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 
 เพศ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.15 และเพศชาย ร้อยละ 44.85  
 อายุ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 46-60 ปี ร้อยละ 35.05 รองลงมามีอายุ 31-45 ปี และ
อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 28.87 และ 20.62 ตามลำดับ มีอายุเฉลี่ย 47.58 ปี มากที่สุด 72 ปี และน้อยที่สุด 18 ปี 
 สถานภาพ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.52 รองลงมามีสถานภาพ
โสดและหย่าร้าง ร้อยละ 43.30 และ 6.18  
 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน 
ร้อยละ 32.47 รองลงมามีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน และ 5-6 คน ร้อยละ 27.32 และ 23.20 ตามลำดับ 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มากที่สุด 12 คนและน้อยที่สุด 1 คน  
 ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
24.74 รองลงมาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ร้อยละ 23.20 และ 19.59 
ตามลำดับ 
 อาชีพหลัก พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่ว ไปเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 44.33 
รองลงมามีอาชีพค้าขายและอาชีพประมง ร้อยละ 20.10 และ 18.04 ตามลำดับ 
 อาชีพรอง พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง ร้อยละ 76.29 และมีอาชีพรอง ร้อยละ 23.71  
 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 10 ปี ร้อย
ละ 82.99 รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชน 6-10 ปี และ 1-5 ปี ร้อยละ 12.37 และ 4.64 ตามลำดับ 
 รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครัวเรือนต่อ เดือน 
10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 50.00 รองลงมามีรายได้ของครัวเรือนต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
และ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 25.77 และ 11.86 ตามลำดับ 
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 รายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือน พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี รายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ร้อยละ 62.89 รองลงมามีรายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท
และ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 23.71 และ 7.73 ตามลำดับ  
 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ  
83.51 และเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ 16.49 โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์  
 การได้รับการฝึกอบรม พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 87.63 
และได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 12.37 ได้แก่ หลักสูตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน อาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล ป่าชุมชน การปลูกป่าเศรษฐกิจและการป้องกันและดับไฟป่า  
 
2.  ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน  
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ตอบคำถามได้
คะแนนเฉลี่ย 8.48 คะแนน มากที่สุด 10 คะแนนและน้อยที่สุด 4 คะแนน เมื่อแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ระดับ
ตามคะแนนเฉลี่ย พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน อยู่ในระดับมาก  
(9 - 10 คะแนน) ร้อยละ 54.12 และระดับน้อย (0 – 8 คะแนน) ร้อยละ 45.88  
 
3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนการมีส่วนร่วม  66 - 85 คะแนน ร้อยละ 
45.88 รองลงมาได้คะแนนการมีส่วนร่วม 46 - 65 คะแนน ร้อยละ 30.41 น้อยที่สุดได้คะแนนการมีส่วนร่วม 106 - 125 
คะแนน ร้อยละ 3.61 คะแนนการมีส่วนร่วมเฉลี่ย 73.30 คะแนน มากที่สุด 117 คะแนนและน้อยที่สุด 25 คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตาม Table 1 

Table 1 Participation’ score of people on conservation of mangrove forest under Urban Forest Project 
Pracharath Forest Park for the Happiness of Thai People, A Case Study of  Thung Prong Thong, 
Pak Nam Prasae, Rayong province 

Participation’ score Samples  Percentage Remark 
Least participation score (25-45) 8 4.12 Mean score = 73.30 
Less participation score (46-65) 59 30.41 Maximum score = 117 
Moderate participation score (66-85) 89 45.88 Minimum score = 25 
More participation score (86-105) 31 15.98 n=194 
Most participation score (106-125) 7 3.61  

total 194 100  
 
 นำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในภาพรวม 
รวมถึงวัดระดับการมีส่วนร่วมเป็นรายด้าน โดยการนำค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละด้านไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่ได้
กำหนดไว้ จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีค่าเท่ากับ 2.93 ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชดา (2557) และเมื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า (1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 (2) การมีส่วนร่วม
วางแผนงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 (3) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
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3.01 (4) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.82 และ (5) การมีส่วนร่วมใน
การรับประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28  
 ข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวควบคู่กับกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื ้นฟูป่าชายเลน เช่น กิจกรรมการปลูกป่า กิจกรรมเก็บขยะ เป็นต้น อีกทั ้งประชาสัมพันธ์โครงการให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพัฒนาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น  
 2. เจ้าหน้าที่ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นต่อไปในอนาคตและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ให้มากขึ้น 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
และจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 
4.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน โดยใช้สถิติ Chi-square ปรากฏผลดังต่อไปนี้  
 สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการวิเคราะห์ได้แบ่งเพศของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) เพศชายและ (2) เพศหญิง จากการทดสอบพบว่า
เพศไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (𝜒2 = 3.603, p-value = 0.165) 
โดยกลุ่มที่มีเพศหญิงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มี เพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 59.81 และ 72.41 ตามลำดับ 
 สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน จากการ
วิเคราะห์ได้แบ่งอายุของประชาชนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี (2) อายุ 31-45 ปี 
(3) อายุ 46-60 ปี และ (4) อายุมากกว่า 60 ปี จากการทดสอบ พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (𝜒2 = 4.609, p-value = 0.595) โดยกลุ่มที่มีอายุ 46-60 ปี มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31-45 ปี อายุมากกว่า 60 ปี และอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 
ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.59 60.71 72.50 และ 53.33 ตามลำดับ  
 สมมติฐานที่ 3 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการวิเคราะห์ได้แบ่งสถานภาพของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) โสดและหย่าร้าง และ (2) สมรส 
จากการทดสอบ พบว่าสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
(𝜒2 = 2.914, p-value = 0.233) โดยกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่
มีสถานภาพโสดและหย่าร้าง ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.29 และ 66.67 ตามลำดับ 
 สมมติฐานที่ 4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน จากการวิเคราะห์ได้แบ่งจำนวนสมาชิกในครัวเรือนของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) น้อย 
(จำนวน 1-4 คน) และ (2) มาก (จำนวน 5-12 คน) จากการทดสอบ พบว่าจำนวนสมาชิกในครัวเร ือนไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (𝜒2 = 1.089, p-value = 0.580) 
โดยกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.93 และ 69.23 ตามลำดับ 
 สมมติฐานที่ 5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการวิเคราะห์ได้แบ่งระดับการศึกษาของประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีการศึกษาต่ำ (ไม่ได้รับ
การศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น) (2) กลุ่มที่มีการศึกษาปานกลาง (มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ถึงอนุปริญญา
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หรือ ปวส.) และ (3) กลุ่มที่มีการศึกษาสูง (ปริญญาตรีขึ้นไป) จากการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (𝜒2 = 10.085, p-value = 0.039) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสำราญ (2548) โดยกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกวา่กลุ่มที่มี
การศึกษาปานกลางและสูง ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.55 62.12 และ 46.15 ตามลำดับ 
 สมมติฐานที่ 6 อาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการวิเคราะห์ได้แบ่งอาชีพหลักของประชาชนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป (2) กลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย (3) กลุ่มที่มีอาชีพประมง 
และ (4) กลุ่มที่มีอาชีพอื่นๆ จากการทดสอบ พบว่าอาชีพหลักไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (𝜒2 = 2.476, p-value = 0.871) โดยกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย อาชีพประมงและอาชีพอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 68.60 64.10 65.71 และ 58.82 ตามลำดับ  
 สมมติฐานที่ 7 อาชีพรองมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
จากการวิเคราะห์ได้แบ่งอาชีพรองของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ไม่มีอาชีพรองและ (2) กลุ่มที่มี
อาชีพรอง จากการทดสอบ พบว่าอาชีพรองมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (𝜒2 = 6.812, p-value = 0.033) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ (2547( โดยกลุ่มที่ไม่มี
อาชีพรองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพรอง ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 67.57 และ 58.70 ตามลำดับ  
 สมมติฐานที่ 8 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน จากการวิเคราะห์ได้แบ่งระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่
อาศัยอยู่ในชุมชนไม่นาน (1 ปี -10 ปี)  และ (2) กลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนนาน (มากกว่า 10 ปี) จากการทดสอบพบว่า 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (𝜒2= 7.141, p-value = 0.028) สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ภัทรา (2554) โดยกลุ่มที่อาศัย
อยู่ในชุมชนนานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่นาน ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.57 และ 45.45 ตามลำดับ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ทำให้เกิดความผูกพันและหวงแหนในทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ (พิมพ์ภัทรา, 2554) 
 สมมติฐานที่ 9 รายได้ของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน จากการวิเคราะห์ได้แบ่งรายได้ของครัวเรือนของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีรายได้
ของครัวเรือนน้อย (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน) และ (2) กลุ่มที่มีรายได้ของครัวเรือนมาก (มากกว่า 
15,000 บาทต่อเดือน) จากการทดสอบ พบว่ารายได้ของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่ง (𝜒2 = 9.615, p-value = 0.008) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญทัน (2549( โดยกลุ่มที่มีรายได้ของครัวเรือนน้อยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มี
รายได้ของครัวเรือนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.43 และ 46.81 ตามลำดับ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากรายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่ได้มาจากการประกอบอาชีพซึ่งต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน รวมถึงการใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอาหาร ป่าชายเลนจึงมีความสำคัญและ
จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ดังนั้นจึงมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าชายเลนจึงให้ความสำคัญ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (พิมพ์ภัทรา, 2554) 
 สมมติฐานที่ 10 รายจ่ายของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน จากการวิเคราะห์ได้แบ่งรายจ่ายของครัวเรือนของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีรายจ่าย
ของครัวเรือนน้อย (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน) และ (2) กลุ่มที่มีรายจ่ายของครัวเรือนมาก (มากกว่า 
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10,000 บาทต่อเดือน) จากการทดสอบ พบว่ารายจ่ายของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (𝜒2 = 6.113, p-value = 0.047) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจิตรลดา (2555) โดยกลุ่มที่มีรายจ่ายของครัวเรือนน้อยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มี
รายจ่ายของครัวเรือนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.49 และ 56.94 ตามลำดับ  
 สมมติฐานที่ 11 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน จากการวิเคราะห์ได้แบ่งการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และ (2) กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม จากการทดสอบ พบว่าการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (𝜒2 = 3.497, 
p-value = 0.174) โดยกลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 67.28 และ 56.25 ตามลำดับ 
 สมมติฐานที่ 12 การได้รับการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน จากการวิเคราะห์ได้แบ่งการได้รับการฝึกอบรมของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ไม่ได้รับ
การฝึกอบรม และ (2) กลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรม จากการทดสอบ พบว่าการได้รับการฝึกอบรมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (𝜒2 = 2.660, p-value = 0.264) โดยกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 67.06 และ 54.17 ตามลำดับ 
 สมมติฐานที่ 13 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน จากการวิเคราะห์ได้แบ่งความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนน้อย 
(0 – 8 คะแนน) และ (2) กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาก (9 -10 คะแนน) จากการทดสอบพบว่า 
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
(𝜒2 = 3.655, p-value = 0.161) โดยกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 71.43 และ 58.43 ตามลำดับ 
 ทั้งนี้ รายละเอียดปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตาม
โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัด
ระยอง ปรากฏตาม Table 2 
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Table 2 Factors related to level of participation of people in conservation of mangrove forest 
under Urban Forest Project Pracharath Forest Park for the Happiness of Thai People, A 
Case Study of Thung Prong Thong, Pak Nam Prasae, Rayong Province 

Independent variables 𝜒2 p-value 
1. Gender 3.603ns 0.165 
2. Age 4.609 ns 0.595 
3. Status 2.914 ns 0.233 
4. Number of household members 1.089 ns 0.580 
5. Education level 10.085 * 0.039 
6. Main occupation 2.476 ns 0.871 
7. Secondary occupation 6.812 * 0.033 
8. Duration of stay in the community 7.141* 0.028 
9. Household income 9.615 ** 0.008 
10. Household expenses 6.113 * 0.047 
11. Social group membership 3.497 ns 0.174 
12. Training 2.660 ns 0.264 
13. Knowledge of mangrove forest conservation 3.655 ns 0.161 

Remarks:  ns   =  Non significance ;   *     =  Significance (0.05) ;   **   =  Highly significance (0.01) 
 

สรุป 
 1. ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนตามโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุข
ของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง  สรุปได้ว่า ประชาชนที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 47.58 ปี สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น อาชีพหลักประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 
10  ปี รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท รายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
อยู่ในระดับมาก  
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ 
เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง สรุปได้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 และจำแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วม
ศึกษาปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 (2) การมีส่วนร่วมวางแผนงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 
(3) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.01 (4) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.82 และ (5) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28  
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามโครงการ
ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณพื้นที่ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ได้แก่ 
ระดับการศึกษา อาชีพรอง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ของครัวเรือนและรายจ่ายของครัวเรือน  
 4. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่นให้มากขึ้นและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการป่าชายเลนตามโครงการป่าในเมือง
พื้นที่อื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการในการทำ
กิจกรรมนันทนาการหรือการออกกำลังกายต่างๆอยู่เป็นประจำ เนื่องจากพื้นที่นี ้มีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมากและ
หลากหลายชนิด ซึ่งในต้นไม้นั้นมีการกักเก็บคาร์บอนไว้อยู่ในรูปของเนื้อไม้ จึงเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความสำคัญมากใน
พื้นที่เขตเมืองที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการนำวิธีการสำรวจ
ทรัพยากรไม้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มิได้จัดว่าเป็นป่าและมีรูปร่างไม่แน่นอนหรือที่เรียกว่าพื้นที่ไม้นอกเขตป่า เข้าไปทำสำรวจ
เพื่อแจงนับทรัพยากรไม้ที่ขึ้นอยู่ในภายในพื้นที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดสอบความถูกต้องของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ในการสำรวจไม้นอกเขตป่า 
เพื่อประเมินผลผลิตไม้ในรูปแบบของมวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน และค่าดัชนีความหลากหลายของต้นไม้ เทียบ
กับข้อมูลการสำรวจทั้งหมดด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ โดยใช้ขนาดมุมสำรวจ 5 องศา 10 องศา และ 15 
องศา ทั้งหมด 4 เซคเตอร์ตามจุดทิศหลัก 
 จากการสำรวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ โดยใช้ขนาดมุม 5 องศา 10 องศา 15 องศา และการสำรวจ
แบบสำมะโน พบว่ามีค่าการกักเก็บคาร์บอน 71.29 , 120.99, 108.17 และ 112.23 ตันตามลำดับ ค่าเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่างของการกักเก็บคาร์บอนมีค่าเท่ากับ 36.48%, 7.80% และ 3.62% ตามลำดับ  ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพของการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.36, 0.54 และ 0.74 ตามลำดับ โดยที่ค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพของการสำรวจแบบสำมะโนประชากรทั้งหมดมีค่าถึง 4.12 จึงสรุปได้ว่าขนาดมุมสำรวจ
ที่ 15 องศานั้นมีความเหมาะสมในวิธีการสำรวจแบบเซคเตอร์ในพื้นที่นี้ เนื่องจากมีค่าการกักเก็บคาร์บอนใกล้เคียง
ค่าประชากรต้นไม้มากที่สุด 
คำสำคัญ: ไม้นอกเขตป่า, การสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร,์ การกักเก็บคาร์บอน 
 

ABSTRACT 
The Office of Agricultural Museum and Culture is a public park where people always use 

for recreational activities or exercise. The park hosted a large number of trees of various species 
which can stored carbon in the form of wood making it valuable in urban area with high carbon 
dioxide emission. This study applied sector sampling method to explore forest resources in non-
forest area with indeterminate boundary of the Office of Agricultural Museum and Culture, Kasetsart 
University. The objective of the study was to determine suitable sector angle for sector sampling 
inventory of the trees outside forest. The angle sizes used in the study were 5, 10 and 15 degrees 
were compared to determine the most appropriate degree for sector sampling inventory. In each 
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angle size, 4 sectors were randomly selected for the assessment of the following parameters: 
biomass, carbon storage and the Shannonn-Wiener’s diversity index. this study.  
 The results showed that carbon storage estimated in 5, 10, 15 degree sectors were 71.29, 
120.99, 108.17 and 112.23 tons, respectively. The percentage error of carbon storage of the 5, 10 
and 15 degree sector samplings were 36.48, 7.80 and 3.62, respectively. The Shannon-Wiener’s 
diversity indices of each angle size were 0.36, 0.54 and 0.74, respectively and The Shannon-Wiener’s 
diversity indices of the total trees were 4.12. It was concluded that the angle size 15 degrees was 
the most suitable size for sector sampling, because carbon storage estimation from this sector sampling 
was the most similar to the estimation from the total trees. 
Keywords: tree outside forest area, sector sampling, carbon storage 
 

คำนำ 
 ในปัจจุบันค่านิยมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น มนุษย์เราได้มีการให้ความสำคัญมากกว่าในอดีตมาก สถานที่ที่
มนุษย์ส่วนใหญ่ชื่นชอบมักมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นภูเขา พื้นที่ป่าไม้ ทุ่งหญ้าสีเขียว หาดทราย 
โดยเฉพาะพื ้นที ่สีเขียวในเขตเมืองหรือที ่เรียกว่าป่าในเมือง (urban forest) หมายถึง พื ้นที ่สีเขียวที ่มีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์เป็นองค์ประกอบหลักและคนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยพื้นที่
เหล่านั้นต้องได้รับการจัดการตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน
เมืองให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ อีกทั้งยัง
มีปัจจัยทางธรรมชาติอีกหลายอย่างที่สามารถสร้างความพึงพอใจต่อมนุษย์ได้ คือในเรื่องของการเพิ่มปริมาณการคาย
ออกซิเจน และการดูดคาร์บอนไดออกไซด์เก็บไว้ในเนื้อไม้ เนื่องจากในการดำรงชีวิตมนุษย์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและ
เป็นสาเหตุของการนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังนั้นมนุษย์จึงมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสภาวะที่ดีใน
การดำรงชีวิต เรียนรู้ถึงวิธีการใช้และการดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เมืองก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยฟื้นฟูสภาพอากาศที่เป็นพิษได้ (ธวัชชัย, 2552( 
 การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ที่มิใช่ป่า กล่าวคือหน่วยประชากรที่ต้องการจะศึกษานั้นไม่มีพื้นที่การขึ้นอยู่
เป็นบริเวณเหมือนในพื้นที่ป่าไม้หรือสวนป่า หรือก็คือมีการขึ้นของประชากรที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถที่
จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเดียวกับที่ใช้ในการสำรวจประชากรในพื้นที่ป่าได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เซคเตอร์ ซึ ่งเป็นวิธีการสุ ่มตัวอย่างสำหรับการสำรวจไม้นอกเขตป่า ยกตัวอย่างเช่น พื ้นที ่ในเขตเมือง พื ้นที่
สวนสาธารณะ เป็นต้น (Bellefontaine et al., 2001( 
 จึงนำมาสู่การสำรวจวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์สำหรับการสำรวจไม้นอกเขตป่า ในพื้นที่สำนัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะในเขตเมือง ที่มีจำนวนและชนิดพันธุ์ไม้หลากหลาย 
เพื่อเป็นการทดสอบว่าวิธีการสุ่มสำรวจแบบเซคเตอร์ตามทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศ
ตะวันตก ทำมุมตามเข็มนาฬิกาด้วยมุมขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา นั้นสามารถให้ค่ามวลชีวภาพ การกัก
เก็บคาร์บอน และค่าดัชนีความหลากหลาย ว่าขนาดมุมสำรวจใดเหมาะสมในการสำรวจมากที่สุด และมีค่าของหน่วย
ข้อมูลตัวอย่างใกล้เคียงกับค่าหน่วยข้อมูลของประชากร 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1.  การวางแผนการสำรวจ 
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ซึ่งในการรวบรวมข้อมูล
นั้น เนื่องจากต้นไม้อยู่นอกพื้นที่เขตป่า จึงใช้วิธีการสุ่มสำรวจตัวอย่างไม้แบบเซคเตอร์ ซึ่งในการสุ่มสำรวจตัวอย่างไม้
แบบเซคเตอร์ในครั้งนี้ จะทำการเปรียบเทียบความถูกต้อง หรือเพื่อหาความคลาดเคลื่อนและความถูกต้องของข้อมูล



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

38 

ที่เกิดขึ้น จากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเซคเตอร์ จึงทำการเก็บข้อมูลของประชากรทั้งหมดในพื้นที่หรือการสำรวจแบบ
สำมะโน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ในแต่ละวิธีการสำรวจมาเปรียบเทียบข้อมูลกัน 
 ในการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ จะใช้ขนาดของมุมในการสำรวจทั้งหมด 3 มุม คือ 5 องศา 10 องศา และ 
15 องศา ตามลำดับ (พัชรพันธุ์, 2554( เพื่อดูความเหมาะสมว่ามุมใดจะสามารถให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าประชากรมาก
ที่สุด โดยวิธีในการวางแผนการสำรวจมีดังนี้ 

1)  ศึกษาลักษณะของพื้นที่สำรวจจากการสำรวจภาคสนามและจากภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อดูการขึ้นอยู่
ของไม้ยืนต้น (Figure 1 และ Figure 2) 

 

 
Figure 1 Tree coordinates and selection pivot point 
 
 2)  กำหนดตำแหน่งจุดกึ่งกลาง (pivot point) ไว้ที่ตำแหน่งอาคารหลักสำนักพิพิธภัณฑ์ 
 3)  กำหนดให้ใช้ทิศทั้ง 4 ทิศ เป็นหลักในการทำมุมของแต่ละเซคเตอร์ 
 4)  เมื่อทำการกำหนดตำแหน่งจุดกึ่งกลางและทิศทั้ง 4 ในแผนที่ได้แล้ว จึงเริ่มทำการสำรวจภาคสนาม โดย
ที่สำรวจเก็บข้อมูลทางผลผลิตไม้ยืนต้นทั้งหมดในพื้นที่สำรวจ และทำการบันทึกพิกัดตำแหน่งของพื้นที่ต้นไม้แต่ละ
ต้น เพื่อนำมาใช้ในการพล็อตพิกัดลงในแผนที่ (Figure 1 และ 2) 
 
2.  การสำรวจภาคสนาม  
 ทำการเก็บข้อมลูประชากรไม้ยนืต้นทั้งหมดในพื้นที่สำหรับคำนวณมวลชีวภาพ และการกกัเก็บคาร์บอน 
โดยจะทำการเกบ็ค่าความสูงทั้งหมดของต้นไม้และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH( ซึ่งจะทำการคำนวณหาค่าดัชนี
ความหลากหลายของพื้นที่นี้ด้วยการสำรวจจำนวนและชนิดพันธุ์ไม้ที่พบด้วย 
 
3.  การดำเนินวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ 
 ใช้ค่ามุมในการสำรวจที่ 5, 10 และ 15 องศาทำมุมกับทิศทัง้ 4 ทิศไปทางตามเข็มนาฬกิาตามลำดับ โดยขั้น
แรกให้ทำการศกึษาภาพถ่ายทางอากาศเพื่อดูว่าจะใช้บรเิวณไหนเป็นจุดเริ่มในการเลง็มุมเพื่อทำการสำรวจแบบเซค
เตอร์ เมื่อทำการเล็งมุมออกไปตามทิศทัง้ 4 ทิศที่กำหนดมุมไว้แล้ว ให้ทำการวางแนวโดยใช้เชือกหรือเทป เพื่อเป็น
การง่ายต่อการสำรวจตัวอย่าง และทำเช่นเดียวกันทกุครั้งทีท่ำการเพิ่มมุมสำรวจ  
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 หลังจากที่ไดท้ำการเก็บข้อมูลตวัอย่างในแต่ละเซคเตอร์เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อ
หาค่ามวลชีวภาพ และการกกัเก็บคาร์บอนตามลำดับ ต่อจากนั้นจึงคำนวณหาค่ามวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน
ในหน่วยต่อพื้นที่เพื่อนำค่าไปเปรียบเทียบกับวิธีการสำรวจแบบสำมะโนประชากร 

  
Figure 2 Aerial photo from Google Earth and boundary of the Office of Agricultural Museum and Culture. 
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การหาค่ามวลชีวภาพ 
 ทำการตรวจสอบรายชื่อต้นไม้ทีพ่บจากการสุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงทำการแยกประเภทของต้นไม้ตาม
ประเภทของป่าที่พบไม้ชนิดนั้นๆ อยู่ สมการแอลโลเมตรีทีใ่ช้ในการคำนวณหามวลชีวภาพของไม้ยืนต้น  
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Table 1 Allometric equation for calculate biomass that are grouped by forest type 

Forest type Allometric equation Reference 
Dry Evergreen Forest,  Hill 
Evergreen Forest 

Ws = 0.0509 D2H0.919 
Wb = 0.00893 D2H0.977 

W1 = 0.0140 D2H0.669 

(Tsutsumi et al., 1983) 

Mixed Deciduous Forest, 
Dry Dipterocarp Forest  

Ws = 0.0396 D2H0.9326 

Wb = 0.003487 D2H1.0270 

W1 = (28.0/Wtc+0.025)-1 

(Ogawa et al., 1965) 

Moist Evergreen Forest Ws = 0.0396 D2H0.9326 

Wb = 0.006003D2H1.0270 

W1 = (28.0/Wtc+0.025)-1 

(Ogawa et al., 1965) 

Palm W   = 6.666 + 12.826 H0.5 LN (H) (Pearson et al., 2005( 
Remarks:  Ws = stem biomass (kg( ; Wb = branch biomass (kg( ; W1 = foliage biomass (kg( 

Wtc = stem and branch biomass (kg( ; D  =  diameter at breast height, DBH (cm( ; H  =  total height (m( 

 
 4.2 การหาค่าการกักเก็บคาร์บอน 
 จากที่ IPCC (2006) ได้กำหนดค่าของปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพมีค่าร้อยละ 47 ของน้ำหนักแห้ง
หรือมวลชีวภาพ สามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน = มวลชีวภาพ x 0.47 

 4.3 ดัชนีความหลากหลาย (Species diversity : H') 
 ในที่น ี ้จะทำการหาค่าด ัชน ีความหลากหลายทางช ีวภาพของ Shannon-Weiner หร ือท ี ่ เร ียกว่า  
Shannon - Wieners index : H’(Shannon and Weaver, 1949( เพื่อเป็นการดูค่าความหลากชนิดของข้อมูลแต่
ละชุด และจากสมการนั้นนอกจากความหลากหลายทางชนิดแล้วยังพิจารณาถึงสัดส่วนของแต่ละชนิดด้วย 

H′ = −∑pi ln pi

s

i=1

 

                    โดยที่      H′ = ดัชนีความหลากหลาย 

              s = จำนวนชนิดพันธุ์ที่พบ     
            pi = ความมากมายในแต่ละชนิดพันธุ์หาได้จากจำนวนที่พบในชนิดพันธุ์ที่ i 
                     หารด้วยจำนวนชนิดดพันธุ์ที่พบทั้งหมด 
 
 4.4 มวลชีวภาพทั้งหมดในแต่ละ Sector 
 เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการสำรวจหรือพื้นที่ในแต่ละเซคเตอร์นั้นมีขนาดไม่เท่ากัน การนำข้อมูลมวลชีวภาพ
ของต้นไม้ในแต่ละเซคเตอร์มาคำนวณนั้น ต้องทำการคำนวณหรือประเมินมวลชีวภาพรายต้นเป็นมวลชีวภาพของ
ต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่สำรวจก่อน ซึ่งสามารถคำนวณได้จาสูตร 
(Smith and Iles, 2006) 

    Ws = [(∑ Wt
n
t=1 ) x (360°/sector angle)] 
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   โดยที่ Ws = มวลชีวภาพของต้นไม้ทัง้หมดในพื้นที่สำรวจที่ประเมินจากเซคเตอร์ s   
   Wt = มวลชีวภาพของต้นไม้แต่ละต้น 
                            sector angle = ขนาดของมุมเซคเตอร์ s ที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง 

       n = จำนวนต้นไม้ต้นที ่1,2,3,… , 𝑛 

 
 4.5 มวลชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งหมด 
 หากในการสำรวจมีจำนวนเซคเตอร์มากกว่าหนึ่งเซคเตอร์ การประเมินมวลชีวภาพไม้ทั้งหมดในพื้นที่สำรวจ
ต้องทำการประเมินมวลชีวภาพไม้โดยคำนวณจากเซคเตอร์ทุกเซคเตอร์ที่ใช้ในการสำรวจ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้ 
 
       Ŵ =  ∑

Ws

n s

ns
s=1     

 
                 โดยที่        Ŵ  = ปริมาตรของต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่สำรวจ 

                Ws = ปริมาตรของต้นไม้ทั้งหมดในพื้นทีส่ำรวจทีป่ระเมินจากเซคเตอร ์   

                    n = จำนวนต้นไม้ต้นที ่1,2,3, …, 

 
ผลและวิจารณ์ 

1.  ชนิดและจำนวนพันธุ์ไม้ที่พบในการสำรวจต้นไม้ทั้งหมด บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 จากผลการสำรวจ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร โดยการสำรวจเก็บข้อมูลประชากร
แบบสำมะโน พบว่ามีจำนวนชนิดต้นไม้ทั้งสิ้น 405 ต้น พบเป็นต้นไม้ 109 ชนิด 55 วงศ์ โดยที่ต้นยางนามีจำนวนมาก
ที่สุด จำนวน 28 ต้น ในขณะที่การสุ ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ที ่ขนาดมุม 5 องศา 10 องศา และ 15 องศานั้น  
พบจำนวนต้นไม้ 20, 30 และ 50 ต้นตามลำดับมุมสำรวจ และจำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่สำรวจเท่ากับ 19, 
28 และ 32 ชนิดตามลำดับ (Table 2) 

Table 2 Common name and number of trees in each species found in the angle size 5, 10 and 15 degrees 

Angle of 5 degree number Angle of 10 degree number Angle of 15 degree number 
Cannonball tree 
(ลูกปืนใหญ่( 

1 Angsana  
(ประดู่บ้าน( 

1 Rose-apple (ชมพู่
น้ำดอกไม(้ 

1 

Yang (ยางนา( 1 San (ส้าน( 1 Ironwood (แดง( 1 
Cape yellowwood
(กำจดัต้น( 

1 Pong pong tree 
(ตีนเป็ดทะเล( 

1 Teak (สกั( 3 

Benjamin’s fig  
(ไทรย้อยใบแหลม( 

1 Chengal  
(ตะเคียนชันตาแมว( 

1 Gold tree  
(เหลืองปรีดยิาธร( 

3 

Ironwood
(ตะเคียนทอง( 

1 Curtain fig  
(ไทรย้อยใบทู่( 

1 A rang (อะราง( 1 

Foxtail palm 
(ปาล์มหางกระรอก( 

1 Black rosewood 
(มะค่าโมง( 

1 The mast tree 
(อโศกอินเดีย( 

7 

Plum mango 
(มะยงชิด( 

1 Red sandalwood 
tree (มะกล่ำต้น( 

1 Black rosewood 
(มะค่าโมง( 

2 
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Table 2 (Continued) 

Angle of 5 degree number Angle of 10 degree number Angle of 15 degree number 
Mango tree 
(มะม่วงบ้าน( 

2 Teak (สกั( 1 Foxtail palm 
(ปาล์มหางกระรอก( 

2 

Thai bungor 
(อินทรชิต( 

1 The mast tree 
(อโศกอินเดีย( 

2   

Green ebony  
(ศรีตรัง( 

1     

Palmyra palm 
(ตาลโตนด( 

1     

Gold tree 
(เหลืองปรีดยิาธร( 

1     

White Cheesewood 
(สัตบรรณ( 

1     

Bridal couch tree 
(อุโลก( 

1     

Golden shower  
(คูณ( 

1     

Myrabolan wood  
(สมอไทย( 

1     

Neem (สะเดา( 1     
White Myrtle  
(ตะแบกแดง( 

1     

Sacred tree  
(โพศรีมหาโพ( 

1     

Total number 20  30  50 
 
2.  การประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ บริเวณบริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้จากการสุ่มตัวอย่างขนาด 
5 องศา 10 องศา และ 15 องศา และจากการสำรวจแบบสำมะโนดังต่อไปนี้ (Table 3) 

Table 3  Biomass and carbon storage in a sector sampling by using different angle sizes. 

Angle 
(degree) 

Biomass in each angle size (kg) Biomass 
(tons) 

Carbon 
storage (tons) N E W S 

5 
10 
15 

18,608.81 
9,304.40 
6,202.94 

191,267.50 
102,323.14 
87,155.46 

269,507.25 
248,613.78 
283,113.30 

127,367.10 
669,475.12 
544,150.16 

151.68 
257.43 
230.15 

71.29 
120.99 
108.17 

Census - - - - 238.78 112.22 
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 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ จะแปรผันตรงกับปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้นั้นๆ กล่าวคือ เมื่อมี
ปริมาณมวลชีวภาพมากแล้ว จะทำให้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย (Figure 3( พบว่าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเซคเตอร์ โดยใช้มุมขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้
เท่ากับ 71.29, 120.99 และ 108.17 ตันต่อพื้นที่ทั้งหมด ตามลำดับ การกักเก็บคาร์บอนแบบสำมะโนมีค่า 112.22 
ตันต่อพื้นที่ทั้งหมด โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 36.48%, 7.80% และ 3.62% ตามลำดับของขนาด
มุมสำรวจ ผลการศึกษานี้พบว่ามุม 15 องศา ให้ค่าการกักเก็บคาร์บอนใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการสำรวจแบบสำมะ
โนประชากรมากที่สุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเท่ากับ 3.62% เนื่องจากในพื้นที่สำรวจที่มุมสำรวจ 5 องศา 
และ 10 องศา เจอต้นไม้ที่น้อยกว่าและค่อนข้างมีขนาดเล็กกว่า เมื่อเทียบกับต้นไม้ที่เจอในการสำรวจมุมขนาด 15 
องศา ทำให้เมื่อวิเคราะห์ถึงสัดส่วนพื้นที่ที่ได้ใช้ไปในการสำรวจ หรือขนาดของมุมที่ใช้ไปในการสำรวจ และจำนวน
เซคเตอร์ที่ใช้ไปคำนวณด้วยจึงได้ค่าออกมาน้อยกว่าความเป็นจริง และค่าการกักเก็บคาร์บอนที่มุมสำรวจขนาด 15 
องศา ก็มีค่าใกล้เคียงกับค่าการกักเก็บคาร์บอนที่ได้จากการสำรวจสำมะโนเป็นอย่างมาก 
 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของพัชรพันธุ์ (2554( ที่ทำการศึกษาการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ที่สวน  
วชิรเบญจทัศพบว่า การสุ ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์โดยใช้มุมขนาด 5 , 10 และ 15 องศา มีเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 33.30, 33.72 และ 34.48 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้มุม 5 องศา มีค่าความคลาดเคลื่อน
ใกล้เคียงกัน แต่จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าเมื่อขนาดของมุมเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจะลดลง ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากพื้นที่มีการกระจายตัวของต้นไม้เป็นกลุ่มรอบบริเวณ และมีขนาดพื้นที่ไม่กว้างมากนัก ค่าที่ได้จึงใกล้เคียง
ค่าประชากรทั้งหมดของต้นไม้   
 
3.  การเปรียบเทียบดัชนีความหลากหลายโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ด้วยมุมขนาดต่างกัน 
 การหาดัชนีความหลากหลายได้ใช้ว ิธ ีการของแชร์นอน (Shannon’s diversity index) โดยค่าของ 
Shannon’s diversity index จะมีค่าอยู่ในช่วง 0 – 4.6 ถ้าค่าที่ได้อยู่ใกล้ 0 แสดงว่าจำนวนชนิดที่พบมีน้อย คืออาจ
พบแค่เพียงชนิดเดียวเท่านั้น แต่ถ้าค่าที่ได้เข้าใกล้ 4.6 แสดงว่าจำนวนชนิดที่พบมีมากหรือมีหลายชนิด และจำนวน
ต้นที่พบในแต่ละชนิดมีจำนวนเท่ากันหรือใกล้เคียง (Shannon’s diversity index, 1964( จากข้อมูลพบว่าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเซคเตอร์โดยใช้มุมขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา มีจำนวนต้นไม้และดัชนีความหลากหลาย
ดังที่แสดงใน Table 4 

Table 4 Shannon’s diversity index of sector sampling by using different angle sizes. 

Angle 
(degree) 

Number of species Number of trees Shannon-Wiener’s 
diversity index 

5 19 20 0.36 
10 28 30 0.54 
15 32 50 0.74 

Census 109 405 4.12 
 
 จาก Table 3 พบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์โดยใช้มุมขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา มี
จำนวนชนิดต้นไม้เท่ากับ 19, 28 และ 32 ชนิดตามลำดับ และมีจำนวนต้นไม้ทั้งหมดเท่ากับ 20 , 30 และ 50 ต้น
ตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำชนิดไม้และจำนวนต้นไม้มาคำนวณเพื่อหาค่าดัชนีความหลากหลายแล้ว พบว่ าค่าดัชนีความ
หลากหลายของการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์โดยใช้มุมขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา มีค่าเท่ากับ 0.36 , 
0.54 และ 0.74 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.36 – 0.74 แสดงว่าจำนวนชนิดต้นไม้ที่พบมีน้อยชนิด และมีจำนวนต้นที่
น้อย เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความหลากหลายที่ได้จากการสำรวจแบบสำมะโน มีค่าเท่ากับ 4.12 จะเห็นได้ชัดว่าค่า
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ดัชนีความหลากหลายของการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์และค่าดัชนีความหลากหลายของประชากร ไม่
มีความใกล้เคียงกันของข้อมูล จึงสรุปได้ว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ไม่สามารถที่จะบอกถึงลักษ ณะความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ของค่าประชากรได้อย่างเพียงพอ 
 

สรุป 
1.  ชนิดและจำนวนพันธุ์ไม้ที่พบในการสำรวจต้นไม้ บริเวณสำนักพิพธิภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  
 จากผลการสำรวจ บริเวณสำนกัพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร โดยการสำรวจเก็บข้อมูลประชากร
แบบสำมะโน พบว่ามีจำนวนชนิดต้นไม้ทัง้สิ้น 405 ต้น พบเปน็ต้น 109 ชนิด 55 วงศ์ โดยทีต่้นยางนามีจำนวนมาก
ที่สุด จำนวน 28 ต้น ซึ่งการสุ่มตัวอย่างโดยใชมุ้มขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศานัน้ มีจำนวนต้นไม้ทั้งหมด 
20, 30 และ 50 ต้นตามลำดับ และจำนวนชนิดของพันธุ์ไมท้ี่พบในพื้นที่สำรวจเท่ากับ 19, 28 และ 32 ชนดิ
ตามลำดับ 
 
2.  การเปรียบเทียบการสำรวจแบบสำมะโนเพื่อดูความถกูต้องของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์  
 2.1 ปริมาณผลผลิตไม้ในรูปคาร์บอน  
 ในการสำรวจแบบสำมะโน เพื่อหาค่าการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ทั้งหมด มีค่าการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 
112.23 ตันต่อพื้นที่ เมื่อนำไปเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ โดยใช้ขนาด
มุมสำรวจที่ 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา  มีค่าเท่ากับ 71.29 , 120.99 และ 108.17 ตันต่อพื้นที่ตามลำดับ โดย
ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 36.48%, 7.80% และ 3.62% ตามลำดับของขนาดมุมสำรวจ 
 จะเห็นได้ว่าที่มุมสำรวจขนาด 15 องศา มีค่าการกักเก็บคาร์บอนใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการสำรวจแบบสำ
มะโนมากที่สุด มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมีค่าเท่ากับ 3.62%  
 
3.  ดัชนีความหลากหลายโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์ด้วยมุมขนาดต่างกัน 
 จากผลการศึกษาพบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์โดยใช้มุมขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา  
เมื่อนำชนิดไม้และจำนวนต้นไม้มาคำนวณเพื่อหาค่าดัชนีความหลากหลายแล้ว พบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของ
การสุ่มตัวอย่างแบบเซคเตอร์โดยใช้มุมขนาด 5 องศา 10 องศา และ 15 องศา มีค่าเท่ากับ 0.36 , 0.54 และ 0.74 
ตามลำดับ ซึ ่งมีค่าอยู ่ในช่วง 0.36 – 0.74 แสดงว่าจำนวนชนิดต้นไม้ที ่พบมีน้อยชนิด และมีจำนวนต้นที ่น้อย 
โดยในแต่ละชนิดที่พบมักจะพบชนิดละ 1 ต้นเป็นส่วนใหญ่ 
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชันในประเทศไทย 
โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ 
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บทคัดย่อ 
ไม้ชิงชันได้ถูกสำรวจและเก็บตัวอย่างจากป่าธรรมชาติในบริเวณพื้นที ่อนุรักษ์จำนวน 12 ประชากร

ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยตัวอย่างใบและเนื้อไม้ได้ถูก
เก็บ 23-30 ตัวอย่างต่อแหล่งประชากร ทั้งนี้ตัวอย่างที่ถูกเก็บได้ ได้ถูกนำมาสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วย
วิธีการพีซีอาร์ จากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ 
จำนวน 10 ตำแหน่ง พบว่าไม้ชิงชันจากทั้ง 12 ประชากรมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง โดยไม้ชิงชันในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุด กล่าวคือมีค่า He = 0.84 และ
ค่าเฉลี่ยของความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชันจากทุกแหล่งประชากรมีค่า He = 0.77 ความแตกต่างทาง
พันธุกรรมระหว่างแหล่งของไม้ชิงชันจาก 12 ประชากร มี 13 เปอร์เซ็นต์ (Fst = 0.13) ผลจากการศึกษาครั้งนี้
สามารถใช้เป็นแนวทางพิจารณาวางแผนการอนุรักษ์พันธุกรรมและฟื้นฟูไม้ชิงชันในประเทศไทยได้ในอนาคต 
คำสำคญั: ไม้ชงิชัน ความหลากหลายทางพันธุกรรม เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ การอนุรักษ์พันธุกรรม 

 
ABSTRACT 

Dalbergia oliveri trees have been surveyed and samplinged from 12 natural forests in 
protected areas in the north, central, north-eastern and eastern part of Thailand. Twenty-tree to 
thirty leave and wood samples were collected per population. The DNA from each leave and wood 
sample was extracted and amplified by PCR. The genetic diversity of D. oliveri populations was 
evaluated by using 10 microsatellite loci. The results showed that D. oliveri from 12 populations 
had high genetic diversity. Phu Lan Kha National Park, Chaiyaphum province had highest genetic 
diversity (He = 0.84) and the average genetic diversity of all populations was 0.77. The genetic 
differentiation among population was 13% (Fst = 0.13). The results from this study could be used 
as the criteria for conservation and reforestation of D. oliveri in the Thailand in the future.  
Keywords: Dalbergia oliveri, genetic diversity, microsatellite markers, conservation 

 
คำนำ 

ปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยถูกทำลายเป็นจำนวนมาก หนึ่งในต้นเหตุสำคัญมาจากการลักลอบตัดไม้ของ
นายทุน เห็นได้จากสถิติคดีของไม้พะยูงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม้พะยูงเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทำให้เป็นที่ต้องการของนายทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม้พะยูงในธรรมชาติลด
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จำนวนลงและเหลือน้อยนายทุนจึงเริ่มเบนความสนใจไปในไม้ชิงชัน สาเหตุที่เป็นไม้ชิงชันเพราะไม้ชิงชันมีลักษณะ
และสีของไม้คล้ายกับไม้พะยูง และอยู่ในระดับราคาที่สามารถทำให้ตลาดเติบโตและทำกำไรได้มาก ทำให้ในอนาคต
ไม้ชิงชันในธรรมชาติอาจมีแนวโน้มที่จะลดจำนวนลงและเหลือน้อยเช่นเดียวกันไม้พะยูง อย่างไรก็ตามในการอนุรักษ์
พันธุกรรมของไม้ชิงชันอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องทราบสภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชัน ทั้งนี้
ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ หรือที่เรียกว่า simple sequence repeat (SSR) เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมอย่าง
หนึ่ง ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสซ้ำเรียงตัวกันประมาณ 1-6 นิวคลีโอไทด์ โดยมีการซ้ำติดต่อกันไปเรื่อยๆ เป็นช่วง
ยาวตั้งแต่ 2 ซ้ำขึ้นไป มีกระจายอยู่ทั่วไปในจีโนม (Litt and Luty, 1989; Handcock, 1999) ปัจจุบันไมโครแซทเทลไลท์
เป็นดีเอ็นเอมาร์กเกอร์ ที่นิยมในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะให้ความแตกต่างทางพันธุกรรมสูง 

Hartvig et al. (2017) ได้ทำการศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรไม้พะยูงและไม้ชิงชัน มีข้อมูล
ว่าไม้ชิงชันถูกพบในหลายจังหวัดของราชอาณาจักรกัมพูชา และในพื้นที่อนุรักษ์ทางใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (CTSP 2004( นอกจากนี้มีรายงานว่าพบในบางจังหวัดของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
เมียนมาร์ (Van Sam et al. 2004; USNH 2003( ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการอนุรักษ์
พันธุกรรมและการฟื้นฟูไม้ชิงชันซึ่งพบว่ามีการกระจายพันธุ์ของไม้ชิงชันโดยทั่วไปในป่าเบญจพรรณในแถบทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย จึงได้มีการศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมเพื่อใช้ประเมินสภาพแหล่งพันธุกรรมของไม้ชิงชัน ช่วยเป็นแนวทางในการคัดเลือกแหล่งพันธุกรรม เพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ชิงชันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
สำรวจและเก็บตัวอย่างใบและเนื้อไม้ของไม้ชิงชันจากป่าธรรมชาติ ดังแสดงใน Table 1 นำตัวอย่างใบและ

เนื้อไม้ของไม้ชิงชันมาสกัดดีเอ็นเอตามวิธีที่ประยุกต์ของ (Doyle and Doyle, 1990( และ (Changtragoon et al., 
1996) วัดคุณภาพและปริมาณของสารละลายดีเอ ็นเอด้วยวิธ ีอะกาโรสเจลอีเล็กโตรโฟริซ ีส (agarose gel 
electrophoresis) และนำแผ่นเจลไปส่องดูภายใต้แสงอัตราไวโอเลต เปรียบเทียบความเข้มข้นกับดีเอ็นเอมาตรฐาน
ขนาด 1 kb 

นำสารละลายดีเอ็นเอที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยเครื ่องหมายดีเอ็นเอชนิด ไมโครแซทเทลไลท์ จำนวน 10 
ตำแหน่ง ได้แก่ OLI5, OLI6, OLI14, OLI15, OLI16, OLI17, OLI19, COC6, COC7 (Hartvig et al., 2017) และ DL4 
(สุจิตราและคณะ, 2552( แสดงใน Table 2 โดยใช้ Taq DNA polymerase (Qiagen, Germany) นำสารละลาย
ทั้งหมดเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอ โดยใช้โปรแกรมดังนี้ 94 องศาเซลเซียส 3 นาที, 94 องศาเซลเซียส 1 นาที, 
ที่อุณหภูมิระหว่าง 55 ถึง 58 องศาเซลเซียส ตามอุณหภูมิของ annealing ของไพรเมอร์ 1 นาที และ 72 องศา
เซลเซียส 1 นาที จำนวน 30 รอบ, 72 องศาเซลเซียส 10 นาที จากนั้นแยกชิ้นดีเอ็นเอด้วยวิธี polyacrylamide 
gel electrophoresis  ย้อมเจลด้วยซิลเวอร์ไนเตรทเพื่อดูแถบดีเอ็นเอ นอกจากนี้ได้นำดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณโดยใช้ไพร
เมอร์ที่ติดฉลากด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ ซึ ่งเป็นสารเรืองแสงมาวิเคราะห์ขนาดของดีเอ็นเอโดยใช้เครื ่อง ABI 3500 
Genetic Analyzer (Applied) Biosystem, USA หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม POPGENE version 
1.31 (Yeh et al.,1999( และ TFPGA version 1.3 (Miller, 1997( 
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Table 1  Investigated Dalbergia oliveri populations 

Populations 
Name of 

Populations 
Regions 

Number of 
samples 

1. Ramkhamhaeng National Park, Sukhothai RKH Central 29 
2. Tham Pha Thai National Park, Lampang TPT Northern 27 
3. Si Lanna National Park, Chiang Dao District, 

Chiang Mai 
LND Northern 27 

4. Si Lanna National Park, Mae Taeng District,  
Chiang Mai 

LNM Northern 28 

5. Mae Wang National Park, Chiang Mai MAV Northern 26 
6. Huaisala Wildlife Sanctuary, Sisaket HSL North Eastern 23 
7. Phu Hin Chom That- Phu Phrabat National 

Park, Udon Thani 
PUD North Eastern 30 

8. Na Yung–Nam Som National Park, Udon Thani NYN North Eastern 27 
9. Phu Chong Na Yoi National Park,  

Ubon Ratchathani 
PJ North Eastern 30 

10. Phu Lan Kha National Park, Chaiyaphum PLC North Eastern 30 
11. Phu Sa Dok Bua National Park, Mukdahan PSD North Eastern 30 
12. Namtok Khlong Kaeo National Park, Trat KTR Eastern 25 

Total 332 
 
Table 2 Characteristics of microsatellite markers used to study genetic diversity of Dalbergia 

oliveri populations 

Marker name Primer sequences (5´-3´) Remark 
OLI_05 F: GGATCAATTGGAGCCATACG 

R: TTTGCGACTCTCGTGTAGTGA 

microsatellite markers for D. oliveri  

OLI_06 F: ACTGGTAGGCCGACTTAACG 
R: AAAATAGGCCATCATTAGTTTGC 

OLI_14 F: TGAAATAAACCTAGCATCGACA 
R: TGTTAGCATGAAGACAGGGTT 

OLI_15 F: TTCATCAATGGTGGAGTTGG 
R: CTGGCCAACCAGAATGATCT 

OLI_16 F: TAGAGGAGGGAAAGGAAGGG 
R: AGCTGCCCTTCAGTTACAGTAT 

OLI_17 F: ATCATTCCATGTGGCTTCCA 
R: TTTGATACTGATCTAACCACTGTCTT 

OLI_19 F: TTGATCATTACCCTTATTAGCCTT 
R: CAGGAAGAAATTACAACCCCA 
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Table 2 (Continued) 

Marker name Primer sequences (5´-3´) Remark 

COC_06  
F: CCTACGATGTTCTACGGGGA 
R: ACCGATGACTGATGAGGTGA  

microsatellite markers for D. 
cochinchinensis  

COC_07 
F: AATAATCTTCCATTCCTTCTTTGC 
R: TGAAGGACCAAGAGACACGG 

DL4  
F: AAATCAAGAGCATTGGGTCAA  
R: TTCACAGGTTTCGTCGTTCC  

 
ผลและวิจารณ์ 

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรไม้ชิงชัน โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทล
ไลท์ จำนวน 10 ตำแหน่ง ซึ่งตัวอย่างของความแตกต่างลักษณะทางพันธุกรรมในตัวอย่างที่ศึกษา แสดงใน Figure 1 
และ 2 จำนวนอัลลีลในแต่ละตำแหน่งของเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ สำหรับทุกประชากรที่ศึกษามี
ค่าอยู่ระหว่าง 1-18 อัลลีล ดังแสดงใน Table 3 

 

 
Figure 1 Patterns of genetic variation in Dalbergia oliveri samples at OLI5 microsatellite marker  

 

 
Figure 2 Electropherogram of microsatellite markers in Dalbergia oliveri samples 

1    2    3    4     5    6     7    8   9   10   11  12  13  14   15  16  17  18   19  20   21  22  23  24   25  26   27   28  29  30 
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จากการศึกษาพบว่าไม้ชิงชันจากทั้ง 12 ประชากรมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง โดยมีค่าเฉลี่ย He = 
0.77 โดยไม้ชิงชันจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมมากที่สุด 
กล่าวคือ มีค่า He = 0.84 ในขณะที่ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชันจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 
จังหวัดศรีสะเกษ มีค่าต่ำกว่าแหล่งอื่นโดยมีค่า He = 0.71 รายละเอียดดังแสดงใน Table 4 ถึงแม้จะมีค่าความ
หลากหลายทางพันธุกรรมต่ำกว่าแหล่งอื่น แต่ถือว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ประชากรไม้ชิงชัน (He = 0.77( และมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูง (He = 0.63(  
(สุจิตราและคณะ, 2561)  

ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมภายในประชากร (Fis) ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรทั้งหมด 
(Fit) และค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร (Fst) ของไม้ชิงชันเฉลี่ยทุกตำแหน่งมีค่าเท่ากับ 0.10 0.23 
และ 0.13 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงใน Table 5 

เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชัน และไม้พะยูงในประเทศไทยที่ศึกษา พบว่าไม้
ชิงชันมีพื้นที่ในการกระจายพันธ์ตามธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆมากกว่าไม้พะยูง กล่าวคือ ไม้ชิงชันมีการกระจายพันธุ์
ตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนในไม้พะยูงนั้นส่วน
ใหญ่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และบางจังหวัดในภาคกลาง เปรียบเทียบ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมพบว่าไม้พะยูงที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อยกว่า (สุจิตราและคณะ, 2561)     
โดยจากการศึกษาความหลากหลายของไม้พะยูงในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ 
พบว่ามีค่าเฉลี่ย He = 0.63 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ Hartvig et al., 2017 ซึ่งศึกษาตัวอย่างไม้ชิงชันจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบว่ามี
ค่า He = 0.73 ซึ่งใกล้เคียงกับไม้ชิงชันในประเทศไทยที่ศึกษา   

 
Table 4 Heterozygosity levels and polymorphic loci values in Dalbergia oliveri populations 

Populations Ho He 
Polymorphic 

loci (%) 
1. Ramkhamhaeng National Park, Sukhothai 0.6814 0.7637 100 
2. Tham Pha Thai National Park, Lampang 0.7068 0.7425 90 
3. Si Lanna National Park, Chiang Dao District, Chiang Mai 0.6694 0.7478 90 
4. Si Lanna National Park, Mae Taeng District, Chiang Mai 0.7339 0.7410 90 
5. Mae Wang National Park, Chiang Mai 0.6339 0.7281 90 
6. Huaisala Wildlife Sanctuary, Sisaket 0.6329 0.7072 90 
7. Phu Hin Chom That- Phu Phrabat National Park,  

Udon Thani 
0.7315 0.8266 100 

8. Na Yung–Nam Som National Park, Udon Thani 0.6865 0.8150 100 
9. Phu Chong Na Yoi National Park, Ubon Ratchathani 0.6800 0.7614 90 
10. Phu Lan Kha National Park, Chaiyaphum 0.6966 0.8409 100 
11. Phu Sa Dok Bua National Park, Mukdahan 0.6808 0.7452 90 
12. Namtok Khlong Kaeo National Park, Trat 0.7796 0.7916 90 

Average 0.6928 0.7676 93.33 
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Table 5 F-coefficient of analyzed microsatellite markers  

Primer name Fit Fst Fis 
OLI 5 0.2172 0.1256 0.1047 
OLI 6 0.2268 0.1349 0.1062 
OLI 14 0.2205 0.1375 0.0963 
OLI 15 0.2266 0.1331 0.1079 
OLI 16 0.2257 0.1328 0.1072 
OLI 17 0.2236 0.1355 0.1020 
OLI 19 0.2237 0.1344 0.1032 
COC 6 0.2134 0.1313 0.0945 
COC 7 0.2265 0.1354 0.1054 
DL4 0.1353 0.0594 0.0807 

Average 0.2129 0.1251 0.0989 
 

ทั้งนี้ Table 6 และ Figure 3 ได้แสดงระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรไม้ชิงชัน 12 ประชากร 
เมื่อนำมาจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA พบว่าสามารถจัดกลุ่มไม้ชิงชันที่ศึกษาได้เป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จ.อุดรธานี และเตรียมการ
อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท จ.อุดรธานี, กลุ่มที่ 2 จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รามคำแหง จ.สุโขทัย, กลุ่มที่ 3 
จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จ.ลำปาง, 
กลุ่มที่ 4 จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย จ.อุบลราชธานี และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มที่ 5 จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด 

 
Table 6 Genetic distance matrix among Dalbergia oliveri populations 

 RKH TPT LND LNM HSL PUD PJ KTR PLC PSD MAV NYN 
RKH *            
TPT 0.1607 *           
LND 0.1372 0.0421 *          
LNM 0.1515 0.0415 0.0242 *         
HSL 0.2272 0.2331 0.2310 0.2445 *        
PUD 0.0836 0.1342 0.1424 0.1425 0.1784 *       
PJ 0.1822 0.1859 0.1888 0.2017 0.0412 0.1452 *      
KTR 0.1666 0.1800 0.1718 0.1885 0.0875 0.1369 0.0701 *     
PLC 0.1097 0.1284 0.1269 0.1323 0.1665 0.0566 0.1415 0.1226 *    
PSD 0.1753 0.2037 0.1948 0.2083 0.0881 0.1470 0.0447 0.0880 0.1501 *   
MAV 0.1418 0.0419 0.0210 0.0379 0.2540 0.1416 0.1957 0.1917 0.1298 0.2037 *  
NYN 0.1065 0.1212 0.1220 0.1276 0.1766 0.0626 0.1414 0.1346 0.0181 0.1540 0.1134 * 
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Figure 3 UPGMA tree analysis of Dalbergia oliveri 12 population 
 

สรุป 
จากผลการศึกษาพบว่า ไม้ชิงชันจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มีความหลากหลายทาง

พันธุกรรมมากที่สุด กล่าวคือมีค่า He = 0.84 โดยที่ค่าเฉลี่ยของความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชันทั้ง 12 
ประชากรมีค่า He = 0.77 ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างแหล่งของไม้ชิงชัน พบว่ามีค่า Fst = 0.13  

เมื ่อพิจารณาจากประชากรของไม้ชิงชันทั้ง 12 ประชากร พบว่าประชากรของไม้ชิงชันจากอุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มีความเหมาะสมในการเลือกเป็นตัวแทนสำหรับการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด (In situ 
gene conservation) เนื่องจากมีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยและสูงกว่าประชากรไม้ชิงชันจาก
แหล่งอื่นๆ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการพิจาณาข้อมูลด้านอื่นร่วมด้วย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความชุกชุมของสัตว์กีบในพื้นที่ทุ ่งหญ้าผาเม่นอุทยานแห่งชาติทับลาน ก่อนเผาและหลังเผา 
ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบชนิดและความชุกชุมของสัตว์กีบที่ปรากฎในพื้นที่ ช่วงก่อนเผาและหลังเผา และทำการศึกษาความสัมพันธ์
ของพืชอาหารกับการปรากฎของสัตว์กีบ โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง แปลงชั่วคราวขนาด 1x1 เมตร จำนวนทั้งหมด 
239 แปลง ทำการเก็บข้อมูลสามช่วงเวลา คือ หลังการเผา 1  6 และ 12 เดือน บันทึกข้อมูลชนิดและร่องรอยของสัตว์
กีบที่พบในแปลง และเก็บมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดในแปลงชั่วคราวขนาด 1X1 เมตร มาชั่งหาปริมาณมวล
ชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่ามีสัตว์กีบเข้ามาใช้ประโยชน์ 3 ชนิด เรียงลำดับความชุกชุมจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
กระทิงมีค่าความชุกชุมมากที่สุด 57.956 รองลงมากวางป่า 21.042 และหมูป่า 11.977 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบดู
ความสัมพันธ์ของปริมาณพืชอาหารกับการปรากฎของสัตว์กีบแต่ละชนิด การปรากฏของกระทิงมีความสัมพันธ์เป็นไป
ในเชิงลบกับมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน กวางป่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก และหมูป่ามีความสัมพันธ์ทั้งบวกและลบต่อ
ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากการศึกษาความสัมพันธ์พบว่าปริมาณของหญ้าในแต่ละช่วงเวลาหลังการเผา 
ส่งผลต่อการปรากฏของสัตว์กีบแต่ละชนิด ดังนั้นจึงควรมีการจัดการทุ่งหญ้าให้มีประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งอาหาร
ที่สำคัญของสัตว์กีบรวมถึงสัตว์อื่นๆที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ และการจัดการทุ่งหญ้าอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถ
เพิ่มประชากรของสัตว์กีบในพื้นที่ได้ 
คำสำคญั: การชิงเผา มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน สัตว์กีบ การจัดการทุ่งหญ้า 
 

 ABSTRACT 
The study on abundance of ungulates in Phamen grassland, Thap Lan National Park prior 

to and post prescribed burning was conducted between December 2019 and June 2020. The 
purpose of the study was to compare species and abundance of ungulates before and after burning 
and investigate relationship between forage and presence of ungulates. A total of 239 plots of 1m 
x 1 m were established. Data were collected at three time periods: 1, 6 and 12 months after 
prescribed burning. Species and traces of ungulates found in the plots were recorded. All above-
ground biomass in the plot was collected. The results showed that the top 3 abundant ungulates 
were Bos gaurus, Rusa unicolor and Sus scrofa with the Index of Abundance of 39.535, 27.273 and 
24.167, respectively. For the relationship between amount of forage and appearance of ungulates 
indicated that the presence of Bos gaurus was negatively correlated to the biomass of forage, the 
presence of Rusa unicolor was positively correlate to the biomass, and the presence of Sus scrofa 
was both positively and negatively correlate to the biomass. In addition, it was found that the 
amount of grass available at different times post burning correlated with the abundance of each 
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type of ungulates. Therefore, grassland should be managed effectively as it is an important forage 
source for ungulates and other animals. Effective grassland management can contribute to increase 
of ungulates population. 
Keywords: prescribed burning, aboveground biomass, ungulates, grassland management 

 
คำนำ 

ทุ่งหญ้า (grassland) หมายถึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่มีพืชวงศ์หญ้าหรือพืชพรรณอื่นๆ ที่คล้ายๆหญ้า
ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติ แต่ยังพบพืชวงศ์กกได้ และนอกจากนี้ยังมีพืชพื้นล่าง และไม้พุ่มขึ้นเป็นหย่อมๆ ในพื้นที่   
(นิวัติ, 2558) ป่าทุ่งหญ้า เป็นป่าทุ่งที่มีหญ้าเป็นส่วนใหญ่ มีไม้พุ่มและไม้ใหญ่น้อยมาก หรือไม่มีเลย ป่าทุ่งในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เป็นแบบป่าทุ่งไม้พุ่มและป่าทุ่งหญ้า พบได้ค่อนข้างน้อยตามธรรมชาติในประเทศไทย ส่วนมากเกิดจาก
การบุกรุกแผ้วถางป่า เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จนดินขาดธาตุอาหาร แล้วเสียหายอย่างหนัก กลายเป็นป่าเสื่อม
โทรม จึงมีหญ้าขึ้นมา และเป็นแหล่งพืชอาหารของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ มีการเกิดไฟป่าแทบทุกปีทำลายเมล็ดของไม้
ใหญ่ไปเกือบหมด แต่ภาวะเช่นนี้เหมาะสมต่อพืชวงศ์หญ้าที่มีวงจรชีวิตสั้นสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วจึงเติบโตได้ดี
และการใช้ไฟในการจัดการพื้นที่ทำให้มวลชีวภาพเหนือพื้นดินหมดไปด้วย ช่วงต้นฤดูแล้ง มีไฟป่าเข้าเผา ส่งผลให้
สัตว์ป่าพวก เก้ง กวางป่า กระทิง ฯลฯ ต้องโยกย้ายออกไปหากินที่อื่นชั่วคราว เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
แตกใบใหม่ หญ้าระบัดสัตว์ป่าก็จะกลับมา (นิวัติ, 2558)  ป่าทุ่งโดยทั่วไปมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นประจำค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากสภาพที่ค่อนข้างเปิดโล่ง แต่ถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์กีบ สัตว์กินหญ้าและกินรากพืช สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมที่สำคัญเช่น กวางป่า (Rusa unicolor) และเก้ง (Muntiacus muntjak) มักอาศัยและใช้ประโยชน์เป็น
ประจำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่เข้ามาใช้พื ้นที่นี ้ เช่น ช้างป่า (Elephant maximus) และกระทิง (Bos 
gaurus) เป็นต้น  (ดอกรัก และ อุทิศ, 2552(  

สัตว์กีบจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะนิ้วเท้าที่กีบเป็นคู่ กินพืชเป็นอาหารหลัก และส่วนมากกินหญ้า 
ไม้พื้นล่าง หรือไม้พุ่มที่ไม่สูงมาก พืชใบอ่อนหญ้าอ่อน อาศัยพื้นที่หย่อมป่าโปร่ง และทุ่งหญ้าในการใช้ประโยชน์หา
อาหาร สำหรับในประเทศไทยซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกสัตว์กีบนี้ได้เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่ง ได้แก่ วัวแดง 
กวางป่า เก้ง กระทิง และหมูป่า (อัจฉรา, 2543( และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหากจะฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งใน
ป่าอนุรักษ์ให้สำเร็จต้องทำการเพิ่มสัตว์กีบเลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ให้ได้เสียก่อน 

การศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบความชุกชุมและความสัมพันธ์ของชนิดสัตว์กีบกับปริมาณพืชอาหาร เป็น
ข้อมูลในการจัดการพืชอาหารของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์กีบกินพืชขนาดใหญ่ที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่ง และการเข้ามา
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทั้งการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอาศัย ในพื้นที่ก่อนและหลังชิงเผา  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
พื้นที่ศึกษา  

ทุ่งหญ้าบริเวณผาเม่น อุทยานแห่งชาติทับลาน มีชนาดพื้นที่ ประมาณ 0.80 ตารางกิโลเมตร แต่เดิมเป็น
พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ทางเจ้าหน้าที่ได้ยึดคืนกลับมา และพื้นที่ไม่ได้มีการจัดการใดๆ ก่อนที่จะไปทำการศึกษา พื้นที่เคย
มีไฟเข้า เมื่อ 1 ปีก่อนการเก็บขอ้มูล 
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Figure 1 Phamen grassland, Thap Lan National Park. 
 

1. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล 
1) GPS 
2) Quadrat frame ขนาด 1 m x 1 m 
3) กรรไกรตัดกิ่ง ตัดหญ้าชิดดิน 
4) เครื่องชั่งดิจิตอล 
5) Data sheet 
6) ตู้อบ 

 
2. การเก็บตัวอย่างในภาคสนาม 

1) ทำการวางแปลงสำรวจชั่วคราว 30 ม. x 30 ม. ในบริเวณทุ่งหญ้า ทำการบันทึกพิกัดของจุด
กลางแปลงสำรวจ โดยใช้ระบบพิกัด UTM WGS84 ในแต่ละ site ทำการวางแปลงเป็น 4 แปลงออก
จากจุดสำรวจสี่ทิศ และเก็บข้อมูลครั้งละทิศ เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลซ้ำที่เดิม 

2) วางแปลงสำรวจโดยวาง Quadrat Frame ขนาด 1 ม. x 1 ม. ลงไปที่ปลายแปลงแต่ละทิศ 
3) สำรวจร่องรอยของสัตว์กีบที่เข้ามาใช้ประโยชน์ และทำการบันทึกข้อมูล 
4) เก็บมวลชีวภาพเหนือพื้นดินออกจากแปลง โดยแยกออกเป็น หญ้า ไม้พุ่ม(รวมกล้าไม้( และไม้ล้มลุก 

ของแปลงนั้นๆ 
5) นำมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมาชั่งน้ำหนัก และ อบในอุณหภูมิ 70 องศาเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

และนำออกมาชั่งน้ำหนักแห้งอีกครั้ง จะได้เป็น Biomass ของมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน  
6) ทำการเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ใน 1, 6, และ 12 เดือนหลังเผา  (ให้ก่อนเผาเป็น หญ้าอายุ 12 เดือน ที่จะ

ทำการเผาในครั้งถัดไป(  
ทำการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563  
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Figure 2 Temporary plots 

 
3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
นำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ความชุกชุม และ ความหนาแน่นของประชากรสัตว์กีบต่อพื้นที่แปลงศึกษา วิเคราะห์

มวลชีวภาพเหนือพื้นดินที่พบ เปรียบเทียบความชุกชุมและความหนาแน่นของสัตว์กีบที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
ก่อนและหลังชิงเผา โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมวลชีวภาพพืชอาหารทั้งสามชนิด ได้แก่หญ้า ไม้พุ่ม(รวมกล้าไม้( 
และไม้ล้มลุก  กับการปรากฏของสัตว์กีบแต่ละชนิดในพื้นที่โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายประชากร 
(ANOVA) ในโปรแกรม R เปรียบเทียบความผันแปรของพืชอาหารสัตว์ในแต่ละช่วงเวลา  

ความหนาแน่น (Density) หมายถึงจำนวนความหนาแน่นของสัตว์ต่อหน่วยพื้นที่อาศัย โดยมีชนิด ขนาด
พื้นที่ เวลา สถานที่ เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการประเมินประชากร  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (Relative density) คือค่าดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงความมากมายของสัตว์ป่าในกรณีที่ไม่สามารถบอกจำนวน
ตัวที่แท้จริงได้ ซึ่งต้องประเมินจากลักษณะใดลักษณะหนึ่งของประชากรสัตว์ที่พบในพื้นที่ เช่น จากจำนวนรอยตีน 
จำนวนกองมูล (Krebs, 1994( หรือบางครั้งค่าดัชนีได้มาจากความถี่ของการพบหรือไม่พบ (Presence-Absence)   
หาค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (relative abundance : RA)  จากสูตร 

   𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 (%) =
จำนวนแปลงที่พบรอยตีน

จำนวนแปลงทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา
× 100 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. ความหนาแน่นและความชุกชุมของสัตว์กีบที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา 
จากการศึกษาความหนาแน่นของสัตว์กีบในบริเวณทุ่งหญ้าผาเม่น ข้อมูลเดือนมกราคม เก็บข้อมูลหลังจาก

การชิงเผา 1เดือน จำนวนแปลง 86 แปลง มีค่าเฉลี่ยของรอยตีนสัตว์ต่อพื้นที่ 0.395 รอยต่อตารางเมตร โดยเป็นรอย
ตีนกระทิง 0.267 รอยต่อตารางเมตร กวางป่า 0.058 รอยต่อตารางเมตร และหมูป่า 0.070 รอยต่อตารางเมตร ข้อมูล
เดือนมิถุนายน เก็บข้อมูลหลังจากการชิงเผา 6 เดือน จำนวนแปลง 33 แปลง มีค่าเฉลี่ยของรอยตีนสัตว์ต่อพื้นที่ 
0.273 รอยต่อตารางเมตร โดยเป็นรอยตีนกระทิง 0.212 รอยต่อตารางเมตร กวางป่า 0.061 รอยต่อตารางเมตร และ
ไม่พบร่องร่อยหมูป่าในแปลงชิงเผา ข้อมูลเดือนธันวาคม เก็บข้อมูลหญ้าอายุ 12 เดือนจำนวนแปลง 120 แปลง มี
ค่าเฉลี่ยของรอยตีนสัตว์ต่อพื้นที่ 0.242 รอยต่อตารางเมตร โดยเป็นรอยตีนกระทิง 0.100 รอยต่อตารางเมตร กวางป่า 
0.092 รอยต่อตารางเมตร และหมูป่า 0.050 รอยต่อตารางเมตร (Table 1 and Figure 3) 
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Table 1 Density of ungulates’ tracks and signs was found at different times. mean (±SE)  

tracks and signs 
1 month  
(n=120) 

6 months 
(n=86) 

12 months 
(n=33) sum 

Bos gaurus 0.267 (±0.048) 0.212 (±0.072) 0.100 (±0.028( 0.579 (±0.148( 
Rusa unicolor 0.058 (±0.025) 0.061 (±0.042) 0.092 (±0.026( 0.211 (±0.093( 
Sus scrofa 0.070 (±0.028) 0.000 (±0.000) 0.050 (±0.020( 0.120 (±0.048( 

sum 0.395 (±0.067)  0.273 (±0.090) 0.242 (±0.049) 0.91 (±0.289) 
 

 
Figure 3 Density of ungulates in Phamen grassland at each post-burn period.  

 
จากการศึกษาการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ทุ่งหญ้าของสัตว์กีบในบริเวณทุ่งหญ้าผาเม่น มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์

การปรากฏของสัตว์กีบชนิดต่างๆเป็นเปอร์เซ็นร้อยละดังนี้ ในช่วงที่หญ้ามีอายุ 1 เดือนหลังจากการเผามีค่าความชุก
ชุมของกระทิง 26.7 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความชุกชุมของกวางป่า 5.8 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชุกชุมของหมูป่า 7 
เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่หญ้ามีอายุ 6 เดือนหลังจากการเผา มีค่าความชุกชุมของกระทิง 21.2 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชุกชุม
ของกวางป่า 6 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชุกชุมของหมูป่า 0 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่หญ้ามีอายุ12 เดือน มีค่าความชุกชุม
ของกระทิง 10 เปอร์เซ็นต์ ของกวางป่า 9 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชุกชุมของหมูป่า 5 เปอร์เซ็นต์ (Table 2) 

 
Table 2 Abundance of ungulates’ tracks and signs was found in Phamen grassland. 

tracks and signs 
1 month 
(n=120) 

6 months 
(n=86) 

12 months 
(n=33) 

sum 

Bos gaurus 26.744 21.212 10.000 57.956 
Rusa unicolor 5.814 6.061 9.167 21.042 
Sus scrofa 6.977 0.000 5.000 11.977 

sum 39.535 27.273 24.167 90.975 
 
จากการศึกษาความชุกชุมสัมพัทธ์เห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์การปรากฏของกระทิงพบมากที่สุดในทุกช่วงเวลาทั้ง

ก่อนเผาและหลังเผา โดยช่วงเวลาหลังจากการชิงเผาแล้ว 1 เดือน พบกระทิงมากที่สุด รองลงมาคือช่วงเวลาหลังเผา 6 
เดือน และช่วงที่หญ้าอายุ 12 เดือน พบการปรากฏของกระทิงน้อยที่สุด เปอร์เซ็นต์การปรากฏของกวางป่ามีลักษณะ
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การปรากฏที่มากในช่วงหญ้าอายุ 12เดือน แล้วน้อยลงในช่วงหญ้าหลังเผา 1 เดือน และ เพิ่มขึ้นในช่วงหญ้าหลังเผา 6 
เดือน  ลักษณะการปรากฏของหมูป่ามีเปอร์เซ็นต์การปรากฏมากที่สุด ในช่วงหญ้าอายุ 1 เดือนหลังเผา รองลงมาคือ
ช่วงหญ้าก่อนเผาอายุ 12 เดือน และน้อยที่สุดในช่วงหลังเผา 6 เดือน (Figure 4) 

 

 
Figure 4 Abundance of ungulates’ tracks and signs in Phamen grassland. 
 
2. ปริมาณมวลชีวภาพและความสัมพันธ์ของพืชอาหารสัตว์ในแปลงศึกษา 

ข้อมูลเดือนมกราคม หลังจากการเผา 1เดือน ในแปลงเผามีค่าเฉลี่ยน้ำหนักมวลชีวภาพของพืชอาหารสัตว์ 
11.775 กรัมต่อตารางเมตร เป็นหญ้า 9.333 กรัมต่อตารางเมตร ไม้พื้นล่าง 0.258 กรัมต่อตารางเมตร ไม้พุ่ม 2.174 
กรัมต่อตารางเมตร ข้อมูลเดือนมิถุนายน หลังจากการเผา 6 เดือน ในแปลงเผามีค่าเฉลี่ยน้ำหนักมวลชีวภาพของพืช
อาหารสัตว์ 144.873 กรัมต่อตารางเมตร เป็นหญ้า 139.495 กรัมต่อตารางเมตร ไม้พื้นล่าง 4.738 กรัมต่อตาราง
เมตร ไม้พุ่ม 0.639 กรัมต่อตารางเมตร ข้อมูลเดือนธันวาคม หลังจากการเผา 12 เดือน มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักมวลชีวภาพ
ของพืชอาหารสัตว์ 511.018 กรัมต่อตารางเมตร เป็นหญ้า 484.395 กรัมต่อตารางเมตร ไม้พื้นล่าง 21.557 กรัมต่อ
ตารางเมตร ไม้พุ่ม 5.066 กรัมต่อตารางเมตร (Table 3 ) 

 
Table 3 The Biomass in Phamen. mean (±SE( 

Biomass 
1 month 
(n=120) 

6 months 
(n=86) 

12 months 
(n=33) 

grass 9.333  (±1.187( 139.495 (±27.194( 484.395 (±32.824( 
forb 0.258 (±0.122( 4.738 (±1.632( 21.557 (±5.768( 
shrub 2.174 (±0.942( 0.639 (±0.449( 5.066 (±1.250( 
sum 11.765 (±1.387) 144.873 (±27.045) 511.018 (±33.063) 
 
จากการศึกษาการมวลชีวภาพในบริเวณทุ่งหญ้าผาเม่น พบว่ามวลชีวภาพในช่วงก่อนเผา 12 เดือน หลังการ

ชิงเผา 1 เดือน และ 6 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปริมาณมวลชีวภาพของหญ้า (grass) และ
พืชพื้นล่าง (forb) ลดลงมากหลังจากการเผาไปแล้ว  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากหลังจากผ่านไป 6 เดือน  
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Figure 5 Density of biomass in the Phamen. 
 

และจากกราฟใน Figure 5 จะเห็นได้ว่าช่วงความแปรปรวนของปริมาณหญ้าในช่วงอายุ 12 เดือนและช่วง
ความแปรปรวนของปริมาณหญ้าในอายุ 6 เดือนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ช่วงความแปรปรวนของ
หญ้าช่วงอายุ 6 เดือน และ 12 เดือน มีความแตกต่างกันกับ ช่วงความแปรปรวนของหญ้าอายุ 1 เดือน  อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ 

หญ้าและไม้พื้นล่างหลังจากชิงเผาแล้ว 1 เดือน มีมวลชีวภาพ 9.333  และ 0.528 กรัมต่อตารางเมตร
ตามลำดับ ความชุกชุมของกระทิง 26.744 เปอร์เซ็น หญ้าและไม้พื้นล่างหลังจากการชิงเผาแล้ว 6 เดือน มีมวลชีวภาพ 
139.495 และ 4.738 กรัมต่อตารางเมตร มีความชุกชุมของกระทิง 21.212 เปอร์เซ็น  หญ้าและไม้พื้นล่างหลังจาก
การชิงเผาแล้ว 12 เดือน มีมวลชีวภาพ 484.395 และ 21.557กรัมต่อตารางเมตร และมีความชุกชุมของกระทิง 
10.000 เปอร์เซน็  จะเห็นได้ว่าความชุกชุมของกระทิงกับมวลชีวภาพของหญ้าและไม้พื้นล่างมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
เชิงลบ เมื่อมวลชีวภาพของหญ้าและไม้พื้นล่าง เพิ่มขึ้น ความชุกชุมของกระทิงกลับลดลง (Figure 6) 
 

 
Figure 6 Relationship between abundance of gaur and biomass in Phamen. 
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หญ้าและไม้พื้นล่างที่เผาแล้ว 1 เดือน มีมวลชีวภาพ 9.333  และ 0.528 กรัมต่อตารางเมตรตามลำดับ ความ
ชุกชุมของกวางป่า 5.814 เปอร์เซ็น หญ้าและไม้พื้นล่างหลังจากการเผาแล้ว 6 เดือน มีมวลชีวภาพ 139.495 และ 
4.738 กรัมต่อตารางเมตร มีความชุกชุมของกวางป่า 6.061เปอร์เซ็น  หญ้าและไม้พื้นล่างหลังจากการเผาแล้ว 12 
เดือน มีมวลชีวภาพ 484.395 และ 21.557กรัมต่อตารางเมตรและมีความชุกชุมของกวางป่า 9.167เปอร์เซ็น  เห็นได้
ว่าความชุกชุมของกวางป่ากับมวลชีวภาพของหญ้าและไม้พื้นล่างมีความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวก เมื่อมวลชีวภาพของ
หญ้าและไม้พื้นล่างเพิ่มขึ้น ความชุกชุมของกวางป่าก็เพิ่มขึ้นด้วย (Figure 7) 
 

 
Figure 7 Relationship between abundance of sambar deer and biomass in Phamen. 
 

หญ้าและไม้พื้นล่างที่เผาแล้ว 1 เดือน มีมวลชีวภาพ 9.333  และ 0.528 กรัมต่อตารางเมตรตามลำดับ ความ
ชุกชุมของหมูป่า 6.977 เปอร์เซ็น หญ้าและไม้พื้นล่างหลังจากการเผาแล้ว 6 เดือน มีมวลชีวภาพ 139.495 และ 4.738 
กรัมต่อตารางเมตร มีความชุกชุมของหมูป่า 0.000 เปอร์เซ็น  หญ้าและไม้พื้นล่างหลังจากการเผาแล้ว 12 เดือน มีมวล
ชีวภาพ 484.395 และ 21.557กรัมต่อตารางเมตร มีความชุกชุมของหมูป่า 5.000 เปอร์เซ็น  เห็นได้ว่าความชุกชุมของ
หมูป่ากับมวลชีวภาพของหญ้าและไม้พื้นล่างมีความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงลบ แต่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมวล
ชีวภาพของไม้พุ่ม เพราะเมื่อมวลชีวภาพของไม้พุ่มมีการลดในช่วงเดือนที่ 6 หลังการเผา แล้วเพิ่มขึ้นในเดือนที่ 12 หลัง
การเผา กราฟความชุกชุมของหมูป่าก็เพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน (Figure 8( 

 

 
Figure 8 Relationship between abundance of wild boar and biomass in Phamen. 
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วิจารณ์ผล 
 มวลชีวภาพเหนือพื้นดินหลังจากการชิงเผาในเดือนแรกทั้งหญ้า ไม้พื้นล่างและไม้พุ่ม ลดน้อยลงอย่างเห็นได้
ชัด เมื่อเทียบกับมวลหลังการเผาที่มีอายุ 12 เดือน แต่มวลชีวภาพเหนือพื้นดินเพิ่มมากขึ้นในเดือนที่ 6 หลังการเผาซึ่ง
เข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือนมิถุนายน โดยเฉพาะหญ้ามีมวลชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของ  
รณรัตน์ และ รองลาภ (2552( พบว่า พวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะแตกใบขึ้นมาใหม่หลังจากการเกิดไฟไหม้ได้เร็วกว่า  
พืชใบเลี้ยงคู่ หญ้าที่มีลำต้นอยู่ใต้ผิวดินเมื่อได้รับความชื้นจะแตกใบอ่อนออกมา แต่มวลชีวภาพจะลดลงจากก่อนเผา 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ สิริวัฒน์ (2563( ที่พบว่ามวลชีวภาพของพืชเหนือผิวดินของหญ้าอายุ 2 
และ 4 เดือน แตกต่างกับมวลชีวภาพของหญ้าอายุ 12 เดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 ความชุกชุมของสัตว์กีบที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทุ่งหญ้าผาเม่น กระทิงมีการเข้ามาใช้พื้นที่มากที่สุดในช่วง
หลังเผา 1 เดือน และลดลงในช่วงหลังการเผา 6 เดือน และน้อยที่สุดในช่วงหลังการเผาไปแล้ว 12 เดือน ในขณะที่
กวางป่า มีการเข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นจากน้อยไปมาก ในช่วงเวลาหลังจากการเผา คือ น้อยที่สุดในช่วง 1 เดือนแรก และ
มากที่สุดในช่วง 12 เดือนหลังเผาอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ รณรัตน์ และ รองลาภ (2552( พบว่า 
กวางป่าเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ในช่วงเวลาหลังเผาจากมากไปน้อย ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก การศึกษา
ทั้งของ รณรัตน์ และ รองลาภ (2552( มีการเผาต่างกันกับการเผาของโครงงานนี้เป็นเวลา 2 เดือน และจากการศึกษา
ของ สิริวัฒน์ (2563( พบว่า หญ้าที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือน ภายหลังการชิงเผามีคุณค่าด้านโภชนาการแก่สัตว์ป่าได้
ดีกว่าหญ้าอายุ 12 เดือน สอดคล้องกับที่ค่าความชุกชุมของรอยตีนสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้าผาเม่นมีค่ามาก
ในช่วงระยะเวลาหลังเผา 1 เดือน และลดลงในระยะเวลาต่อมา 
 

สรุป 
ความชุกชุมของสัตว์กีบในบริเวณทุ่งหญ้าผาเม่น มีค่าความชุกชุมการปรากฏของรอยตีนสัตว์กีบ  3 ชนิด

หลักๆ คือ กระทิง กวางป่า และหมูป่า ในช่วงที่หญ้ามีอายุ 1 เดือนหลังจากการชิงเผามี ค่าความชุกชุมของกระทิง 
26.744 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความชุกชุมของกวางป่า 5.814 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชุกชุมของหมูป่า 6.977 เปอร์เซ็นต์ 
ในช่วงที่หญ้ามีอายุ 6 เดือนหลังจากการเผา มีค่าความชุกชุมของกระทิง 21.212 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชุกชุมของ
กวางป่า 6.061 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชุกชุมของหมูป่า 0 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่หญ้ามีอายุ12 เดือน มีค่าความชุกชุม
ของกระทิง 10.000 เปอร์เซ็นต์ ของกวางป่า 9.167 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความชุกชุมของหมูป่า 5.000 เปอร์เซ็นต์  

มวลชีวภาพในบริเวณทุ่งหญ้าผาเม่น ในช่วงหลังเผา 1 เดือน 6 เดือน และ12 เดือน มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ปริมาณมวลชีวภาพของหญ้า (grass) และพืชพื้นล่าง (forb) ลดลงมากหลังจากการเผาไปแล้ว  
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากหลังจากผ่านไป 6  เดือน ในขณะที่ มวลชีวภาพของไม้พุ่ม (shrub) ลดลงมากหลังเผาไปแล้ว 
และลดลงอีกหลังจากผ่านไปแล้ว 6 เดือน   

ความชุกชุมของกระทิงกับมวลชีวภาพของหญ้าและไม้พื้นล่างมีความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงลบ เมื่อมวลชีวภาพ
ของหญ้าและไม้พื้นล่าง เพิ่มขึ้น ความชุกชุมของกระทิงกลับลดลง ความชุกชุมของกวางป่ากับมวลชีวภาพของหญ้าและ
ไม้พื้นล่างมีความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงบวก เมื่อมวลชีวภาพของหญ้าและไม้พื้นล่างเพิ่มขึ้น ความชุกชุมของกวางป่าก็
เพิ่มขึ้นด้วย ความชุกชุมของหมูป่ากับมวลชีวภาพของหญ้าและไม้พื้นล่างมีความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงลบ แต่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมวลชีวภาพของไม้พุ่ม เพราะเมื่อมวลชีวภาพของไม้พุ่มมีการลดในช่วงเดือนที่ 6 หลังการ
เผา แล้วเพิ่มขึ้นในเดือนที่ 12 หลังการเผา กราฟความชุกชุมของหมูป่าก็เพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากชนิด ความมากมาย และรูปแบบกิจกรรมของสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยเขาหินปูน  โดยใช้

กล้องดักถ่ายภาพ ติดตั้งในพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ครอบคลุมพื้นที่ 0.94 ตาราง
กิโลเมตร ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาจากจำนวนตำแหน่งตั้ง
กล้อง 24 ตำแหน่ง รวม 3,121 กับดักวัน พบสัตว์ป่ารวม 23 ชนิด จาก 21 วงศ์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 13 ชนิด 11 
วงศ์ และนก 10 ชนิด 10 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากหลาย (H’(  2.39 ความมากมายสัมพัทธ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ที่พบได้แก่ ลิงกัง (99.58%( เลียงผา (31.78%( สุนัขจิ้งจอก (14.58%( ชะมดเช็ด (14.55%( กระรอกหลา กสี 
(11.37%( กระจ้อน (9.42%( เม่นใหญ่ (6.95%( อีเห็นธรรมดา (4.07%( แมวดาว (1.47%( พังพอนธรรมดา 
(1.28%( หนู (0.38%( ลิ่นชวา (0.26%( และกระแตเหนือ (0.19%( ตามลำดับ สำหรับความมากมายสัมพันธข์องนก
ที่พบ ได้แก่ ไก่ป่า (15.32%( นกเขาเขียว (3.24%( เหยี่ยวผึ้ง (2.08%( นกกะรางหัวหงอก (1.09%( นกกางเขนดง 
(1.03%( นกแต้วแล้วธรรมดา (0.83%( นกยางลายเสือ (0.80%( นกกะปูดใหญ่ (0.26%( นกกะรางหัวขวาน 
(0.19%( และนกกางเขนบ้าน (0.06%( จากการแบ่งรูปแบบกิจกรรมในรอบวัน ออกเป็น 5 กลุ่ม พบว่า กลุ่มมี
กิจกรรมในตอนกลางคืนอย่างเข้มข้น ได้แก่ ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา และเม่นใหญ่  กลุ่มมีกิจกรรมส่วนใหญ่ตอน
กลางคืน ได้แก่ เลียงผา สุนัขจิ้งจอก และแมวดาว กลุ่มมีกิจกรรมคาบเกี่ยวระหว่างกลางวันและกลางคืน ได้แก่ 
กระแตเหนือ กลุ่มมีกิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางวัน ได้แก่ นกกะรางหัวหงอก นกกางเขนดง และนกแต้วแล้วธรรมดา 
กลุ่มมีกิจกรรมตอนกลางวัน ได้แก่ กระจ้อน ไก่ป่า และลิงกัง การซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์ป่าในพื้นที่เมื่อพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธิ์การซ้อนทับ (Δ) ที่พบว่ามีค่ามากกว่า 0.80 ได้แก่ ไก่ป่ากับกระจ้อน  ไก่ป่ากับกระรอกหลากสี 
เลียงผากับสุนัขจิ้งจอก กระรอกหลากสีกับกระจ้อน ลิงกังกับไก่ป่า ผลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูนต่อไป 
คำสำคัญ: ความหลากชนิด, ความมากมาย,กล้องดักถ่ายภาพ, รูปแบบกิจกรรม, ถิ่นอาศัยเขาหินปูน 
 

ABSTRACT 
 This study on diversity, abundance and activity patterns of mammals and birds in limestone 
habitat using camera traps was conducted in the lime stone concession area, at Kaeng Khoi District, 
Sara Buri Province during December 2019 to November 2020. The study area covered 0.94 km2  lime 
stone concession area. The results based on 24 camera trap locations, 3,121 trap days, showed that 
23 species within 21 families of wildlife were photographed including 13 wild mammal species 
within 11 families and 10 aves species within 10 families. The Diversity Index (H ') of this study area 
was 2.39. The highest relative abundance was pig-tail macaques (99.58%( followed by serow 
(31.78%(. Asiatic jackal (14.58%(, small Indian Civet (14.55%(, variable squirrel (11.37%( Indochinese 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

68 

ground squirrel (9.42%(, Malayan Porcupine (6.95%(, common palm civet (4.07%(, leopard cat 
(1.47%(, small Indian mongoose (1.28%(, Rattus spp. (0.38%(, Sunda pangolin (0.26%( and northern 
tree shew (0.19%(, respectively. Whereas the highest relative abundance of bird species was red 
jungle fowl (15.32%( followed by emerald dove (3.24%( Oriental honey-buzzard (2.08%( white-
created laughing thrush (1.09%( white-rumped shama (1.03%( blue-winged pitta (0.83%( Malayan 
night heron (0.80%( greater coucal (0.26%( Eurasian hoopoe (0.19%( and oriental magpie robin 
(0.06%(, respectively. The diel activity patterns, were categorized into 5 groups: i) strongly nocturnal 
group such as small Indian civet, common palm civet and Malayan porcupine; ii) mostly nocturnal 
group including serow, Asiatic jackal and leopard cat; iii) cathemeral group consisting of northern 
tree shew; iv) mostly diurnal group composing of white-created laughing thrush, white-rumped 
shama and blue-winged pitta; and v) strongly diurnal group comprising Indochinese ground squirrel, 
red jungle fowl and pig-tail macaques. For temporal overlap of wildlife in the area, species with the 
overlap coefficient (Δ) greater than 0.80, included i) red jungle fowl and Indochinese ground 
squirrels, ii) serow and Asiatic jackal, iii) variable squirrel and Indochinese ground squirrel, and iv) 
pig-tailed macaques and red jungle fowl. These knowledge from this study could be benefit for 
further wildlife conservation and rehabilitation of the limestone habitat. 
Keywords: species diversity, abundance, camera trap, activity patterns, limestone habitat 
 

คำนำ 
 พื้นที่ภูเขาหินปูนหรือภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst topography) เกิดจากการละลายของกลุ่มหินที่สามารถ
ละลายน้ำได้ (carbonate bedrock) เป็นแหล่งที่ระบบนิเวศมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มักมีความแห้งแล้ง
ในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่ช่วงฤดูฝนมีธารน้ำไหลลงสู ่พื ้นที่ต่ำและมีบางส่วนหายไปในหลุมยุบ และถ้ำ  (Ford and 
Williams, 1989; Legatzki et al., 2011( เป็นแหล่งที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น 
(Clements et al., 2006) การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพรรณพืชในระบบนิเวศเขาหินปูนยังมีอยู่น้อยมาก (โดม, 
2558(ซึ่งพื้นที่โดยรอบของภูเขาหินปูนมีปัจจัยคุกคามจากการขยายตัวการเพาะปลูกทางการเกษตร ขยายตัวของ
ชุมชน การสร้างเส้นทางคมนาคมรวมถึงการเกดิไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ทำให้สัตว์ป่าในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ รวมถึงมี
มนุษย์เข้าไปหาของป่า ลักลอบล่าสัตว์ และมีการขยายพื้นที่เข้าไปเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้เทือกเขา
หินปูนยังมีการทำสัมปทานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีการอนุญาตให้ทำสัมปทานเหมืองแร่พื้นที่เทือกเขาหินปูนในประเทศ ไทยมากกว่า 
122 แห่ง คิดเป็น 20% ของพื้นที ่เทือกเขาหินปูนทั ้งหมด พื้นที ่เขาหินปูนที่มีขนาดใหญ่ที ่สุดในประเทศไทย 
ครอบคลุมพื้นที่เทือกเขาหินจังหวัดสระบุรีมีกลุ่มภูเขาหินปูนที่เกิดในยุคเพอร์เมียน อายุประมาณ 286-245 ล้านปี 
เป็นวัตถุดิบทั้งในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเคมี โดยกระจายเป็นแนวยาวทางด้านตะวันออกของ
จังหวัด ขนานกับแนวขอบที่ราบสูงโคราช และพบกระจายตัวเป็นเขาโดดบริเวณด้านตะวันออกและใต้ของจังหวัด
สระบุรี (กรมทรัพยากรธรณี, 2550( โดยบริเวณจังหวัดสระบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สัมปทานบริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย (แก่งคอย( จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลทับกวาง ตำบลท่าล้อ และตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย  

ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และรูปแบบกิจกรรมในถิ่นที่อาศัยในพื้นที่ป่าธรรมชาติเขา
หินปูนที่ยังไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองภายในยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน การศึกษานี้ต้องการทดสอบสุมมุติฐานว่า 
สัตว์ป่าที่ออกหากินในช่วงเวลาเดียวกัน มีการซ้อนทับในเชิงเวลาสูง เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่อาศัยในเทือกเขา
หินปูน  ผลการศึกษาที่ได้ จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจสังคมของสัตว์ป่าในพื้นที่ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการและการอนุรักษ์เพื่อการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าให้อำนวยประโยชน์ต่อไปซึ่งจักก่อประโยชน์ในเชิง
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การจัดการพื้นที่ต่อไป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและความมากน้อยของสัตว์ป่า รูปแบบกิจกรรม การ
ทำกิจกรรมในรอบวัน และการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์ป่าในพื้นที่เขาหินปูนโดยกล้องดักถ่ายภาพ 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

พื้นที่ศึกษา 
การศึกษาดำเนินการในพื้นที่ขอบเขตประทานบัตรเหมืองหินปูนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย( จำกัด 

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่รวมประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตร ป่าทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย 
และป่ามวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (Figure 1( ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติ ไม่เคยผ่านการ
ทำเหมืองมาก่อน สภาพป่าโดยทั่วไปบนเทือกเขาหินปูนบริเวณพื้นที่ศึกษาปกคลุมด้วยป่าดงดิบแล้ง พรรณไม้เด่นที่
พบ ได้แก่ ข่อย โดยเฉพาะตามแนวที่มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝน ร่องน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ พรรณ
ไม้เด่นที่พบเช่น กาสามปีก ซ้อ สะเดา ประดู่ ซ้อ กระพี้จั่น หนามคณฑา ตะโก และเล็บเหยี่ยว เป็นต้น พวกหนาม
ของไม้พุ่มที่เข้าถึงยาก พบมีว่ามีการรายงานของโมกราชินี  ซึ่งขึ้นตามโขดหินพบปกคลุมด้วยพืชเฉพาะถิ่นเขาหินปูน 
เช่น จันผาและสลัดได เป็นต้น พื้นที่บนเทือกเขาพบว่าบางส่วนมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าที่ราบ ขนาดเล็กมีความเหมาะสม
สำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แต่สภาพโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง  เมื่อพิจารณาข้อมูลสภาพภูมิอากาศในรอบ 69 
ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2562 พบว่าจังหวัดสระบุรีรวมถึงพื้นที่ศึกษา มีอุณหภูมิคอ่นข้างสูง สภาพอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีระหว่าง 28 - 30 องศาเซลเซียส อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศา
เซลเซียส และฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 - 24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศ
ร้อนจัดที่สุดในรอบปี ขณะที่ฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม ปริมาณฝนรวมประมาณ 1,200 – 1,400 
มิลลิเมตรต่อปี  แต่บริเวณทางตอนล่างของจังหวัดที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณ
ตอนบนของอําเภอหนองโดนและบางพื้นที่ของอําเภอวังม่วงที่ปริมาณฝนรวมตลอดปีต่ำกว่า 1,200 มิลลิเมตร (กอง
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2562( 

 
อุปกรณ์ 

1. แผนที่ภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติสมัปทานของบรษิัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย( จำกัด ตำบล
ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาตราส่วน 1:50,000 

2. กล้องดกัถ่ายภาพ (camera trap( จำนวน 12 ตัว ยี่ห้อ Bushnell รุ่น Essential E3 (16MP( 
3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
4. ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System; GPS( 
5. อุปกรณ์จดบนัทึกข้อมูล 
6. คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
7. โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม file manager โปรแกรม R 
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Figure 1  Map of natural forest area, Khao Hin Limon, Kaeng Khoi District, Saraburi Province and 

the study site (red circle(, Location of the camera trap (red point(. 
 
วิธีการ 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 1. เลือกพื้นที่ศึกษาที่เหมาะสมต่อการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ (camera trap) โดยพิจารณาจากแผนที่
ระวางที่ครอบคลุม การเดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ทีป่รากฏร่องรอยของสัตว์ป่าในพื้นที่ แล้วจึงติดตั้งกล้องดักถา่ยภาพ 
ให้ตัวกล้องดักถ่ายภาพอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ละชุดวางห่างกันเป็นระยะทาง 300-500 
เมตร ตามวิธีที่ใช้ในการศึกษาสัตว์ป่าในแปลงถาวรระยะยาว (Jansen et al., 2014) ปรับตั้งค่าให้กล้องดักถ่ายภาพ
ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และบันทึกภาพสัตว์ป่า 3 ภาพใน 10 วินาที หากมีสัตว์เดินผ่านหน้ากล้อง  
 2. ติดตั้งกล้องครั้งละ 8-12 ชุด บันทึกข้อมูลวันเวลาที่ติดตั้ง และตำแหน่งภูมิศาสตร์ไว้ในแบบบันทึกข้อมูล 
เมื่อครบ 30 วัน จึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบ โอนย้ายข้อมูลรูปภาพ เปลี่ยนแบตเตอรี่ และเคลื่อนย้ายกล้องดัก
ถ่ายภาพไปติดตั้งยังพื้นที่อื่นต่อไป ให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา  
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1. คำนวณค่าความหลากชนิดของสัตว์ป่าของพื้นที่ป่าธรรมชาติเขาหินปูนแต่ละช่วงเวลาศึกษา (Shannon, 
1949( ซึ่งคำนวณได้จากสมการ 

𝐻′ =  −  ∑(𝑃𝑖𝐼𝑛𝑃𝑖)

𝑠

𝑖=1

 

  เมื่อ       H’ = ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิด 
S = จำนวนชนิด 
Pi = สัดส่วนระหว่างจํานวนตัวอย่างของสิง่มีชีวิต (i = 1, 2, 3,...( ต่อจํานวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 

 2. คำนวณหาค่าร้อยละของความมากมายสัมพัทธ์ของสัตว์แต่ละชนิดที่พบจากกล้องดักถ่ายภาพ ตาม 
Francis (2008( ซึ่งคำนวณได้จากสมการ 

Relative abundance (%) = 
trap success ×100

trap night
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เมื่อ      Relative abundance (%( คือ ความมากมายสัมพนัธ์ของสัตว์ชนิดที่ A 
 Trap success             คือ จำนวนกล้องทั้งหมดที่ถ่ายภาพสัตว์ชนิดที่ A 
 Trap night                    คือ จำนวนกล้องที่ทำการวางต่อคืน X จำนวนวัน 

 
 3. ศึกษาช่วงเวลากิจกรรมรอบวัน 

3.1 ทำการวิเคราะห์ช่วงเวลาในการทำกิจกรรมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด  โดยใช้เวลาจากกล้องดัก
ถ่ายภาพ (camera trap( กำหนดช่วงเวลาการออกหากินที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพ ทั้งข้อมูลโดยรวมและจำแนกตาม
ชนิด โดยแบ่งเวลาช่วง 06:01 - 17:59 น. เป็นเวลากลางวัน และ เวลาช่วง 18:00 - 06:00 น. เป็นเวลากลางคืน 
(Azlan, 2009( จากนั้นจำแนกช่วงเวลาของสัตว์แต่ละชนิด ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โดยใช้สมการคำนวณดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ของช่วงเวลากิจกรรม = [(A or B)/A+B]x100 

เมื่อ  A คือ ความถี่ของช่วงเวลากิจกรรมในตอนกลางวัน 
B คือ ความถี่ของช่วงเวลากิจกรรมในตอนกลางคืน 

 
นำค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้จำแนกรูปแบบทำกิจกรรมตามเวลาที่ปรากฏบนภาพถ่าย เปรียบเทียบระหว่าง

ช่วงเวลากิจกรรมตอนกลางคืนและกลางวัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ( ตาม Van Schaik and Griffiths, (1996( กลุ่ม
ที่มีช่วงเวลากิจกรรมตอนกลางคืน > 85% จัดเป็นกลุ่มมีกิจกรรมในตอนกลางคืนอย่างเข้มข้น (Strongly nocturnal( 
กลุ่มที่มีช่วงเวลากิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางคืน 61 – 84% จัดเป็นกลุ่มมีกิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางคืน (mostly 
nocturnal( กลุ่มที่มีช่วงเวลากิจกรรมคาบเกี่ยวกลางวันและกลางคืน 40 – 60% จัดเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมคาบเกี่ยว
กลางวันและกลางคืน (cathemeral( กลุ่มที่มีช่วงเวลากิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางวัน 61 – 84% จัดเป็นกลุ่มที่มี
กิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางวัน (mostly diurnal( กลุ่มที่มีช่วงเวลาตอนกลางวัน> 85%  จัดเป็นกลุ่มมีกิจกรรมใน
ตอนกลางวันอย่างเข้มข้น (strongly diurnal(  
 3.2 การวิเคราะห์เวลาการทำกิจกรรมในรอบวัน (diel activity) การซ้อนทับในเชิงเวลา (temporal 
overlap) กันโดยใช้โปรแกรม R ชุดคำสั่ง overlap เปรียบเทียบช่วงเวลาทำกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก 
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ 

 
ผลและวิจารณ์ 

ความหลากชนิด 
ผลการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกในพื้นที่เขาหินปูนโดยวิธีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ ระหว่างเดอืน

ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพทั้งหมด 24 จุด รวมจำนวน 3,121 กับ
ดักคืน พบสัตว์ป่าทั้งหมด 21 ชนิด 23 วงศ์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 13 ชนิด 11 วงศ์ แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในกลุ่มสัตว์กินพืช 5 อันดับ 7 วงศ์ รวม 8 ชนิด ได้แก่ เลียงผา ลิงกัง เม่นใหญ่ ลิ่นชวา กระรอกหลากสี กระจ้อน หนู 
และกระแตเหนือ สัตว์กินเนื้อ 4 วงศ์ 5 ชนิด ได้แก่ สุนัขจิ้งจอก แมวดาว ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา และพังพอน
ธรรมดา รวมสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่พบ  11 วงศ์ จาก 13 ชนิด และสัตว์ป่าในกลุ่มนกทั้งหมด 10 ชนิด 10 วงศ์ 
โดยมากเป็นชนิดนกที่มีพื้นป่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อาศัยและหากิน ได้แก่ ไก่ป่า นกกะรางหัวหงอก นกกางเขนดง 
นกกะรางหัวขวาน นกกางเขนบ้าน นกเขาเขียว นกแต้วแล้วธรรมดา นกยางลายเสือ นกกะปูดใหญ่ และเหยี่ยวผึ้ง 
จากการคำนวนสัตว์ป่าบนเขาหินปูนมีค่าดัชนีความหลากหลาย (H’( เท่ากับ 2.39 การศึกษาครั้งนี้สามารถบันทึก
ภาพถ่ายสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กหลากหลายชนิด ได้แก่ สุนัขจิ้งจอก ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา  แมวดาว  พังพอน
ธรรมดา บุษบง (2542( กล่าวว่า การสำรวจโดยวิธีการตั้งกล้องดักถ่ายภาพเป็นวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกับกลุ่มสัตว์
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กินเนื้อขนาดเล็กหลายชนิดที่สังเกตรอยเท้าได้ยาก เนื่องจากมีน้ำหนักตัวเบาจึงทำให้มีการสำรวจได้ยากกว่าสัตว์ที่มี
ขนาดใหญ่และน้ำหนักตัวมากกว่า 

นอกจากนี้ยังบันทึกภาพเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
และยังเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของเทือกเขาหินปูน อีกทั้งพบลิ่นชวาซึ่งมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ใน IUCN (2021( เป็น
ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Critically Endangered , CR) ภาพที่ถ่ายหนูได้เพียงสาม
ภาพบริเวณพื้นที่เขาหินปูน และการศึกษานี้ไม่สามารถแยกประเภทชนิดของหนูได้ เนื่องจากหนูมีการเคลื่อนที่เร็ว 
รวมถึงภาพที่ถ่ายได้เป็นเวลากลางคืนจึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นสีของหนูได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ไม่
สามารถจำแนกหนูได้ถึงระดับชนิด เนื่องจากขนาด ความเร็ว และการบันทึกภาพในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่สามารถ
ระบุสีขนได้ แต่การศึกษาของ Latinne et al. (2013( ทำการศึกษาความหลากหลายของหนูที่อาศัยอยู่ระบบนิเวศ
เขาหินปูนในประเทศไทยพบหนูถ้ำ และ หนูขนเสี้ยนเขาหินปูนทั้งสองชนิดที่มีมากสุดบริเวณเขาหินปูนในประเทศ
ไทย ส่วนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยกล้องดักถ่ายภาพ อาจไม่สามารถระบุชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกป่าด้วยได้อย่าง
ทั่วถึง จึงควรเพิ่มการสำรวจสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมโดยตรงและใช้วิธีการอื่นในการศึกษาชนิดของนกป่าอีกด้วย 
(Kitamura et al., 2010( 
 
ความมากมายสัมพัทธ ์
 ความมากมายของสัตว์ป่าที่มากที่สุด คือ ลิงกัง (99.58%( รองลงมาคือ เลียงผา (31.78%( ไก่ป่า (15.32%( 
สุนัขจิ้งจอก (14.58%( ชะมดเช็ด (14.55%( กระรอกหลากสี (11.37%( กระจ้อน (9.42%( เม่นใหญ่ (6.95%( อีเห็น
ธรรมดา (4.07%( นกเขาเขียว (3.24%( เหยี่ยวผึ้ง (2.08%( แมวดาว (1.47%( พังพอนธรรมดา (1.28%( นกกะราง
หัวหงอก (1.09%( นกกางเขนดง (1.03%( นกแต้วแล้วธรรมดา (0.83%( นกยางลายเสือ (0.80%( หนู (0.38%(  
ลิ่นชวา (0.26%( นกกะปูดใหญ่ (0.26%( นกกะรางหัวขวาน (0.19%( กระแตเหนือ (0.19%( และน้อยที่สุดคือ นก
กางเขนบ้าน (0.06%( ตามลำดับ (Table 1(  จากการศึกษาพบว่าลิงกัง เลียงผา และไก่ป่า เป็นสัตว์ที่มีความมากมาย
สัมพันธ์มากเป็น 5 อันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธราภรณ์ (2559( ที่พบความถี่ของลิงกัง เลียงผา และไก่
ป่ามากเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ เกรียงศักดิ์ (2542( ที่ได้ศึกษาความหลากชนิด การ
แพร่กระจาย และความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กินเนื้อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
พบว่าชะมดเช็ดเป็นสัตว์ผู้ล่าในอันดับต้นๆ เช่นเดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้  
 
ช่วงเวลาทำกจิกรรมในรอบวัน 

การศึกษาช่วงเวลาทำกิจกรรมในรอบวันของสัตว์ป่าแต่ละชนิด จากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพในพื้นที่ตลอด 
24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี คือตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยทำการแบ่ง
ช่วงเวลาออกเป็น 24 ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงเวลา ระหว่าง เวลา 06:01 - 17:59 น. เป็นเวลากลางวัน และ ระหว่างเวลา 
18:00 -06 :00 น. เป็นช่วงเวลากลางคืน (Azlan, 2009( ตามรูปแบบการทำกิจกรรมตามเวลาที่ปรากฏบนภาพของ
สัตว์แต่ละชนิด ซึ่งถูกจำแนกเป็น 5 กลุ่ม (ตาม Schaik and Griffiths, 1996( กลุ่มมีกิจกรรมในตอนกลางคืนอย่าง
เข้มข้น (Strongly nocturnal( ได้แก่ ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา และเม่นใหญ่ กลุ่มมีกิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางคืน 
(mostly nocturnal( ได้แก่ เลียงผา จิ้งจอก แมวดาว ลิ่นชวา และหนู กลุ่มที่มีกิจกรรมคาบเกี่ยวกลางวันและ
กลางคืน (cathemeral( ได้แก่ กระแตเหนือ กลุ่มที่มีกิจกรรมส่วนใหญ่ตอนกลางวัน (mostly diurnal( ได้แก่ นก
กะรางหัวหงอก นกกางเขนดง และนกแต้วแล้วธรรมดา  กลุ่มมีกิจกรรมในตอนกลางวันอย่างเข้มข้น ( strongly 
diurnal( ได้แก่ กระจ้อน กระรอกหลากสี ลิงกัง พังพอนธรรมดา ไก่ป่า นกกะรางหัวขวาน นกกางเขนบ้าน นกเขา
เขียว นกยางลายเสือ นกกะปูดใหญ่ และเหยี่ยวผึ้ง (Table 1( 

จากการวิเคราะห์กิจกรรมซ้อนทับของสัตว์ป่าในป่าธรรมชาติเขาหินปูนโดยใช้โปรแกรม R พบว่าสัตว์ป่าที่มี
ช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันมากที่สุดกับลิงกัง คือ ไก่ป่าที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทับซ้อน (Δ)เท่ากับ 0.81 ตามด้วยกระจ้อน 
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(0.78( , กระรอกหลากสี (0.70(, เลียงผา (0.48( , สุนัขจิ้งจอก (0.43( และชะมดเช็ด (0.09( ไก่ป่ามีช่วงเวลาที่
ซ้อนทับกันมากที่สุดกับกระจ้อน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทับซ้อน (Δ) เท่ากับ 0.95 ตามด้วยกระรอกหลากสี (0.84(, 
เลียงผา (0.49(, สุนัขจิ้งจอก (0.46( และชะมดเช็ด (0.11( เลียงผามีช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันมากที่สุดกับสุนัขจิ้งจอก มี
ค่าสัมประสิทธิ์การทับซ้อน (Δ) เท่ากับ 0.83 ตามด้วยชะมดเช็ด (0.62(, กระจ้อน (0.49( และกระรอกหลากสี (0.46( 
ส่วนกระรอกหลากสีมีช่วงเวลาที่ซ้อนทับมากที่สุดกับ กระจ้อน มีค่าสัมประสิทธิ์การทับซ้อน (Δ) เท่ากับ 0.83 ตาม
ด้วยจิ้งจอก (0.46( และชะมดเช็ด (0.13( ส่วนชะมดเช็ดมีช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันมากที่สุดกับสุนัขจิ้งจอก มีค่า
สัมประสิทธิ์การทับซ้อน (Δ) เท่ากับ 0.64 ตามด้วยกระจ้อน (0.11( และสุนัขจิ้งจอกมีช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันมากที่สุด
กับกระจ้อน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทับซ้อน (Δ) เท่ากับ 0.47 (Figure 2) 

พบว่าสัตว์ป่าธรรมชาติเขาหินปูนมีการซ้อนทับกันของกิจกรรมในรอบวันมากที่สุดซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การ
ซ้อนทับโดยประมาณ >0.80 ได้แก่ ไก่ป่ากับกระจ้อน  ไก่ป่ากับกระรอกหลากสี เลียงผากับสุนัขจิ้งจอก กระรอก
หลากสีกับกระจ้อน และลิงกังกับไก่ป่า (Figure 2( เมื่อทำการเปรียบเทียบกับการศึกษาของ (KronfeldSchor and 
Dayan, 2003) พบว่าพื้นที่เขาหินปูนที่มีสภาพแห้งแล้งทำให้สัตว์ป่ามีการหลบหลีกกันในเชิงเวลา ซึ่งการแยกตาม
เวลาเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันทางนิเวศวิทยาสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน  ซึ่งในการศึกษานี้
สามารถนำไปวางแผนการจัดการและการอนุรักษ์เพื่อการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าในการจัดการพื้นที่ต่อไป 
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Figure 2 Estimation of daily activity pattern and overlap of wildlife. The overlap coefficient is the 

shaded area under the two density estimates. Northern pig-tailed macaque & Red 
junglefowl ( A( , Red junglefowl & Finlayson's squirrel ( B( , Red junglefowl & Indochinese 
ground squirrel (C(, Mainland serow & Golden jackal (D(, Finlayson's squirrel & Indochinese 
ground squirrel (E(. 

  

A B 

C D 

E 
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สรุป 
  ผลการศึกษาพบสัตว์ป่าบนธรรมชาติเขาหินปูน 23 ชนิด จาก 21 วงศ์มีค่าดัชนีความหลากหลาย (H’( 
เท่ากับ 2.39 มีค่าความมากมายสัมพัทธ์ของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมสูงสุด คือ ลิงกัง  (99.58%( ตามด้วย เลียงผา 
(31.78%( สุนัขจิ้งจอก (14.58%( ชะมดเช็ด (14.55%( กระรอกหลากสี (11.37%( กระจ้อน (9.42%( เม่นใหญ่ 
(6.95%( อีเห็นธรรมดา (4.07%( แมวดาว (1.47%( พังพอนธรรมดา (1.28%( หนู (0.38%( ลิ่นชวา (0.26%( และ
กระแตเหนือ (0.19%( ตามลำดับ ขณะที่สัตว์ป่าในกลุ่มนกสูงสุด ได้แก่ ไก่ป่า(15.32%( ตามด้วย นกเขาเขียว 
(3.24%( เหยี่ยวผึ้ง (2.08%( นกกะรางหัวหงอก (1.09%( นกกางเขนดง (1.03%( นกแต้วแล้วธรรมดา (0.83%( นก
ยางลายเสือ (0.80%( นกกะปูดใหญ่ (0.26%( นกกระรางหัวขวาน (0.19%( และนกกางเขนบ้าน (0.06%( ตามลำดับ 
การศึกษารูปแบบช่วงเวลาทำกิจกรรมในรอบวันของสัตว์ป่าแต่ละชนิด สามารถจำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม คือ รูปแบบ
กิจกรรมในตอนกลางคืน (Strongly nocturnal( ได้แก่ ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา และเม่นใหญ่ รูปแบบกิจกรรมส่วน
ใหญ่ในตอนกลางคืน (Mostly nocturnal( ได้แก่ เลียงผา จิ้งจอก ลิ่นชวา แมวดาว และหนู รูปแบบกิจกรรมคาบ
เกี่ยวระหว่างกลางวันและกลางคืน (Cathemeral( ได้แก่ กระแตเหนือ รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่ในตอนกลางวัน 
(Mostly diurnal( ได้แก่ นกแต้วแล้วธรรมดา นกกะรางหัวหงอก และนกกางเขนดง รูปแบบกิจกรรมในตอนกลางวัน 
(Strongly diurnal( ได้แก่ กระจ้อน กระรอกหลากสี ลิงกัง ไก่ป่า พังพอนธรรมดา นกยางลายเสือ นกกะปูดใหญ่ 
เหยี่ยวผึ้ง นกกะรางหัวขวาน นกกางเขนบ้าน และนกเขาเขียว การทับซ้อนกันของกิจกรรมรอบวันมีพื้นที่ใต้กราฟที่
ซ้อนทับกับมากสุดคือ ลิงกังกับไก่ป่า  ไก่ป่ากับกระรอกหลากสี เลียงผากับจิ้งจอก กระรอกหลากสีกับกระจ้อน และ
เลียงผากับชะมดเช็ด ตามลำดับ 
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บทคัดย่อ 

การสะสมของพลาสติกในสัตว์ป่าเป็นประเด็นใหม่ด้านอนุรักษ์ที่มีการวิจัยน้อยมากโดยเฉพาะในสัตว์ป่าบก 
งานวิจัยนี ้จึงรายงานการสะสมของเศษขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยทำการศึกษาจากซากสัตว์ป่าที่ยังสมบูรณ์ จำนวน 56 ซาก 28 ชนิด ซึ่งทั้งหมดมีสาเหตุการตายจาก
จราจรบนท้องถนน พบขยะพลาสติกใน 51 ซาก (ร้อยละ 91.07( จากสัตว์ป่าทั้งหมดของ 26 ชนิด โดยเป็นสัตว์
สัตว์เลื้อยคลาน 37 ซาก 16 ชนิด นก 9 ซาก 6 ชนิด และสะเทินน้ำสะเทินบก 5 ซาก 4 ชนิด พบขยะพลาสติก/ไมโค
รพลาสติกทั้งหมด 234 ชิ้น โดยพบในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมากที่สุด  เฉลี่ย 4.60±5.17 ชิ้นต่อตัว รองลงมาคือ สัตว์
กลุ่มนก 3.55±3.81 ชิ้นต่อตัว และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพบ 2.57±2.69 ชิ้นต่อตัว เป็นขยะพลาสติก/ไมโครพลา
สติกแบบเส้นใย (fiber) มากที่สุด (ร้อยละ 70.08( รองลงมาคือ ชิ้นส่วนแตกหัก (fragment( ร้อยละ 29.06 ส่วนโฟม 
(foam) และแผ่นฟิล์ม (film) พบร้อยละ 0.43 ต่อประเภท ขนาดขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดสาม
อันดับแรก ได้แก่ ขนาดเล็ก (50-500 µm : ร้อยละ 34.19( รองลงมาคือ ขนาดปานกลาง (1000–2000 µm : ร้อย
ละ 24.79( และขนาดค่อนข้างเล็ก (500-1000 µm( ส่วนขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกขนาดเล็กมาก (<50 µm: 
ร้อยละ 0.43( นั้นพบน้อยที่สุด และพบเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกทั้งหมด 12 สี โดยสีน้ำเงินปรากฏมากที่สุด 
(ร้อยละ 37.18( รองลงมาคือ สีดำ (ร้อยละ 20.94( และสีขาว (ร้อยละ 7.69( โดยจำนวนของขยะพลาสติก/ไมโครพ
ลาสติกที่จำแนกตามขนาดและรูปร่าง (2 = 132.03, df = 21, p < 0.01(  และจำแนกตามสีและรูปร่าง (2 = 
165.79 , df = 33, p < 0.01 ) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่ามีการ
สะสมของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกและส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึง
การจำแนกชนิดทางเคมีของพลาสติกและพิษวิทยาของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกต่อสัตว์ป่า รวมทั้ง เฝ้าระวังการ
สะสมของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที ่อาจกลายเป็นปัจจัยคุกคามต่อการอยู ่รอดของสิ ่งมีชีวิตและความ
หลากหลายทางชีวภาพในอนาคตได้ 
คำสำคัญ: ขยะพลาสติก ไมโครพลาสติก สัตว์ป่าบก จังหวัดกาญจนบุรี 
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ABSTRACT 
Plastic accumulation in terrestrial wildlife is an emerging conservation challenge with limited 

research. This research reported accumulation of plastic debris (PD) and microplastics (MPs) in 
terrestrial vertebrates in Kanchanaburi Province. Good-conditioned carcasses of road-killed 
vertebrates were collected. A total of 56 carcasses of 28 species was investigated. PD and MPs was 
found in 51 carcasses (accounting for 91.07%) of 26 species including 5 carcasses of 4 amphibian 
species, 37 carcasses of 16 reptile species, and 9 carcasses of 6 bird species. A total of 234 items of 
PD and MPs were found. Reptiles accumulated the highest number of PD and MPs with an average 
of 4.60 ± 5.17 items/individual followed by birds (3.55 ± 3.81 items/individual( and amphibians (2.57 
± 2.69 items/individual(, respectively. Fiber was the major type of PD and MPs found in the carcasses 
(70.08 %) followed by fragments (29.06 %), and foam and film (0.43 % for each type), respectively. 
Most PD and MPs were small (50–500 µm( in size (34.19 %(, followed by medium size (1000–2000 
µm : 24.79 %), and slightly small size (500–1000 µm : 23.93 %), respectively. There were 12 colors 
of PD and MPs found in the carcasses. Navy blue was the most frequently found (37.18 %(, followed 
by black (20.94 %( and white (7.69 %(, respectively. The numbers of PD and MPs classified by size 
and shape (2 = 132.03, df = 21, p < 0.01(; and the numbers of PD and MPs classified by size and 

color (2 = 165.79, df = 33, p < 0.01) were significantly correlated.  
The results indicated that there was an accumulation of PD and MPs in terrestrial 

vertebrates and most of them were small in size PD and MPs. It was suggested that further 
researches should be conducted to identify chemical types of PD and MPs and to study the 
toxicology of the accumulation of PD and MPs in wildlife. In addition, PD and MPs accumulation 
should be monitored before issues become a serious threat to species survival and biodiversity in 
the future. 
Key Worlds: plastic debris, microplastics, terrestrial wildlife, Kanchanaburi Province 
 

คำนำ 
ปัจจุบันการผลิตพลาสติกเติบโตไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 

และแม้ว่าพลาสติกจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแต่ใช้ระยะเวลานานแตกต่างกันไปตามประเภทของพลาสติก 
ดังนั้นการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและน้ำหนักที่เบาของพลาสติกจึงทำให้แตกตัวหรือสลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
เมื่อได้รับอิทธิพลจากแสงแดด ลม ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ จนกลายเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นที่
สนใจของสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ที่ เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” (Arthur 
et al., 2009( ซึ่งเพิ่มโอกาสเข้าสู่ระบบนิเวศทั้งในน้ำ บนบก และสามารถถูกสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ง่ายมากขึ้น จนอาจ
กลายเป็นปัจจัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้ ดังที่เห็นได้จากงานวิจัยจำนวนมากในระบบนิเวศทาง
ทะเล (Barboza and Gimenez, 2015; de Sá et al., 2018( ว่าสัตว์ป่าที่ได้รับพลาสติก/ไมโครพลาสติกเข้าสู่
ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายโดยตรง เช่น เกิดการบาดเจ็บของลำไส้ (Laist, 1997( กินอาหารได้น้อยลงจนได้รับ
สารอาหารไม่ครบถ้วน (de Sá et al., 2015( เป็นต้น ทั้งยังส่งผลกระทบทางอ้อมจากสารเคมีในไมโครพลาสติก เช่น 
ก่อให้เกิดความเป็นพิษทางเคมีในนกทะเล (Colabuono et al., 2010; Tanaka et al., 2013( เป็นตัวกลางในการ
สะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหาร โดยเริ่มต้นตั้งแต่สิ่งมีชีวิตในระดับปฐมภูมิของสายใยอาหาร เข้าสู่สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังในระดับผู้บริโภค ที่สูงขึ้น และยังพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลได้รับผลกระทบที่ถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่
อาหารโดยผ่านการกินปลาที่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก (Eriksson and Burton, 2003( เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาการสะสมของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกในระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด 
(Wagner, 2014( และระบบนิเวศบนบก (de Souza Machado et al. 2017( รวมทั้งสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในระบบ
นิเวศดังกล่าวน้อยมาก ทั้งที่ผลกระทบของการสะสมของขยะพลาสติกในระบบนิเวศบนบกและแหล่งน้ำจืดอาจเกิด
โอกาสการปนเปื้อนได้เช่นเดียวกับระบบนิเวศทางทะเล และจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหากมีการสะสมของขยะ
พลาสติกและไมโครพลาสติกในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งถูกจัดตั้งเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาประเภทและปริมาณของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่สะสมในสัตว์ป่าบก เพื่อ
เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการติดตามผลกระทบของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกในระบบนิเวศบนบกที่อาจ
กลายเป็นปัจจัยคุกคามต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและนำไปใช้ในการวางแผนจัดการขยะพลาสติก เพื่อลดความเสี่ยง
ที่ขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกจะกลายเป็นปัญหามลพิษคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. การสำรวจภาคสนาม 
เก็บซากตัวอย่างสัตว์ป่าบกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งตายด้วยสาเหตุจากการจราจรบนท้องถนนในพื้นที่

จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563 เลือกเก็บเฉพาะซากสัตว์ป่าที่สภาพอวัยวะภายใน
ไม่เสียหาย ทำการบันทึกตำแหน่งที่พบซากสัตว์ด้วยเครื่องบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ก่อนห่อซากสัตว์ด้วย
กระดาษฟอยล์ (aluminum foil( นำเก็บใส่ถุงซิปล็อค (zip lock bag( และบรรจุลงในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ไม่ให้ซากสัตว์เน่าเสียก่อนนำเข้าตู้แช่แข็งในห้องปฏิบัติการต่อไป  

 
2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

นำซากสัตว์ป่าแช่แข็งตั้งทิ้งไว้ที ่อุณหภูมิห้องจนละลาย นำไปชั่งน้ำหนักหน่วยเป็นกรัม วัดขนาดตาม
หลักการทางสัณฐานวิทยา (morphology) คัดแยกขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกจากระบบทางเดินอาหารของสัตว์
ป่าโดยดัดแปลงวิธีศึกษาจาก van Franeker and Meijboom (2002( และ Mathahon and Hill (2014( โดย
ชำแหละแยกระบบทางเดินอาหารตลอดความยาว ล้างด้วยน้ำกลั่น (demine water) จากนั้นนำระบบทางเดิน
อาหารนั้น มาย่อยด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้มข้น 4 M ปริมาณ 30 มิลลิลิตร ที่ความร้อน 60 °C 
ใช้แท่งแก้วคนจนเนื้อเยื่อแตกออก เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2( ความเข้มข้น 35% จำนวน 5 มิลลิลิตร ปล่อย
ไว้จนกระทั่งเนื้อเยื่อถูกย่อยจนหมด จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง (GF/C) ขนาดรูพรุน 1.2 
ไมครอน (µm( ที่ผ่านการอบและชั่งน้ำหนักก่อนทุกครั้ง (Klien et al., 2015; Wang et al., 2017( บนเครื่องกรอง
สุญญากาศ จากนั้นอบกระดาษกรองด้วยอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ก่อนจะนำกระดาษกรองมาแยกขยะ
พลาสติกหรือไมโครพลาสติกตามประเภท รูปร่าง สี และขนาด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงอย่างน้อย 40x 
พร้อมนับจำนวนและถ่ายภาพประกอบ 

 การจำแนกประเภทของขยะพลาสติกตามรูปร่าง แบ่งเป็น 7 ประเภท ซึ่งดัดแปลงจากงานวิจัยของ Frias 
et al. (2018( ได้แก่ ทรงกลม (pellet) ชิ ้นส่วนแตกหักไร้ร ูปร่าง ( fragment) แผ่นบาง (film) เม็ดพลาสติก 
(microbeads) ฟองน้ำและโฟม (sponge/foam) ยาง (rubber) และขดคล้ายเชือกหรือเส้นยาว (rope/filament) 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้รวมเป็นประเภทเดียวกันกับเส้นใย (fiber) และจำแนกพลาสติกตามสีที่พบ นอกจากนี้ทำการ
จำแนกเศษพลาสติกตามขนาดตาม Whang et al. (2017( ออกเป็น 8 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กมาก (< 50 µm(  
ขนาดเล็ก (50–500 µm(  ขนาดค่อนข้างเล็ก (500–1000 µm( ขนาดปานกลาง (1000–2000 µm( ขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ (2000–3000 µm( ขนาดใหญ่ (3000–4000 µm( ขนาดใหญ่มาก (4000–5000 µm( และเศษพลาสติก 
(>5000 µm( 
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3. การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์พลาสติกในห้องปฏิบัติการ 
เนื่องจากพลาสติกที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรและนาโนเมตรมีโอกาสพบได้ในบรรยากาศทั่วไป ผู้วิจัยจึง

ควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์พลาสติกในห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากบรรยากาศ ด้วยการสวมถุง
มือและล้างอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น เครื่องแก้วและเครื่องมือผ่าตัดด้วยน้ำกลั่นก่อนทุกครั้ง เป็นต้น เพื่อลดโอกาสการ
ปนเปื้อน (Li et al., 2015; Yang et al., 2015; Lusher et al., 2015) รวมทั้งได้วางกระดาษกรอง (GF/C) ขนาด 
1.2 ไมครอน ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อที่ทำความสะอาดแล้วเพื่อประเมินโอกาสการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจาก
บรรยากาศตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  

 
ผลและวิจารณ์  

1. การสะสมของขยะพลาสตกิหรือไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลัง 
พบซากสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังทั้งหมด 56 ซาก แบ่งเป็น สัตว์เลื้อยคลาน 40 ซาก (ร้อยละ 71.43( นก 

9 ซาก (ร้อยละ 16.07( และ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7 ซาก (ร้อยละ 12.5( ในจำนวนนี้พบการสะสมของขยะ
พลาสติกหรือไมโครพลาสติกจำนวน 51 ซาก (ร้อยละ 91.07 ของซากสัตว์ป่าทั้งหมดที่เก็บตัวอย่าง( จำแนกเป็น 
สัตว์เลื้อยคลาน 37 ซาก (ร้อยละ 72.55( นก 9 ซาก (ร้อยละ 17.65( และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 5 ซาก (ร้อยละ 
9.8(  ดัง Table 1 และตำแหน่งที่พบซากสัตว์ป่าแสดงใน Figure 1 

     
Figure 1  Locations of collected carcasses in Kanchanaburi Province, Thailand 
 
2. ปริมาณของเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลัง 

ผลการศึกษาพบจำนวนของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกทั้งหมด 234 ชิ้นในซากสัตว์ป่าบก 51 โดยซาก
สัตว์เลื้อยคลานพบเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกมากที่สุดเฉลี่ย 4.60±5.17 ชิ้น/ตัว หรือ 0.27±0.59 ชิ้น/น้ำหนกัตัว 
1 กรัม รองลงมาคือ ซากนกพบเฉลี่ย 3.55±3.81 ชิ้น/ตัว หรือ 0.14±0.16 ชิ้น/น้ำหนักตัว 1 กรัม และซากสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกพบ 2.57±2.69 ชิ้น/ตัว หรือ 0.25±0.55 ชิ้น/น้ำหนักตัว 1 กรัม (Table 1( 
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Table 1 A list of vertebrate species was found to be accumulated by plastic debris/microplastics. 

Species  No. of Sample 
Items/indiv. 

(�̅�±SD) 
Items/body weight 

(�̅�±SD) 
Class Amphibia 7 2.57±2.69 0.25±0.55 

Hoplobatrachus rugulosus 1 1 0.031 
Fejervarya limnocharis 1 6 1.50 
Duttaphrynus melanostictus 4 1.25±1.89 0.02±0.04 
Kaloula pulchra 1 6 0.151 

Class Aves 9 3.55±3.81 0.14±0.16 
Phylloscopus inornatus 1 2 0.35 
Centropus sinensis 2 1 0.01 
Copsychus saularis 1 13 0.37 
Pycnonotus aurigaster 2 3±1.41 0.09±0.04 
Passer montanus 1 5 0.31 
Acridotheres grandis 2 2±1.41 0.03±0.02 

Class Reptilia 40 4.6±5.17 0.27±0.59 
Acanthosaura lepidogaster 1 0 0 
skink in Family Scincidae 1 0 0 
Gekko gecko 1 3 0.20 
snake in Family Colubridae 1 3 0.12 
Pareas carinatus 9 6.77±6.53 0.84±1.07 
Pareas margaritophorus 4 3.25±1.89 0.31±0.22 
Chrysopelea ornata 1 1 0.02 
Ophiophagus hannah 1 1 0.03 
Coelognathus radiatus 4 8.25±10.62 0.05±0.07 
Dryocalamus davidsonii 1 2 0.09 
Hypsiscopus plumbea 1 2 0.08 
Oligodon spp. 1 1 0.01 
Rhabdophis subminiatus 2 5.5±3.53 0.10±0.08 
Dendrelaphis spp. 2 9±2.82 0.27±0.15 
Ptyas spp. 7 4.14±3.28 0.06±0.09 
Xenopeltis unicolor 1 1 0.010 
Plagiopholis nuchalis 1 2 0.07 
Trimeresurus kanburiensis 1 3 0.01 

 
3. ประเภทของเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังจำแนกตามขนาดและรูปร่าง 

ประเภทของเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุด คือ เส้นใย (fiber) คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมา
คือ ชิ ้นส่วนแตกหักขนาดเล็ก ( fragment) ร้อยละ 39.29 โฟม (foam) และแผ่นฟิล์ม (film) ร้อยละ 1.79  
ต่อประเภท โดยในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็ก (50 µm - 500 µm( มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 34.19 รองลงมาคือ ขนาดปานกลาง (1000 µm - 2000 µm( และขนาดค่อนข้างเล็ก  (500 µm - 1000 µm( 
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คิดเป็นร้อยละ 24.79 ขณะที่ไมโครพลาสติกขนาดเล็กมาก (< 50 µm( มีสัดส่วนการพบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.43  
(Table 2(  

 
Table 2 Numbers and percentage of plastic debris/microplastics classified by types and sizes. 

Sizes of MPs Fiber (%) Fragment 
(%) 

Foam 
(%) 

Film (%) Total (%) 

Very small (< 50 µm( 0 (0%) 1 (0.43%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.43%) 
Small (50 µm - 500 µm( 20 (8.55%) 59 (25.21%) 0 (%) 1 (0.43%) 80 (34.19%) 
Slightly small (500 µm - 1000 µm( 47 (20.09%) 8 (3.42%) 1 (0.43%) 0 (0%) 56 (23.93%) 
Medium (1000 µm - 2000 µm( 58 (24.79%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 58 (24.79%) 
Slightly large (2000 µm - 3000 µm( 14 (5.98%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (5.98%) 
Large (>3000 µm - 4000 µm( 12 (5.13%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (5.13%) 

Very large (4000 µm - 5000 µm( 6 (2.56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (2.56%) 
Plastic debris (>5000 µm( 7 (2.99%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (2.99%) 

Total 
164 

(70.08%) 
68  

(29.06%) 
1 

(0.43%) 
1 

(0.43%) 
234 

(100%) 
 

โดยจำนวนของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่จำแนกตามขนาดและรูปร่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (2 = 132.03, df=21, p < 0.01) โดยเฉพาะชิ้นส่วนแตกหักที่มีขนาดเล็ก (50-500 µm( เส้น
ใยและชิ้นส่วนแตกหักที่มีขนาดปานกลาง (>1000-2000( ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ส่วนเศษพลาสติกและไมโครพลาสติกชนิดชิ้นส่วนแตกหักที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก (>500-1000 µm( ขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ (2000-3000 µm( และขนาดใหญ่ (3000-4000( พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากผลการทดสอบ Chi-square Post hoc test จากผลการทดสอบ Chi-square Post hoc test  (Figure 2( 

 

 
Figure 2 The graph showed z-score from the Post-hoc Chi square test represented. The larger 

size of circle showed the stronger association between size and types of plastic debris 
or microplastics. 
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4. ประเภทของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังจำแนกตามสีและรูปร่าง 
เมื่อจำแนกตามสีของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติก พบว่าสีที่ปรากฏมากที่สุดสามอันดับ คือ สีน้ำเงิน  

(ร้อยละ 37.02( รองลงมาคือ สีดำ (ร้อยละ 20.94( และสีขาวร้อยละ 7.69 (Table 3( 
 

Table 3 Numbers and percentage of plastic debris/microplastics classified by types and colors.  

Colors of MPs Fiber (%) Fragment (%) Foam (%) Film (%) Total (%) 
Navy 86 (36.75%) 1 (0.43%) 0 (0%) 0 (0%) 87 (37.18%) 
Black 42 (17.95%) 6 (2.56%) 0 (0%) 1 (0.43%) 49 (20.94%) 
White 5 (2.14%) 12 (5.13%) 1 (0.43%) 0 (0%) 18 (7.69%) 
Purple 17 (7.26%) 0(%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (7.26%) 
Red 2 (0.85%) 9 (3.85%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (4.70%) 
Brown 1 (0.43%) 10 (4.27%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (4.70%) 
Transparent 0 (0%) 11 (4.70%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (4.70%) 
Blue 4 (1.71%) 4 (1.71%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (3.42%) 
Grey 5 (2.14%) 2 (0.85%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (2.99%) 
Green 2 (0.85%) 4 (1.71%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (2.56%) 
Orange 0 (0%) 5 (2.14%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (2.14%) 
Yellow 0 (0%) 4 (1.71%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (1.71%) 

Total 164 (70.08%) 68 (29.06%) 1 (0.43%) 1 (0.43%) 234 (100%) 
 

โดยจำนวนของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่จำแนกตามสีและรูปร่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (2 = 165.79, df = 33, p < 0.01) โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกประเภทเส้นใย ที่มีสีน้ำเงิน  
สีใส ชิ้นส่วนแตกหักขนาดเล็ก (fragment) ที่มีสีน้ำเงิน สีขาว สีแดง สีน้ำตาล สีใส สีส้ม สีเหลือง และโฟมที่มีสีขาว  
พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการทดสอบ Chi-square Post hoc test (Figure 3( 

 
Figure 3 The graph showed z-score from the Post-hoc Chi square test represented. The larger size 

of circle showed the stronger association between colors and types of plastic debris or  
microplastics. 
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 อย่างไรก็ตามจำนวนขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกในการศึกษาครั้งนี้อาจมีการปนเปื้อนจากไมโครพลาสติก
จากบรรยากาศของห้องปฏิบัติการ โดยจากการวางกระดาษกรองบนจานเพาะเชื ้อในห้องปฏิบัติการระหว่าง
การศึกษา พบว่ามีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจำนวน 1 ตัวอย่าง โดยเป็นประเภทเส้นใยสีแดงและดำขนาดปาน
กลาง (1000–2000 µm( และเส้นใยสีม่วงขนาดใหญ่ (3000–4000 µm(  

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Carlin et al. (2020) ซึ่งศึกษาการสะสมของไมโครพลาสติกใน
ระบบทางเดินอาหารของนกล่าเหยื่อในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พบไมโครพลาสติกสีน้ำเงินและใสพบมากที่สุด โดย
ให้เหตุผลว่าอาจจะเพราะสีมีความโดดเด่นเมื่อปรากฏบนภูมิประเทศ ทำให้นกเกิดความสับสนคิดว่าเป็นเหยื่อหรือ
วัสดุที่ใช้สร้างรัง สีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกกินอาหารของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะในสิ่งมีชีวิตที่มีประสาทการ
รับรู้ภาพสี โดยสิ่งมีชีวิตจะเลือกกินพลาสติกที่มีสีใกล้เคียงกับอาหารเนื่องจากความเข้าใจผิด เช่น  การศึกษาใน
บริเวณอ่าวเนียนติ พบว่าปลามีปริมาณของเม็ดโฟมสีขาวมาก อาจจะเนื่องมาจากเม็ดโฟมมีลักษณะใกล้เคียงกับเหยื่อ
ของปลา (Shaw and Day, 1994( เป็นต้น 

 
สรุป 

1. จากซากสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังทั้งหมด 56 ซาก พบการสะสมของขยะพลาสติกหรือไมโครพลาสติก
จำนวน 51 ซาก คิดเป็นร้อยละ 91.07 โดยพบในสัตว์เลื้อยคลานมากที่สุด   รองลงมาคือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
และนกตามลำดับ  

2. จำนวนขยะเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกทั ้งหมด 234 ชิ ้น พบเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกใน
สัตว์เลื้อยคลานมากที่สุด รองลงมาคือ นก และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และเมื่อพิจารณาในเชิงจำนวนของขยะ
พลาสติก/ไมโครพลาสติกต่อน้ำหนักตัวสัตว์ พบในสัตว์เลื้อยคลานมากที่สุดรองลงมาคือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และ
นก ตามลำดับ 

3. ประเภทของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุด คือ เส้นใย รองลงมาคือ ชิ้นส่วนแตกหักขนาด
เล็ก ตามด้วยโฟมและแผ่นฟิล์ม  

4. ขนาดของไมโครพลาสติกที่พบมากสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ขนาดเล็ก (50-500 µm) ขนาดปานกลาง 
(1000-2000 µm) และขนาดค่อนข้างเล็ก (500-1000 µm( ตามลำดับ 

4. จากสีที่ปรากฏทั้งหมด 12 สี สีของเศษพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่ปรากฏมากที่สุดสามอันดับแรก คือ สี
น้ำเงิน สีดำ และสีขาว ตามลำดับ 

5. ค่า chi-square ของจำนวนของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่จำแนกตามขนาดและรูปร่างมีค่าเท่ากับ 
132.03 (df = 21) และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (2 = 132.03, df = 21, p < 0.01) ส่วนจำนวน
ของขยะพลาสติก/ไมโครพลาสติกที่จำแนกตามสีและรูปร่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (2 = 
165.79, df = 33, p < 0.01)  
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บทคัดย่อ 
การทดแทนของสังคมพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าที่ผ่านการรบกวนอาจมีความแปรผันตามขนาดพื้นที่

รบกวน ช่วงเวลาและชนิดพืชระหว่างกระบวนการการทดแทน วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึง
พลวัตและการสืบต่อพันธุ ์ของพรรณไม้ในพื้นที ่ไร่ร้าง โดยทำการติดตามการสืบต่ อพันธุ ์ของชนิดไม้ที ่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ภายในแปลงถาวรขนาด 16 เฮกตาร์ (400  x 400 เมตร(  โดยติดหมายเลข วัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก และระบุชนิดไม้ ทุก ๆ 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2562 ผลการศึกษา 
พบว่าจำนวนชนิดไม้ค่อนข้างคงที่ เสลาขาว (Lagerstroemia tomentosa( เป็นชนิดไม้เด่นที่ประสบความสำเรจ็ใน
การตั้งตัวสูงโดยมีค่าดัชนีความสำคัญสูงที่สุดตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา ส่วนชนิดไม้ไม้อื่น ๆ มีความเด่นแตกต่างกันไป
ตามช่วงเวลา  รูปแบบแบบการกระจายของต้นไม้ตามชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกในภาพรวมของพื้นที่ป่าไร่
ร้างมีรูปแบบการกระจายแบบชี้กำลังเชิงลบ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่านี้มีการกระจาย และสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ
อย่างเป็นปกติ หรือ มีต้นไม้ขนาดเล็กจำนวนมากที่สามารถสืบต่อพันธุ์ทดแทนไม้ใหญ่ได้ในอนาคต เมื่อพิจารณา
พลวัตป่าทดแทนพบว่ามีอัตราการตายเฉลี่ยรายปีสูงกว่าอัตราการเพิ่มจำนวนเฉลี่ยรายปี (5.82  2.08 และ 4.78 
2.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามลำดับ( โดยเฉพาะการตายของชนิดไม้เบิกนำในช่วงระยะแรก  ส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างพื้นที่เปิดโอกาสให้ชนิดไม้ดั้งเดิมสามารถเข้ามาทดแทนได้ดีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ทำให้ความ
หนาแน่นและจำนวนชนิดไม้เริ่มเข้าสู่ระยะคงที่เมื่อเวลายาวนานขึ้น แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาการทดแทนและการ
ป้องกันการรบกวนมีผลต่อความสำเร็จของฟื้นตัวในพื้นที่ทิ้งร้างเข้าสู่สภาพป่าดั้งเดิม  
คำสำคัญ: การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้  พื้นที่ไร่ร้าง นิเวศวิทยาระยะยาว พลวัตป่า การทดแทนตามธรรมชาติ 
 

ABSTRACT 
Plant community succession in the disturbed forests may various based on disturbance 

sizes, time, and species composition during the successional period.  This study aimed to clarify 
forest dynamics and vegetation regeneration in protected abandoned areas prior used for shifting 
cultivation at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province, western Thailand.  A 
16-ha ( 400 m x 400 m(  permanent plot was established in 2011. All trees with diameter at breast 
height (DBH) larger than 2 cm were tagged, measured and identified.  Tree monitoring was done 
every two years from 2011 to 2019.  The results showed that the number of plant species was 
relatively stable. Native species such as Lagerstroemia tomentosa had high success of regeneration 
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representing by the highest Importance Value Index throughout the study period. Osther native 
species varied among the study period.  The diameter class distribution of native species showed 
the negative exponential growth form, indicating that the trees could maintain their structure for 
the future regeneration.  The forest dynamics indicated higher net mortality rate than net 
recruitment rate (5.822.08 and 4.782.50, respectively( which mostly related to high mortality of 
the pioneer species, particular, during 2011- 2015. After the early succession state, some areas were 
clear leaving gaps for regeneration opportunity of native species, especially in 2015-2019.  Tree 
density and species number was gradually steady through successional time indicating that the 
successional times and area protection had high influenced on recovery of abandoned areas into 
native forests.   
Keywords: tree regeneration, riced old field, long-term ecological research, forest dynamics, natural 

succession 
 

คำนำ 
การทำลายพื้นที่ป่าไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ยังคงเห็นได้ในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการสูญเสียพื้นที่

ป่า และมีป่าเสื่อมโทรม (degradation and degraded forest( เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุมาจากกิจกรรม
การรบกวนของมนุษย์หลาย ๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม การลักลอบตัดไม้ 
การขยายตัวเมือง รวมถึงการพัฒนาสิ่งอุปโภคและบริโภคเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นต้น หลังจากที่
พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายจนพื้นที่เปิดโล่งมากขึ้นปัจจัยแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจาก
เดิม หากมีการปล่อยทิ้งร้างพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เข้าไปรบกวนย่อมส่งผลต่อการทดแทนสังคมพืชในลักษณะที่ก้าวหน้า 
(progressive succession( เริ่มจากสังคมพืชคลุมดินในระยะแรกที่มักเริ่มด้วยการเข้ายึดครองของกลุ่มชนิดพืชเบิก
นำ (pioneer species( จากนั้นพืชเบิกนำในกลุ่มแรก ๆ เข้ามาปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมจากพื้นที่เปิดโล่งก่อเกิดร่ม
เงาและความชื้นดินเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวกลับไม่มีความเหมาะสมต่อการตั้งตัวของพืชเบิกนำ ในทาง
ตรงข้ามสภาพปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวกลับมีความเหมาะสมกับกลุ่มพืชพื้นถิ่นหรือพืชดั้งเดิม (native species( เพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการทดแทนเริ่มมีชนิดพืชพื้นถิ่นเข้ามาตั้งตัวมากขึ้นสังคมพืชเบิกนำเริ่มล้มตายสูญหายไป
จากพื้นที่ การทดแทนสังคมพืชดำเนินต่อไปจนถึงขั้นทีส่ังคมมีความสมดุลทางโครงสร้าง และองค์ประกอบชนิดพรรณ 
ซึ่งขั้นการทดแทนนี้สังคมมีเสถียรภาพสูง หรือเรียกว่าสังคมสภาวะสุดยอดหรือสังคมถาวร (climax community( 
ซึ่งการทดแทนสังคมพืชตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเข้าสู่สังคมถาวรนั้นใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม (อนุชา และคณะ, 2557( 

ป่าผสมผลัดใบ (Mixed deciduous forest( หรือป่าเบญจพรรณ ซึ่งการเรียกชื่อนี้มีที่มาจากชนิดไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจสูงที่อนุญาตให้มีสัมปทานการทำไม้ในอดีต 5 ชนิดหลัก คือ สัก (Tectona grandis) แดง (Xylia 
xylocarpa(  ประด ู ่  (Peterocarpus marcrocarpus(  ช ิ งช ัน (Dalvergia oliveri(  และมะค ่า โมง (Afzelia 
xylocarpa( ซึ่งการทำสัมปทานไม้ในป่าผสมผลัดใบก็ก่อให้เกดิการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไดแ้ม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้
ทำไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับป่าชนิดนี้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อม
เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม จึงทำให้ป่าชนิดนี้ถูกบุกรุกทำลายจากการลักลอบตัดไม้ และแผ้วถางพื้นที่ใช้ประโยชน์
ทางเกษตรกรรมมาก อย่างไรก็ตามป่าผสมผลัดใบที่ถูกบุกรุกและอยู่ในพื้นทีคุ่้มครอง (protected area( บริเวณพื้นที่
ต้นน้ำนั้น เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็จะดำเนินนโยบายผลักดันรวมถึงบางพื้นที่มีการจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้กับเกษตรกร
ในบริเวณที่ราบลุ่มตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำ จากนั้นก็ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกดังกล่าวให้กลับคืนเป็นป่าธรรมชาติ
ดังเดิม ดังเช่นพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ในอดีตเคยมีการอนุญาตให้ทำสัมปทานการทำไม้ 
รวมถึงมีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ป่าไม้เป็นที่ดินทำกินของชุมชนกลุ่มน้อยและส่วนใหญ่ทำการปลูกข้าวไร่
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บนที่สูง จากนั้นเมื่อมีการประกาศให้หยุดทำสัมปทานไม้ทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2532 ทางหน่วยงานกรมป่าไม้ (เดิม( 
จึงได้ทำการอพยพชนกลุ่มน้อยออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วปล่อยให้พื้นที่ไร้ร้างมีกระบวนการทดแทนตามธรรมชาติ 
ภายหลังการปล่อยทิ้งร้างในช่วงระยะ 10 ปีแรก ดอกรัก (2538( ได้รายงานว่า มีการเข้ามายึดครองพื้นที่โดยสังคม
พืชเบิกนำทั้งหมด 8 กลุ่ม คือ กลุ่มสังคมพืชสาบเสือ (Eupatorium odoratum(, กล้วยป่า (Musa acuminata( พัง
แหรใหญ่ (Trema orientalis(, เสี้ยวฟ่อม (Bauhinia viridenscens(, ไผ่ผากมัน (Gigantocholoa hasskarliana( 
ปอเกล็ดแรด (Sterculia macrophylla(, อ้อ (Arundo donax( และกลุ่มไม้เลื้อย (climbers( โดยกลุ่มของชนิดไม้
ท้องถิ่นเริ่มเข้ามาตั้งตัวภายใต้สังคมพืชเบิกนำหลากหลายชนิด ในขณะที่ Kamyo et al. (2016( ได้ทำการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณลุ่มน้ำสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง ระหว่างปี พ.ศ. 2535 
– 2555 พบว่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมีการฟื้นฟูเข้าสู่ป่าธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงแรกสี่ปีแรกที่ป่าเสื่อม
โทรมฟื้นคืนสู่ป่าธรรมชาติถึงร้อยละ 61.32 ของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม (22.28 km2(   อย่างไรก็ตาม การสืบต่อพันธุ์ใน
พื้นที่ป่าทดแทนมีความผันแปรตามช่วงเวลาและชนิดไม้ โดยเฉพาะความหนาแน่นของต้นไม้ พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ 
และจำนวนชนิดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังการตายของพันธุ์ไม้เบิกนำ (ต่อลาภ, 2556(  การทดแทนที่เป็นไป
อย่างก้าวหน้าในระยะเวลาประมาณ 20 ปี นี้อาจเนื่องจากพื้นที่ทิ้งร้างอยู่ในบริเวณพื้นทีลุ่่มของต้นน้ำและมีขนาดการ
ถูกบุกรุกไม่มากนัก ขณะที่ยังคงมีพรรณไม้พันธุ์ไม้ดั้งเดิมหลงเหลือทำให้มีการผลิตเมล็ดและกระจายเข้ามายังในพื้นที่
ไร่ร้าง  ก่อให้เกิดกระบวนการทดแทนตามธรรมชาติขึ้นได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลการสืบต่อพันธุ์ในระดับชนิดไม้ที่พิจารณาได้จากปริมาณการตั้งตัวของพรรณไม้ตามขนาดชั้นอายุหรือ
ขนาดชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter class distribution( ซึ่งรูปแบบการกระจายดังกล่าวสามารถระบุว่ามีการสืบ
ต่อพันธุ์ที่ไม่ดีในสภาพธรรมชาติหากมีรูปแบบการกระจายแบบชี้กำลัง (exponential form หรือ J-shape( หรือมี
การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติที่ดีหากมีรูปแบบการกระจายแบบชี้กำลังเชิงลบ (negative exponential form หรือ 
L-shape( (Bunyavejchewin et al. , 2003( หรือมีล ักษณะแบบระฆังคว่ำหนึ ่งร ูปหรือมาก (unimodal or 
polynomial form( แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ต่อเนื่องของการกระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้นความโต นอกจากนี้ใน
ส่วนของพลวัตของพรรณไม้ทั้งอัตราการตาย การเพิ่มจำนวน หรือการเติบโตที่ทำการติดตามในพื้นที่ไร่ร้างของ
ประเทศไทยนับว่ายังมีการดำเนินการกันไม่มาก ดังนั้น การติดตามนิเวศวิทยาระยะยาว ( long-term ecological 
research( ด้วยการอาศัยแปลงขนาดใหญ่ (large permanent plot( จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจ
ถึงความต้องการทางนิเวศวิทยา (ecological niche( ของพรรณไม้แต่ละชนิดอันจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการ
ประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าของประเทศต่อไป โดยการศึกษาครั้งนี้
มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตและการสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ในพื้นที่ไร้ร้าง บริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง  
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูก
ทำลายในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศที่มีปัจจัยแวดล้อม และสังคมพืชคล้ายคลึงกับพื้นที่ศึกษา 

 

วิธีการ 
1. การเก็บข้อมูล 

1( คัดเลือกพื้นที่แปลงแปลงถาวรขนาด 16 เฮกตาร์ (400 x 400 เมตร( ที่ได้สร้างไว้ในพื้นที่ไร่ร้าง บริเวณ
ลุ่มน้ำย่อยนิคุฮุ เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร รวมแปลงย่อยทั้งหมด 1,600 แปลง 
เพื่อทำการติดตามพลวัตและการสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ 

2( สำรวจโครงสร้างและองค์ประกอบพันธุ์ไม้ทุกต้นในแต่ละแปลงตัวอย่างย่อย ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระดับอก (diameter at breast height, DBH( ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร และมีความสูงมากกว่า หรือเท่ากับ 1.3 เมตร 
โดยทำการติดหมายเลข (tagged number( วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก ระบุชนิดไม้ และทำการติดตามและ
วัดซ้ำพรรณไม้ในแปลงถาวรทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2562 (ระยะเวลา 8 ปี( สำหรับชนิดไม้ที่ไม่สามารถ
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ระบุชนิดได้จะเก็บตัวอย่าง ใบ ดอก หรือผล เพื ่อนำมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที ่ระบุชนิดแล้ว ( identified 
specimens( ภายในหอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ค่าดัชนีค่าความสำคัญของชนิดไม้ (important value index, IVI( คำนวณได้จากผลรวมของค่าความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density, RD( ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency, RF( และความ เด่นสัมพัทธ์ 
(Relative dominant, RDo( (Whittaker, 1970( 

2.2 ค่าดัชนีค่าความหลากหลาย (Diversity index(  คำนวณหาค่าดัชนีความหลากหลาย ตามสมการของ 
Shannon-Wiener ดังนี้ (Shannon and Weaver, 1949( 

H/ = -∑s
i=1(pilnpi( 

เมื่อ H/ = ค่าดัชนีความหลากหลาย ของ Shannon-Wiener 
Pi = อัตราส่วนของจำนวนชนิดในชนิดที่ i ต่อจำนวนตัวอย่างทั้งหมด เมื่อ i = 1, 2, 3… s 
S = จำนวนชนิดทั้งหมดที่พบในการสำรวจ 
 
2.3  พลวัตสังคมพืช ทำการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น ได้แก่ อัตราการตาย (mortality rate, M( อัตราการ

เพิ่มจำนวน ( recruitment, R( ตามวิธีของ Lieberman (1987( ดังนี้  
2.3.1 อัตราการตาย (%.time-1(  

M =100[
(ln(N0)−ln(Ns))

t
] 

 
N0 = จำนวนต้นไม้ที่เริ่มดำเนินการสำรวจ 
Ns = จำนวนต้นไม้ที่รอดตายเมื่อทำการสำรวจซ้ำ 
t   = ระยะเวลาที่ทำการติดตาม 
 

2.3.2 อัตราเพิ่มจำนวน (%.time-1(  

R =100[
(N1/N2)

t
] 

 
N1 = จำนวนต้นไม้เมื่อเริ่มสำรวจ 
N2 = จำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการสำรวจใหม่ในช่วงเวลานั้น 
t   = ระยะเวลาที่ทำการติดตาม 

2.4 การกระจายต้นไม้ตามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter class distribution( 
ทำการสร้างกราฟการกระจายของต้นไม้ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพื่อพิจารณารูปแบบการกระจายตัวของ

ชนิดไม้เบิกนำและไม้พื้นถิ่นบางชนิดภายในแปลงถาวรไร่ร้าง  
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ผลและวิจารณ์ 
1. โครงสร้าง และองค์ประกอบพรรณไม้ 

โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ ในแปลงถาวรขนาด 16 เฮกตาร์ ไร่ร้าง ในปี พ.ศ. 2554 พบชนิด
พรรณไม้ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้แต่ 2 เซนติเมตรทั้งหมดจำนวน 17,928 ต้น จำแนกได้ 206 ชนิด 133 สกุล ใน 
49 วงศ์ มีความหนาแน่นของต้นไม้เท่ากับ 1,121 ต้นต่อเฮกตาร์ และพื้นที่หน้าตัดรวม (total basal area( เท่ากับ 
6.41 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ความหลากหลายพรรณพืชเมื่อพิจารณาจากดัชนีของ Shannon-Weiner มีค่าอยู่ใน
ระดับสูง (H/=4.30( แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ไร่ร้างเมื่อปล่อยให้มีการทดแทนมีการฟื้นตัวที่ดี และชนิดไม้เด่นเมื่อ
พิจารณาจากดัชนีค่าความสำคัญใน 10 ชนิดแรก ได้แก่ เสลาขาว (Lagerstroemia tomentosa C. Presl( ตะคร้ำ 
(Garuga pinnata Roxb.( ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.( แซะ (Callerya atropurpurea (Wall.( Schot( 
เ ป ล ้ า ใ ห ญ ่  ( Croton oblongifolius(  แ ค ห า ง ค ่ า ง  ( Markhamia stipulata ( Wall. (  Seem(  แ ค ท ร า ย 
(Stereospermum neuranthum Kurz( ปันแถ (Albizia lucidior (Steud.( I. C. Nielsen( ต้างหลวง (Trevesia 
palmata (Roxb. ex Lindl.( Vis.( และลำพูป่า (Duabanga grandiflora (DC.( Walp.( โดยมีค่าดัชนีความสำคัญ
เท่ากับ 16.19, 10.09, 9.66, 9.52, 8.99, 8.48, 8.11, 8.09, 7.80 และ7.78 ตามลำดับ เมื่อเวลาผ่านไป 8 ปี (พ.ศ. 
2562( พบว่าค่าความหลากชนิดของ Shannon-Weiner ค่อนข้างคงที่ (4.29( พบชนิดไม้ลดลงโดยพบทั้งหมด 197 
ชนิด 129 สกุล ใน 49 วงศ์ ความหนาแน่นของต้นไม้เท่ากับ 1,037 ต้นต่อเฮกตาร์ และพื้นที่หน้าตัดรวม เท่ากับ 7.24 
ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ และชนิดไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากดัชนีค่าความสำคัญพบว่า เสลาขาว ยังคงเป็นชนิดไม้ที่มีค่า
ดัชนีความสำคัญมากที่สุด (15.51( เนื่องจากเสลาขาวมีความเหมาะสม และมีความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมที่มันอยู่ได้ โดยชนิดไม้เด่นรองลงมา ได้แก่ แซะ กระทุ่มเนิน (Mitragyna rotundifolia (Roxb.( 
Kuntze( เปล้าใหญ่ ลำพูป่า มีค่าดัชนีความสำคัญเท่ากับ 11.47, 9.43, 9.10 และ 8.62 ตามลำดับ ส่วนชนิดไม้อื่น ๆ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และความสามารถในการปรับตัว
ของไม้แต่ละชนิด (ธเนศ, 2557( การที่จำนวนชนิด พรรณไม้เด่น และความหลากชนิดของการทดแทนในพื้นที่ไร่ร้าง
เริ่มเข้าสู่สภาวะคงที่ (steady stage( โดย Marod et al. (2013( พบว่าความหลากชนิดและความหนาแน่นในพื้นที่
ไร่ร้างเมื่อเข้าสู่การทดแทนในช่วง 20 ปีนั้นการเพิ่มขึ้นเริ่มเข้าสู่สภาวะคงที่  

 
2. การสืบต่อพันธุต์ามธรรมชาติของพรรณไม้บางชนิดในพื้นทีไ่ร่ร้าง 

การกระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ใน
ภาพรวมของการทดแทนในพื้นที่ไร้ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง พบว่ามีรูปแบบการกระจายแบบชี้กำลังเชิงลบ 
(Negative exponential growth form( แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ป่านี้มีการกระจาย และสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติอย่าง
เป็นปกติ หรือ มีต้นไม้ขนาดเล็กจำนวนมากที่สามารถสืบต่อพันธุ์ทดแทนไม้ใหญ่ได้ในอนาคต (Figure 1 A( โดยการ
กระจายดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าป่านั้น ๆ มีการทดแทนที่ดีและอยู่ ในสถาวะคงที่ (Ogawa et al., 1965( อย่างไรก็
ตามการกระจายตามขนาดชั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของป่าผสมผลัดใบในไร้ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลองมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด เมื่อพิจารณาที่ชนิดไม้ดั้งเดิม ได้แก่ เสลาขาว และแซะ (ภาพที่ 1  B และ C( มีการ
กระจายตามขนาดชั้นเส้นนผ่าศูนย์กลางแบบชี้กำลังเชิงลบเช่นเดียวกับการกระจายของต้นไม้ในภาพรวมของแปลง
ตัวอย่างถาวร ในขณะที่ชนิดไม้เบิกนำที่หลงเหลืออยู่ในแปลงตัวอย่าง ได้แก่ ปอเกล็ดแรด (Sterculia macrophylla 
Vent.( และพังแหรใหญ่ (Trema orientalis (L.( Blume( มีรูปแบบการกระจายแบบระฆังคว่ำ (unimodal form( 
และไม่สม่ำเสมอ (Irregular form( (Figure 1 D และ C( แสดงให้เห็นว่าการสืบต่อพันธุ์มีความไม่ต่อเนื่องของการ
กระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้นความโต หรือกล่าวได้ชนิดไม้เบิกนำทั้งสองชนิดมีการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติไม่ดีนัก 
รวมถึงมีประชากรในระดับไม้เล็กปริมาณน้อยในอนาคตอาจส่งผลให้ไม้ทั้งสองชนิดสูญหายไปในพื้นที่ได้  
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Figure 1 Diameter class distribution of all trees in 16-ha of abandoned area (A(, including, and 

some native species (B and C( and some pioneer species (D and E(. 
 
3. พลวัตของป่าผสมผลัดใบในพื้นที่ไร่ร้าง 

ผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงพลวัตป่าพื้นที่ไร้ร้าง สำหรับพรรณไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก 
ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2562 ใน Table1 พบว่าอัตราการตายเฉลี่ยรายปีสูงกว่าอัตราการ
เพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี (5.822.08 และ 4.782.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามลำดับ( ส่งผลต่อการลดลงของความหนาแน่น
ต้นไม้จากเดิม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการผันแปรตามช่วงเวลาโดยช่วงสี่ปีแรก (พ.ศ. 2554 – 2556 และ พ.ศ. 
2556-2558( มีอัตราการตายเฉลี่ยรายปีสูงกว่าอัตราการเพิ่มจำนวนเฉลี่ยรายปี ส่วนใหญ่ชนิดไม้ต้นที่ตายนั้นเป็นกลุ่ม
ไม้ขนาดเล็กส่งผลให้ความหนาแน่นของต้นไม้และพื้นที่หน้าตัดลดลง ในทางตรงกันข้ามในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 
และช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่าอัตราการตายเฉลี่ยรายปีต่ำกว่าอัตราการเพิ่มจำนวนเฉลี่ยรายปี ขณะที่ไม้ใหญ่มี
การเจริญเติบโตเพิ ่มสูงขึ ้นทำให้การเพิ ่มพูนสุทธิของพื้นที ่หน้าตัดสูงกว่าการลดลงของพื้นที ่หน้าตัด  (3.12 
0.35และ 2.31 0.27 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์(  
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พลวัตป่าทดแทนในพื้นที่ไร้ร้าง ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนิคุฮุ ซึ่งมีพื้นที่ทิ้ งร้างประมาณ 0.4 ตารางกิโลเมตร 
บริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง (ดอกรัก, 2538( เมื่อปล่อยให้มีการฟื้นฟูตามธรรมชาติและระยะเวลายาวนานมาก
ขึ้นพบว่าอัตราการตายเฉลี่ยรายปีและอัตราการเพิ่มจำนวนเฉลี่ยรายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แม้ว่าการอัตราการตาย
สูงกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 ที่อาจเกิดจากความหนาแน่นของต้นไม้ที่แน่นเกินไป จน
ปัจจัยแวดล้อมเริ่มขาดแคลน หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพืชได้ทั่วถึง ก่อให้เกิดการแก่งแย่งปัจจัย
แวดล้อมระหว่างต้นไม้และระหว่างชนิดไม้สูงมากขึ้น นอกจากนี้การล้มตายของไม้ใหญ่ ยังมีผลต่อการตายของไม้
ขนาดเล็กในพื้นที่ รวมถึงพรรณไม้เบิกนำที่ต้องการแสงสว่างสำหรับการเจริญเติบโต ถูกบดบังแสงด้วยเรือนยอดของ
ไม้ใหญ่และล้มตายลง (สนิท และคณะ, 2520; สรายุทธ, 2537( ทำให้เกิดช่องว่างของป่า (forest gap( เปิดโอกาสให้
ชนิดไม้ดั้งเดิมสามารถเข้ามาทดแทนในสังคมได้ดีมากขึ้น จนสังคมพืชทดแทนในป่าไร่ร้างเริ่มเข้าสู่สังคมพืชดั้งเดิมได้
มากขึ้น (ดอกรัก, 2538( แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทิ้งร้างหากมีพื้นที่การทำลายไม่กว้างนักและมีการป้องกันการบุกรุกซ้ำมี
โอกาสที่การทดแทนของสังคมพืชเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับพื้นที่ไร่ร้างในพื้นที่ศึกษาที่ใช้เวลาในการปล่อยให้
ฟื้นฟูตามธรรมชาติประมาณ 30 ปี นับตั้งแต่มีการอพยพและป้องกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินดังกล่าว  

Table 1: The forest dynamics in mixed deciduous forest after abandoned.   

  2554   2556   2558   2560   2562 2554-2562 

Basal area (m2ha-1( 6.41   7.24   7.18   7.08   7.24   
Loss (m2ha-1(   0.54   1.09   0.70   0.50   2.310.27 
Gain (m2ha-1(   1.36   1.01   0.60   0.65   3.120.35 

Tree density (stem ha-1( 1,121   1,091   1,019   1,022   1,037   
Mortality (%year-1(   3.25   7.70   7.55   5.62   5.822.08 

Recruitment (%year-1(   1.89   4.28   7.72   6.07   4.782.50 
Number of species 206   204   202   201   197   
Shannon-Weiner index 4.30  4.29  4.28  4.29  4.29  

 

สรุป 

 พลวัตป่าทดแทนภายในแปลงถาวรขนาด 16 เฮกตาร์ ในพื้นที่ไร้ร้าง ซึ่งอยู่ในล่มน้ำย่อยนิคุฮุ มีการทดแทน
แบบก้าวหน้าเริ่มเข้าสู่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากการตั้งตัวของชนิดไม้พื้นถิ่นจากป่าธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตาม พลวัตการทดแทนสังคมพืชมีความแตกต่างตามช่วงเวลา โดยความหนาแน่นต้นไม้มีแนวโน้มลดลงจาก
ปีแรก (พ.ศ. 2554( ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562( เท่ากับ 1,121 และ 1,037 ต้นต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ขณะที่ความหลาก
ชนิดของพรรณไม้ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (เดิม 206 ชนิด เป็น 197 ชนิด ตามลำดับ( ซึ่งชนิดไม้ที่หายไปจากพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพรรณไม้เบิกนำ  ชนิดไม้พื้นถิ่นที่สำคัญ คือเสลาขาวถือว่ามีความสำเร็จในการตั้งตัวในช่วงการ
ทดแทนสูงกว่าชนิดไม้อื่น ๆ  โดยส่วนใหญ่การกระจายของต้นไม้ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกของพรรณไมพ้ื้น
ถิ่น มีรูปแบบการกระจายแบบชี้กำลังเชิงลบหรือมีการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติอยา่งเป็นปกติ ในตรงกันข้ามพรรณไม้
เบิกนำมีการกระจายแบบระฆังคว่ำหรือแบบไม่สม่ำเสมอแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการทดแทนตามธรรมชาติได้
ไม่ดีนักและมักสูญหายไปจากพื้นที่เมื่อเวลายาวนานขึ้น ดังนั้น ขนาดของพื้นที่ทิ้งร้างและช่วงเวลาการทดแทนนับว่ามี
ส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการฟื้นสภาพกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมมาก นอกจากนี้การป้องกันการเข้ารบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษย์ก็ล้วนมีผลต่อการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืชเช่นเดียวกัน   
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บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอในไม้ชิงชัน 3 ตำแหน่ง คือ trnS-trnG, trnV-trnM และ trnLF-
trnLR ในพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยจำนวน 14 ประชากร โดยการถอดลำดับนิวคลีโอไทด์ ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบดีเอ็นเอทั้งหมดมี 23 รูปแบบ โดยรูปแบบดีเอ็นเอของประชากรของไม้ชิงชันใน 4 ภูมิภาคมีความแตกตา่งกัน
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังพบรูปแบบดีเอ็นเอที่จำเพาะในแต่ละกลุ่มประชากรทำให้สามารถแยกจังหวัดและกลุ่ม
ประชากรได้ ยกเว้น 4 ประชากรในภาคเหนือคือ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่สามารถแยกความ
แตกต่างได้ ดังนั้นจึงควรศึกษารูปแบบดีเอ็นเอในตำแหน่งอื่นและประชากรอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจำแนก
ประชากรในแต่ละจังหวัดออกจากกันได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการระบุแหล่งที่มาของไม้
ชิงชันที่ผิดกฎหมายได้ในอนาคต  
คำสำคัญ: ไม้ชิงชัน, เครื่องหมายดีเอ็นเอ, คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอ, รูปแบบของดีเอ็นเอ, แหล่งพันธุกรรม 
 

ABSTRACT 
The chloroplast DNA in 3 regions, trnS-trnG, trnV-trnM and trnLF-trnLR from 14 Dalbergia 

oliveri populations of protected areas in Thailand were sequenced. The results showed that there 
were 2 3 haplotypes in the studied populations. The haplotypes of the populations in the four 
regions of Thailand were distinct. Moreover, when examine the haplotype of each population group, 
it was found that the population could be classified at the provincial and population level, except 
in four populations in the northern region namely Lampang Province and Chiang Mai Province. 
Therefore, there should be further studied on haplotypes in other cpDNA regions and other 
populations in the northern part of Thailand to be able to distinguish the northern populations at 
the provincial level. The results of this study is expected to be used in identification of illegal 
Dalbergia oliveri origin in the future. 
Keywords: Dalbergia oliveri, DNA markers, chloroplast DNA, haplotype, genetic resources 
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บทคัดย่อ 

การจัดสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรม พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และมีค่าใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย มี
ความสำคัญและจำเป็นต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าด้วยการเป็นแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบระบุชนิด เพื่อใช้อ้างอิงใน
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และแสดงความเป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรมไม้ป่าของประเทศไทย การ
วิจัยนี ้ มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณที ่มีความจำเพาะต่อการจำแนกระบุชนิดโดยใช้            
คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอจากพืชถิ่นเดียว พืชหายากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 193 ตัวอย่าง มาถอดรหัสดีเอ็นเอแ ละ
จัดสร้างเป็นฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมไม้ป่า โดยการพัฒนาเครื ่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด ด้วยวิธีอ่านลำดับ              
นิวคลีโอไทด์ในคลอโรพลาสต์จีโนมด้วยเครื่อง ABI 3000 (Sanger bi-direction sequencing) จำนวน 3 ตำแหน่ง 
คือ mat-K, rbcL และ trnH-psbA spacer มีความยาวนิวคลีโอไทด์ 550bp 450bp และ 1,000bp ตามลำดับ 
สามารถนำตัวอย่างมาสกัดดีเอ็นเอ และเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอได้รวม 54 วงศ์ (Families) 81 สกุล (Genus) 98 
ชนิด (Speices) ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยวิธีอ่านลำดับนิคลีโอไทด์ โดยใช้ UPGMA ใน
การสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree) สอดคล้องกันกับข้อมูลจากระบบอนุกรมวิธาน 
APG IV และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 3 ตำแหน่ง ดังนั้น ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของพืชถิ่นเดียว พืชหายาก 
และมีค่าใกล้สูญพันธุ์ ที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแล้วในการศึกษานี้ สามารถรวบรวมเป็นฐานข้อมูลรหัส
พันธุกรรมพืชถิ่นเดียว พืชหายาก ใกล้สูญพันธ์ของประเทศไทยไว้เปรียบเทียบเพื่ออ้างอิงในการระบุชนิดพันธุ์ได้
มาตรฐานในระดับสากล 
คำสำคัญ: เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด พืชถิ่นเดียว พืชหายาก คลอโรพลาสต์ 
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ABSTRACT 
 Establishing a DNA barcoding database of endemic, rare and valuable endangered species 
collected from conservation forest areas in Thailand is necessary to forest genetic conservation. 
The database can be used as a reference source to classify and identify species and their origin. In 
addition, the plant genetic resources database can be used for supporting forest protection law 
enforcement and for indicating ownership rights of the resources. The objective of this study was 
to gather cpDNA extracted from leaves of 193 wild endemic, rare and valuable endangered species 
samples.  Sequencing was analyzed using ABI 3000 and performed using Sanger bi- directional 
sequencing. Three regions which are specific to species identification were the two core DNA 
barcode markers coding regions within the chloroplast as part of gene mat-K, rbcL (Ribulose 
Bisphosphate Carboxylase Large chain) and non-coding region, trnH-psbA (Intergenic spacer). The 
results showed that sizes of nucleotide sequence of mat-K, rbcL and trnH-psbA spacer were 550bp 
450bp and 1,000bp, respectively. DNA of 98 species from 17 areas cover 13 provinces were 
successful extract and amplify. PCR products of 98 species in 81 genus and 54 families were 
barcoded. The DNA nucleotide data of each species were evaluated using NCBI BLASTn program, 
phylogenetic tree construction by Neighbour-Joining method in MEGA6. UPGMA method was used 
to generate data matrix. Three phylogenetic trees obtained from the 3 regions shown consistent 
results with the Angiosperm Phylogeny Group classification, APG IV which indicated that the DNA 
nucleotide sequences of those species from this study are reliable and can be used for identification 
of endemic, reared endangered species. 
Keywords: DNA barcoding, endemic, rare, endangered, cpDNA 
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การเปรียบเทียบความทนแล้งของกล้าไมว้งศ์ยางที่มีและไม่มีเห็ดเผาะหนัง 
Comparison of Drought Tolerance of Dipterocarpaceae Seedlings with  

and without Astraeus odoratus Inoculation 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความทนแล้งของกล้าไม้พะยอมและรังที่ปลูกเชื้อและไม่ได้
ปลูกเชื้อเห็ดเผาะหนัง ได้ทำการปลูกเชื้อเห็ดเผาะหนังด้วยสารแขวนลอยสปอร์ 10 มิลลิลิตรต่อต้น ให้กับกล้าไม้ทั้ง
สองชนิด แล้วทำการทดสอบความทนแล้งของกล้าไม้โดยการงดการให้น้ำนาน 7 สัปดาห์ และเก็บข้อมูลการเติบโต
และข้อมูลทางสรีรวิทยาของกล้าไม้ จากนั้นนำข้อมูลที ่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการทดสอบ T-Test 
เปรียบเทียบระหว่างกล้าไม้ที่ปลูกเชื้อและไม่ได้ปลูกเชื้อ  

ผลการศึกษาพบว่า ในสภาวะที่ดินมีความชื้น 61-100 เปอร์เซ็นต์ กล้าไม้พะยอมที่ปลูกเชื้อและไม่ปลูกเชื้อมี
การเติบโตด้านต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  แต่เมื่อดินมีความชื้นลดลงเหลือ  41-60 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่ากล้าไม้พะยอมที่ปลูกเชื้อมีดัชนีการทำงานของคลอโรฟิลล์ ค่าประสิทธิภาพการใช้แสงของคลอโรฟิลล์ พื้นที่ผิว
ใบ และน้ำหนักแห้งมากกว่ากล้าที่ไม่ปลูกเชื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  สำหรับกล้าไม้รังพบว่าในสภาวะที่ดินมี
ความชื้น 61-100 เปอร์เซ็นต์ กล้าไม้ที่ปลูกเชื้อมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอราก ความสูง พื้นที่ผิวใบ และน้ำหนักแห้ง
มากกว่ากล้าไม้ที่ไม่ปลูกเชื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  แต่เมื่อดินมีความชื้นลดลงเหลือเพียง 21-40 เปอร์เซ็นต์ พบว่า
มีเพียงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอรากของกล้าไม้ที่ปลูกเชื้อและไม่ปลูกเชื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปลูกเชื้อเห็ดเผาะหนังให้แก่กล้าไม้ทั้งสองชนิดนี้ มีส่วนช่วยเพิ่มความทนแล้งให้กับกล้าไม้ได้  
คำสำคัญ: เอคโตไมคอร์ไรซา รัง พะยอม สภาวะขาดน้ำ 
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ABSTRACT 
The study aimed to compared drought tolerance between S. roxburghii and S. siamensis 

seedlings with and without inoculated treatments. Both seedling species was inoculated by 10 
ml/seedling of spore suspension of A. odoratus. Drought tolerance experiment of the seedlings was 
conducted by refraining the seedlings from watering for 7 weeks. Growth and physiological data was 
assessed. T-Test was used to compare drought tolerance of the inoculated and non-inoculated 
seedlings.  

The results revealed that all growth parameters of the inoculated seedlings of S. 
roxburghii were not significantly higher than the parameter of non-inoculated seedlings when the 
soil moisture was 61-100 percent. However, when the soil moisture was reduced at 41-60 percent, 
the inoculated S. roxburghii seedlings had significant higher performance index, Fv/Fm, leaf area 
and dry weight than the non-inoculated seedlings. For the S. siamensis seedlings, it was found 
that the inoculated S. siamensis seedlings had significant higher diameter at root collar, height, 
leaf surface area and dry weight than those of non-inoculated seedlings when the soil moisture 
was at 61-100%. However, at 21-40 percent moisture only diameter at root collar of the 
inoculated S. siamensis seedlings was significantly higher than non-inoculated seedlings. Our 
results indicated that inoculation of A. odoratus on seedling of both species can improve drought 
tolerance of the seedlings. 
Keywords: ectomycorrhiza, S. siamensis, S. roxburghii, water stress
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การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากดินในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีคณุสมบัติสร้างสารส่งเสริม 
การเจริญของพืชและย่อยสลายสารอินทรยี์โมเลกุลใหญ ่

Screening of Soil Actinomycetes from Khao Yai National Park for Plant Growth Promoting  
and Organic Macromolecules Degrading Activities 
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บทคัดย่อ 
 คัดแยกแอคติโนมัยสีท 44 ไอโซเลตจากดินในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยอาหาร starch casein agar       
และ humic acid-vitamin agar จากการศึกษาชนิดของกรด diaminopimelic (DAP) ในผนังเซลล์และลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา พบว่าแอคติโนมัยสีททั้งหมด (100 เปอร์เซ็นต์( มี LL- DAP เป็นองค์ประกอบ จัดอยู่ในกลุ่มสเตรปโตมัยสีท เมื่อ
จำแนกตามสีสปอร์พบว่าแอคติโนมัยสีทส่วนใหญ่สร้างสปอร์สีเทา การศึกษาความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการ
เติบโตของพืช พบว่า แอคติโนมัยสีท จำนวน 44 ไอโซเลต (100 เปอร์เซ็นต์( สร้างไซเดอโรฟอร์ได้ จำนวน 20 ไอโซ
เลต (45.5 เปอร์เซ็นต์( สร้างสารอินโดลอะซิติคแอซิดและจำนวน 10 ไอโซเลต (22.7 เปอร์เซ็นต์( สามารถเปลี่ยน
ฟอสเฟตให้อยู่ในรูปละลายน้ำได้ ผลการศึกษาความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ พบว่า 
แอคติโนมัยสีท จำนวน 11 ไอโซเลต (25 เปอร์เซ็นต์( ย่อยสลายโปรตีนได้ จำนวน 17 ไอโซเลต (38.6 เปอร์เซ็นต์( 
ย่อยสลายแป้งได้ และจำนวน 18 ไอโซเลต (40.9 เปอร์เซ็นต์( ย่อยสลายไซแลนได้ โดยแอคติโนมัยสีทไอโซเลต 
DEF021, DEF032 และ KR025         มีประสิทธิภาพในการสร้างส่งเสริมการเจริญของพืช และมีความสามารถใน
การย่อยสลายอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่มากที่สุด เมื่อศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่ามีความ
คล้ายคลึงกับ Streptomyces chromofuscus NBRC 12851T (99.30 เปอร์เซ็นต์( Streptomyces lannensis 
AB562508 (99.86 เปอร์เซ็นต์( และ Streptomyces nodosus CP009313 (99.77 เปอร์เซ็นต์( ตามลำดับ ผลที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสารทุติยภูมิสามารถประยุกต์ใช้
เป็นหัวเชื้อเพื่อปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมได้ 
คำสำคัญ: แอคติโนมัยสีท สารส่งเสริมการเจริญของพืช สารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ ลำดับนิวคลีโอไทด์ 
 

ABSTRACT 
 A total of 44 actinomycete strains were isolated from soil collected in Khao Yai National Park 
and cultivated on starch casein agar and humic acid-vitamin agar. The isomer type of diaminopimelic 
acid (DAP) in whole-organism hydrolysates of the isolates and mycelial formation were examined. The 
results revealed that 44 isolates (100 %) contained the LL-isomer of DAP, consistent with the unique 
characteristic of streptomycete group with gray spores. Abilities to produce plant growth promoting 
agents of all isolates were assessed. The results showed that 44 isolates (100 %) produced 
siderophores, 20 isolates (45.5 %) produced indole-3-acetic acid and 10 isolates (22.7 %) solubilized 
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phosphate. The organic macromolecules degrading ability were also tested. The results showed that 
11 isolates (25 %), 17 isolates (38.6 %), and 18 isolates (40.9 %) could degrade protein, starch and 
xylan, respectively. Molecular identification based on 16S rRNA gene sequence revealed that the 
isolate DEF021 showed the highest activities, and shared 9 9 . 3 0 % similarity with Streptomyces 
chromofuscus NBRC 12851T, whereas DEF032 shared 99.86% similarity with Streptomyces lannensis 
AB562508T; and KR025 shared 99.77% similarity with Streptomyces nodosus CP009313T. The results 
of the present study demonstrated that actinomycetes with high potential ability to produce 
secondary metabolites can be used as inoculants to improve degraded soil. 
Keywords: actinomycetes, plant growth promoting agents, organic macromolecules, DNA sequence 

 
คำนำ 

 แอคติโนมัยสีทเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในดินตามธรรมชาติ และพบว่าบางกลุ่มอาศัยอยู่กับ
รากของพืชแบบภาวะพึ่งพากัน แอคติโนมัยสีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวก ที่อาศัยออกซิเจนในการเจริญเติบโต สร้าง
เส้นใยแบบไม่มีผนังกั้นและสร้างสปอร์ได้ พบได้ทั้งในระบบนิเวศบนบกและในน้ำ  มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่
เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุ เพื่อให้ซากพืช ซากสัตว์ และสารอินทรีย์หมุนเวียนกลับไปเป็นแร่ธาตุอาหารให้กับพืช
และทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ (Bhatti et al., 2017( และยังพบว่าเชื้อแอคติโนมัยสีทสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ (bioactive compounds) ซึ่งเป็นสารทุติยภูมิ (secondary metabolites) โดยพบมากกว่า 10,000 ชนิด 
โดยเฉพาะแอคติโนมัยสีท ในกลุ่มของสเตรปโตมัยซีท พบสารออกฤทธิ์ชีวภาพถึง 7,600 ชนิด (Berdy, 2005) 
นอกจากคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ชีวภาพแล้ว แอคติโนมัยสีทยังสามารถสร้างเอนไซม์ได้หลากหลายชนิด 
เช่น เซลลูเลส (cellulase) ไคติเนส (chitinase) และอะไมเลส (amylase) เป็นต้น (จามจุรีและคณะ, 2555( และ
จากการศึกษาของ พรทิพย์ (2554( พบว่าแอคติโนมัยสีทสามารถยับยั้งอัตราการฟักไข่และเพิ่มอัตราการตายของตัว
อ่อนในไส้เดือนฝอยปมราก (Meloidogyne incognita) โดยใช้สปอร์และน้ำเลี ้ยงเชื ้อ เมื ่อทดสอบเบื้องต้นใน
ห้องปฏิบ ัต ิการ และสามารถยับยั ้งการเจริญของเชื ้อราก่อโรคพืชได้ด ้วย ซึ ่งเชื ้อแอคติโนมัยสีทในกลุ่ม 
Streptomyces sp. ไอโซเลท CMU-JT005 และเชื ้อแอคติโนมัยสีทในกลุ่ม non- Streptomyces sp. ไอโซเลท 
CMU-MH021 มีความสามารถในการผลิตสาร indole-3-acetic acid (IAA) และผลิตสารไซเดอโรฟอร์ได้ ด้วย
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ในปัจจุบันแอคติโนมัยสีทได้รับความสนใจในการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ เภสัชกรรม อุตสาหกรรม และการเกษตร (Mukhtar et al., 2017) 
กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาประเทศที่พัฒนาแล้วเข้าสู่ยุคของการทำเกษตรแบบอุตสาหกรรมพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยเคมี สาร
กำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในแหล่งต่าง  ๆ เช่น ดิน น้ำ และในชั้น
บรรยากาศ รวมไปถึงสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร (ปวธร, 2546( ซึ่งเป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเลือกใช้จุลินทรีย์ในกลุ่มแอคติโนมัยสีท จึงเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งใน การส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชและควบคุมโรคพืชด้วยวธิีชีวภาพ (biocontrol) (Vurukonda et al., 2018) เพื่อลดต้นทุนปัจจยั
การผลิตให้กับเกษตรกร รวมไปถึงใช้ในการฟื้นฟูปรับสภาพดินที่ปนเปื้อนมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม  

เนื่องจากเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีความสำคัญและมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพืชพรรณ สัตว์ป่า รวมทั้งจุลินทรีย์ อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลของจลุินทรีย์ในกลุ่มของแอคติโนมัยสีท 
โดยคาดว่าเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกได้นั้นมีความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ทั้งยัง
สร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น สารอินโดลอะซิติดแอซิด การสร้างไซเดอโรฟอร ์การเปลี่ยนฟอสเฟตให้
อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ และสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ได้แก่ ไซแลน แป้ง และโปรตีน 
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของแอคติโนมัยสีทในดินจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และศึกษา



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

106 

ความสามารถของเชื้อที่พบในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืชและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่
มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ ่งคุณสมบัติเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในทางด้านการเกษตรและป่าไม้  
เภสัชกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์ต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. การเก็บตัวอย่างดิน 
 เก็บตัวอย่างดินจากป่าชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สุ่มเก็บดินพื้นที่ละ 5 จุด จากตัวแทน
ของป่าประเภทป่าดิบแล้ง 3 แห่ง (ด่านช้าง: DC ป่าดิบแล้ง: DEF และมอสิงโต: MS) ป่าดิบเขา (เขาร่ม: KR) และทุ่ง
หญ้า (หนองผักชี: NP) หลังจากนั้นนำมารวมผสมกันเพื่อใช้แทนเป็นตัวอย่างดิน 1 ตัวอย่าง โดยก่อนเก็บให้เกลี่ยนำ
ผิวดินออกไปประมาณ 1 ถึง 2 เซนติเมตร แล้วเก็บดินที่อยู่ใต้ผิวดินปริมาณ 150 ถึง 200 กรัมใส่ถุงพลาสติก บันทึก
ลักษณะของตัวอย่างดิน แล้วนำตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่รม่ที่อณุหภูมิห้องนาน 7-14 วัน จากนั้นนำมาบดละเอียด
และร่อนด้วยตะแกรง ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน และนับจำนวนโคโลนีของแอคติโนมัยสีท โดยเลี้ยงบน
อ าห า ร แข ็ ง  starch-casein agar (SCA) (Kuster and William, 1964) และ  humic acid-vitamin agar (HV) 
(Hayakawa and Nonomura, 1987) นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7–14 วัน แล้วคัดเลือก
โคโลนีแอคติโนมัยสีทที่มีลักษณะแตกต่างกันนำมาทำให้บริสุทธิ์บนอาหาร yeast extract malt extract agar 
(ISP2) (Shirling and Gottlieb, 1966) 
 
2. การจัดกลุ่มแอคติโนมัยสีทโดยการศึกษาสัณฐานวิทยาและวิเคราะห์ไอโซเมอร์ของกรด diaminopimelic 
(DAP) 
 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยเลี้ยงแอคติโนมัยสีทบนอาหารแข็ง ISP3 (Shirling and Gottlieb, 1966)
บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน บันทึกสีสปอร์ สีเส้นใยอาหาร และสีรงควัตถุที่ละลายในอาหาร 
(Shirling and Gottlieb, 1966) จัดกลุ่มแอคติโนมัยสีทตามสีที่บันทึก และวิเคราะห์ไอโซเมอร์ของ Dibasic amino acid 
(DAP( ด้วยวิธีการโครมาโตกราฟี โดยใช้วิธีดัดแปลงของ Becker et al. (1964) และ Hasegawa et al. (1983) บันทึก
ตำแหน่งของแถบสีเขียวที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแถบของสารมาตรฐาน 
 
3. การศึกษาความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเติบโตของพืชและความสามารถในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ 

 3.1 การสร้างสารอินโดลอะซิติคแอซิด ดัดแปลงจาก Khamna et al. (2009( เลี้ยงแอคติโนมัยสีทบน
อาหารแข็ง ISP2 บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นใช้ cork borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 
เซนติเมตร เจาะบริเวณที่แอคติโนมัยสีทเจริญ  นำไปเลี ้ยงในอาหารเหลว glucose yeast extract agar (GYE) 
(Evans and Niven, 1951) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ที่เติมแอล-ทริปโตเฟน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 
วัน จากนั้นนำอาหารเหลวที่มีการเจริญของแอคติโนมัยสีทมาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที 
เก็บเฉพาะส่วนของเหลวใส นำมา 1 มิลลิลิตรไปผสมกับ Salkowski's reagent (Gordon and Weber, 1951) 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร หากมีการสร้างสารอินโดลอะซิติคแอซิด สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหลังจากบ่มไว้ 30 นาที
ในที่มืด 

3.2. การสร้างไซเดอโรฟอร์ เลี้ยงแอคติโนมัยสีทบนอาหารแข็ง ISP2 บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 วัน จากนั้นใช้ cork borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบริเวณปลายเส้นใย นำไปวางบนอาหาร 
Chrome azurol S agar (CAS) (Schwyn and Neilands, 1987) บ่มที ่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 
และ 5 วัน ตรวจดูโคโลนีของแอคติโนมัยสีทไอโซเลตที่สร้างวงสีส้ม บันทึกความกว้างของวงสีส้ม 
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3.3. การเปลี่ยนฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่ละลายได้ (Gaur, 1990) เลี้ยงแอคติโนมัยสีทบนอาหารแข็ง ISP2 บ่ม
ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นใช้ cork borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบริเวณ
ปลายเส้นใย นำไปวางบนอาหาร Pikovskaya’s medium บ่มที ่อ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 14 วัน 
คัดเลือกเฉพาะแอคติโนมัยสีทไอโซเลตที่มีวงใสที่เกิดขึ้นรอบโคโลนี บันทึกความกว้างของวงใส   

3.4 การศึกษาความสามารถในการยอ่ยสลายสารอินทรียท์ี่มีโมเลกุลขนาดใหญ ่
3.4.1. การย่อยสลายไซแลน เลี้ยงแอคติโนมัยสีทบนอาหารแข็ง ISP2 นำมาเลี้ยงในอาหารแข็ง Xylan 

medium จานละ 6–8 ไอโซเลต บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วันจากนั้นราดสารละลายไอโอดีนลงไป ตรวจผลจาก
การเกิดบริเวณใสรอบโคโลนีของเชื้อ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณย่อยสลาย 

3.4.2 การย่อยสลายแป้ง เลี้ยงแอคติโนมัยสีทบนอาหารแข็ง ISP2 นำมาเลี้ยงในอาหารแข็ง Yeast 
starch medium ที่มีแป้งเป็นแหล่งคาร์บอน จานละ 6–8 ไอโซเลต บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน ตรวจผลจาก
การราดสารละลายไอโอดีนลงไป การเกิดบริเวณใสรอบโคโลนีของเชื้อแสดงว่าเชื้อย่อยสลายแป้งได้ วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของบริเวณย่อยสลาย 

3.4.3. การย่อยสลายโปรตีน เลี้ยงแอคติโนมัยสีทบนอาหารแข็ง ISP2 นำมาเลี้ยงในอาหารแข็ง 1 
เปอร์เซ็นต์ skim milk ที่มี skim milk เป็นแหล่งไนโตรเจน และคาร์บอน จานละ 6–8 ไอโซเลต บ่มที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 7 วัน ตรวจผลจากการเกิดบริเวณใสรอบโคโลนีของเชื้อ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณย่อยสลาย 

 
4. การระบุชนดิแอคติโนมัยสทีโดยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA  
 แอคติโนมัยสีทที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืชและมีความสามารถใน 
การย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด นำมาศึกษาลำดับเบสของยีน 16S rRNA เพื่อระบุสายพันธุ์แอ
คติโนมัยสีท โดยเลี้ยงแอคติโนมัยสีทที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร ISP2 บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน ขูดเซลล์แอคติโน
มัยสีทประมาณ 50 มิลลิกรัม ใส่ลงหลอดไมโครฟิวจ์ เติม TE buffer ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บดด้วย micro 
pestle แล้วนำไปเข้าเครื่อง ultrasonic นาน 5 นาที จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 5 นาที ดูดสารละลายส่วนบนมาใส่หลอดใหม่ ตรวจสอบผลการสกัดดีเอนเอ ด้วยวิธีทำอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟ
รีซิส จากนั้นนำดีเอ็นเอของแอคติโนมัยสีทที่สกัดได้มาเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA โดยเทคนิค polymerase chain 
reaction (PCR( โดยใช้ไพรเมอร์ 27F และไพรเมอร์ 1525R (Lane, 1991) สภาวะในการทำพีซีอาร์ด้วยเครื่อง PCR 
(SimpliAmp) เริ ่มต้นจาก denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วยขั้นตอนการ
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ จำนวน 30 รอบ ดังนี้ denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที annealing 
ที่อุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที และ extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที และ 
extension ต่อที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ตรวจสอบผล PCR ด้วยวิธีทำอะกาโรสเจลอิเล็กโตร
โฟรีซิส ทำผลิตภัณฑ์ PCR ให้บริสุทธิ์และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ โดยส่งวิเคราะห์ที่ Macrogen laboratory 
ประเทศเกาหลี ด้วยไพรเมอร์ F และ R ที่ใช้ในการทำ PCR เข้มข้น 10 μM นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
16S rRNA ของแบคทีเรียทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล ezbiocloud (http://eztaxon-e.ezbiocloud.net/) 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ตัวอย่างดินและการคัดเลือกแอคติโนมัยสีท 
 ดินตัวอย่างทั้งหมด 5 ตัวอย่าง จากตัวแทนของป่าประเภทป่าดิบแล้ง 3 แห่ง (ด่านช้าง: DC ป่าดิบแล้ง: DEF 
และมอสิงโต: MS( ป่าดิบเขา (เขาร่ม: KR( และทุ่งหญ้า (หนองผักชี: NP( ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 
3.6–4.5 ซึ ่งมีความเป็นกรดค่อนข้างมาก เนื ่องจากดินป่าไม้จะมีการเคลื ่อนตัวของไอออนต่าง ๆ ในดินซึ ่งเป็น
กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องอาศัยรากของพืช และอาศัยการหายใจของ
จุลินทรีย์ดิน เชื่อว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำหน้าที่ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Khormali et al., 2009) และจาก
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การศึกษาจำนวนประชากรแอคติโนมัยสีทที่เจริญบนอาหาร starch casein agar (SCA) พบว่ามีจำนวนประชากรมาก
ที่สุดในดินตัวอย่างจากด่านช้าง เขาร่ม หนองผักชี ป่าดิบแล้ง และมอสิงโต และ humic acid vitamin agar (HVA) มี
จำนวนประชากรมากที่สุดในดินตัวอย่างจากด่านช้าง หนองผักชี ป่าดิบแล้ง มอสิงโต และเขาร่ม ตามลำดับ โดยจำนวน
ไอโซเลตที่แยกได้จากดินตัวอย่างแต่ละแห่งปรากฏลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนีที่มีความแตกต่างกัน จึงไม่มี
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างจำนวนของเชื้อแอคติโนมัยสีทและไอโซเลทที่แยกมาทำการศึกษาต่อไป ซึ่งค่าความเป็นกรด-
ด่างของดิน จำนวนของเชื้อแอคติโนมัยสีทและจำนวนไอโซเลต แสดงดัง Table 1  

Table 1 Soil pH, occurrence and number of actinomycetes from soils.  

Sample 
No. 

code pH 
No. of actinomycetes (cfu/g dry soil) No. of 

isolates on SCA on HVA 
1  DC 3.96 4.30x105 1.03x105 4 
2  DEF 4.55 8.20x104 7.50x104 24 
3  MS 4.19 5.50x104 5.90x104 3 
4  KR 3.64 1.29x105 5.10x104 7 
5  NP 4.28 9.10x104 9.8x104 6 

 
2. การศึกษาสัณฐานวิทยาและวิเคราะห์ไอโซเมอร์ของกรด diaminopimelic (DAP) 
 เลี้ยงแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกได้ทั้งหมด 44 ไอโซเลต บนอาหาร ISP3 เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
โดยบันทึกสีสปอร์ สีเส้นใยอาหาร สีรงควัตถุที่ละลายในอาหาร และนำมาจัดกลุ่ม พบว่าแอคติโนมัยสีทส่วนใหญ่สร้าง
สปอร์สีเทาและเทาเขียว และสร้างสีในเส้นใยใต้อาหาร (substrate mycelium) สีเทา เทาเขียว สีเขียว เหลือง  
และสีแดงม่วง และพบว่ามี 17 ไอโซเลต ที่สามารถสร้างรงควัตถุได้ มีสีเทา สีน้ำตาลอ่อน สีเหลืองอ่อน และสีม่วงอ่อน จาก
การศึกษาชนิดของ DAP ในผนังเซลล์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ เทียบกับตัวอย่างแอคติโนมัยสีทที่ทราบชนิด DAP 
แล้ว หลังจากพ่นสารละลายนินไฮดรินในอะซิโตนเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ และอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 
จะปรากฏตำแหน่งแถบสีเขียวมะกอกของ DAP โดยตำแหน่งของ LL-DAP จะอยู่สูงกว่าตำแหน่งของ meso-DAP ผลการศึกษา
พบว่าแอคติโนมัยสีท 44 ไอโซเลต (100 เปอร์เซ็นต์( มี LL-DAP เป็นองค์ประกอบ จัดเป็นกลุ่มสเตรปโตมัยสีท
ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชาญวิทย์ และคณะ (2546( ที่พบแอคติโนมัยสีทในกลุ่มสเตรปโตมัยสีท 
มากกว่า 50 % ของเชื้อทั้งหมด ทั้งจากในดินพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและดินจากไร่สุวรรณ  
 
3. การศึกษาความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเติบโตของพืชและความสามารถในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ 

ผลการศึกษาความสามารถของแอคติโนมัยสีท 44 ไอโซเลตในการสร้างสารส่งเสริมการเติบโตของพืชและ
ความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ แสดงตามตารางที่ 2 โดยพบว่าแอคติโนมัย 6 ไอโซ
เลต ได้แก่ DEF004 DEF005 DEF026 DEF032 NP012 และ KR030 มีความสามารถในการสร้างสารอินโดลอะซิติค
แอซิดมากที่สุด เนื่องจากดินตัวอย่างที่นำมาทำการศึกษาวิจัยนั้นเป็นดินที่เก็บมาจากรอบราก ซึ่งที่ผ่านมามีรายงาน
ว่าจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากดินโดยเฉพาะกลุ่มของ plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) เป็นแบคทีเรีย 
ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืชและส่งเสริมการเติบโตของพืชด้วยกลไกต่าง ๆ (Arshad and Frankenberger, 1992) 
มีความสามารถในการสังเคราะห์สารอินโดลอะซิติคแอซิด ซึ ่งการสังเคราะห์สารดังกล่าวนั ้นมีกรดอะมิโน  
L-tryptophan เป็นสารตั้งต้น (Lynch, 1985) รวมไปถึงการผลิตไซเดอร์โรฟอร์และละลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืช
นำไปใช้งานได้ โดยเฉพาะเชื้อในกลุ่มแอคติโนมัยสีท (Jeon et al., 2003) การศึกษาวิจัยนี้พบว่าแอคติโนมัยสีทจาก
ทุกตัวอย่างดินสามารถสร้างไซเดอโรฟอร์ได้ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์จากเชื้อทั้งหมด โดยไอโซเลต KR025 มี
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ประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างไซเดอโรฟอร์ วัดขนาดความกว้างของส่วนใสรอบโคโลนีได้ 16.75 มิลลิเมตร และ
พบว่ามี 11 ไอโซเลตที่สามารถเปลี่ยนฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์จากเชื้อทั้งหมด ไอโซ
เลต DC020 มีประสิทธิภาพสูงสุด วัดขนาดความกว้างของส่วนใสรอบโคโลนีได้ 14 มิลลิเมตร จากการศึกษา
ความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ พบว่าแอคติโนมัยสีทจำนวน 11 ไอโซเลต คิดเป็น 
25 เปอร์เซ็นต์จากเชื้อทั้งหมด โดยไอโซเลต KR008 และไอโซเลต KR030   มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายโปรตีน
มากที่สุด มีความกว้างของส่วนใสรอบโคโลนี 39.5 มิลลิเมตร และ 38.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ และแอคติโนมัยสี
ทจำนวน 16 ไอโซเลต คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์จากเชื้อทั้งหมดสามารถย่อยสลายแป้งได้ โดยไอโซเลต DEF022 และ 
KR030 มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความกว้างของส่วนใสรอบโคโลนี 30.0 มิลลิเมตร และ 28.0 มิลลิเมตร ตามลำดับ 
แอคติโนมัยสีทจำนวน 18 ไอโซเลต คิดเป็น 40.9 เปอร์เซ็นต์จากเชื้อทั้งหมด สามารถย่อยสลายไซแลนได้ ไอโซเลต 
DEF021 มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความกว้างของส่วนใสรอบโคโลนี 44.5 มิลลิเมตร ลักษมี (2556( รายงานว่าเชื้อ
แอคติโนมัยสีททุกสายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพมีความสามารถในการย่อยแป้งและ skim milk 
โดยทั ้ง 8 สายพันธุ ์นั ้น มี 6 สายพันธุ ์จำแนกได้ในสกุล Streptomyces และ 2 สายพันธุ ์ จำแนกอยู ่ในสกุล 
Saccharothrix สามารถย่อยไซแลนได้ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำให้ได้เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มี
บทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ซึ่งเป็นผู้ย่อยสลาย เนื่องจากสามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทุติยภูมิได้หลากหลาย และยัง
ผลิตเอนไซม์หลากหลายชนิดเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนยากต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์
ชนิดอื่น ๆ นำไปสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารปรับปรุงบำรุงดินจากแอคติโนมัยสีทเพื่อเร่งอัตราการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินเพิ่มมากขึ้น 

 
4. การระบุชนดิแอคติโนมัยสทีโดยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 
 เมื่อจัดจำแนกแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกได้ และเลือกจากไอโซเลตที่มีความสามารถในการสร้างสารส่งเสริม
การเจริญของพืช และไอโซเลตที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด จำนวน 
3   ไอโซเลต ได้แก่ DEF021 DEF032 และKR025 ผลการศึกษาลำดับเบสบางส่วนของยีน 16s rRNA (ช่วงความยาว 
1.1-1.4 กิโลเบส( จัดจำแนกสายพันธุ์ DEF021 ได้เป็น Streptomyces chromofuscus โดยมีความใกล้เคียงกับสาย
พันธุ ์ NBRC 12851 T ซึ ่งเป็น type strain ของ S. chromofuscus 99.3 %, จัดจำแนกสายพันธุ์  DEF032 ได้เป็น 
Streptomyces lannensis โดยมีความใกล้เคียงกับสายพันธุ ์ AB562508 T ซึ ่งเป็น type strain ของ S. lannensis 
99.86% และจัดจำแนกสายพันธุ์  KR025 ได ้เป ็น Streptomyces nodosus โดยมีความใกล้เค ียงกับสายพันธุ์ 
CP009313 ซึ่งเป็น type strain ของ S. nodosus 99.77% (ตารางที่ 3) 
  

https://www.ezbiocloud.net/16SrRNA?ac=AB562508
https://www.ezbiocloud.net/16SrRNA?ac=CP009313
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Table 2 Activities test of actinomycete isolates with plant growth promoting activities and the 
organic macromolecules degrading ability. 

Actinomycete: 
Isolate 

IAA 
diameter of clear zone (mm) 

Siderophores  Phosphate 
Solubilization  

Degraded 
Protein  

Degraded 
Starch 

Degraded 
Xylane  

DC001 - 11.0 0 0 0 0 
DC002 - 13.2 0 0 0 0 
DC020 - 13.5 14.0 0 0 0 
DC024 + 12.5 0 0 10.0 31.0 
DEF001 - 10.5 0 0 0 0 
DEF002 + 11.2 0 0 0 25.0 
DEF003 + 15.0 6.5 0 0 0 
DEF004 ++ 13.0 7.0 0 0 0 
DEF005 ++ 13.5 13.0 0 14.0 40.0 
DEF006 - 12.0 0 0 0 0 
DEF007 - 14.0 0 16 20.0 40.0 
DEF008 - 10.0 0 0 0 0 
DEF009 - 12.3 0 0 0 0 
DEF010 - 14.5 0 0 16.5 40.0 
DEF011 - 15.2 0 21.0 12.5 30.0 
DEF012 - 11.0 0 0 0 0 
DEF013 - 11.5 0 0 0 0 
DEF014 + 16.0 0 0 13.0 35.0 
DEF016 - 14.2 9.5 0 0 0 
DEF017 + 15.5 9.0 0 0 0 
DEF018 - 14.0 8.0 0 15.0 40.0 
DEF021 + 15.0 0 0 17.0 44.5 
DEF022 + 12.5 0 0 30.0 0 
DEF023 ++ 10.5 0 22.5 0 40.0 
DEF026 - 14.5 11.0 0 0 0 
DEF027 - 14.5 0 15.5 0 0 
DEF032 ++ 15.0 0 10.0 16.5 33.5 
DEF033 - 11.5 0 0 0 0 
NP001 - 12.0 0 0 0 0 
NP006 + 11.5 12.5 0 0 30.0 
NP012 ++ 13.5 0 24.0 18.5 40.0 
NP013 + 12.0 0 0 0 27.5 
NP019 - 10.0 0 20.5 0 0 
NP031 + 12.7 0 0 15.5 37.5 
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Table 2 (Continued) 

Actinomycete: 
Isolate 

IAA 
diameter of clear zone (mm) 

Siderophores  Phosphate 
Solubilization  

Degraded 
Protein  

Degraded 
Starch 

Degraded 
Xylane  

KR002 + 13.0 0 0 0 0 
KR003 - 11.7 0 0 0 0 
KR008 - 11.5 0 39.5 0 0 
KR015 - 12.0 0 33 0 0 
KR016 + 13.0 0 0 10.0 0 
KR025 + 16.7 10.5 0 0 0 
KR030 +++ 11.0 0 38.5 28.0 35.0 
MS002 - 11.7 0 0 10.0 40.0 
MS028 - 15.0 10.5 0 0 0 
MS029 + 15.2 10.1 11.5 15.0 40.0 

Remarks: DC = Dang Chang; DEF = Different Evergreen Forest; NP = Nongpugchee; KR= Kaorum; MS= Morsingto 
 
Table 3 The closest type strain of actinomyces isolates based on nearly complete 16S rRNA 

sequences.  

Isolates Closest type strains % Similarity Colony morphology 
DEF021 Streptomyces chromofuscus 

NBRC 12851T 
99.30 

 
 
 
 
 

DEF032 Streptomyces. lannensis 
AB562508 T 

99.86  
 
 
 

KR025 Streptomyces. nodosus 
CP009313 T 

99.77  
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สรุป 
 ดินตัวอย่างจากป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และทุ่งหญ้า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่าสามารถแยกแอคติโนมัย
สีท ได้ทั้งหมดจำนวน 44 ไอโซเลต ผลวิเคราะห์ไอโซเมอร์ของ DAP พบว่าแอคติโนมัยสีททั้งหมด (100 เปอร์เซ็นต์( 
มี LL-DAP เป็นองค์ประกอบ จัดเป็นกลุ่มสเตรปโตรมัยสีท เมื่อจำแนกตามสีสปอร์ พบว่าแอคติโนมัยสีทส่วนใหญ่
สร้างสปอร์สีเทาเป็นจำนวนมากที่สุด 24 ไอโซเลต (54.4 เปอร์เซ็นต์( และสร้างสีในเส้นใยใต้อาหาร ( substrate 
mycelium) ส่วนใหญ่มีสีเทาและเทาเขียว จำนวน 14 ไอโซเลต เท่ากัน (31.8 เปอร์เซ็นต์( และพบว่ามี 17 ไอโซเลต 
ที่สามารถสร้างรงควัตถุได้ (38.6 เปอร์เซ็นต์( และพบว่าสามารถสร้างไซเดอโรฟอร์ได้ 44 ไอโซเลต (100 เปอร์เซ็นต์( 
20 ไอโซเลต (45.5 เปอร์เซ็นต์( สามารถสร้างสารอินโดลอะซิติคแอซิดได้ และ 10 ไอโซเลต (22.7 เปอร์เซ็นต์( 
สามารถเปลี่ยนฟอสเฟตให้อยู่ในรูปละลายน้ำได้ การศึกษาความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่ของแอคติโนมัยสีท พบว่าแอคติโนมัยสีทจำนวน 11 ไอโซเลต (25 เปอร์เซ็นต์( สามารถย่อยสลายโปรตีน
ได้ แอคติโนมัยสีท 17 ไอโซเลต (38.6 เปอร์เซ็นต์( สามารถย่อยสลายแป้งได้ และแอคติโนมัยสีท 18 ไอโซเลต  
(40.9 เปอร์เซ็นต์( สามารถย่อยสลายไซแลนได้ ทั้งนี้เมื่อคัดเลือกไอโซเลตที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ นำไปศึกษา
วิเคราะห์ลำดับเบสของยีน 16s rRNA จำนวน 3 ไอโซเลต จำแนกได้เป็น  Streptomyces chromofuscus, 
Streptomyces lannensis และ Streptomyces nodosus ดินในป่าธรรมชาติจัดเป็นแหล่งของแอคติโนมัยสีทที่มี
ศักยภาพทั้งในด้านการสร้างสารส่งเสริมการเติบโตของพืชและการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่  
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินเพื่อฟื้นฟูสภาพดินในพื้นป่าเสื่อมโทรม โดยจะศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่อทุยานแห่งชาติปางสีดา จังหวดัสระแก้ว ทำการสำรวจและเก็บ
ตัวอย่าง 5 ครั้งในเดือน โดยแบ่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง ตุลาคม ธันวาคม 2562 และ กรกฎาคม 
2563 จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 – 5 วนั เก็บตัวอย่างเห็ดได้ทัง้หมด 300 ตัวอย่าง โดยสามารถระบุชื่อได้ 209 
ชนิด ในจำนวนนี้ระบุได้เป็นระดับสกุล 110 ชนิด ระดับชนิด 75 ชนิด และไม่สามารถระบุชือ่ได้ 24 ชนิด เห็ดเหล่านี้
ได้ถูกจัดหมวดหมู่ตามบทบาททางระบบนิเวศออกเป็น 6 กลุม่ ได้แก่ เห็ดที่อยู่บนซากพืช (164 ชนิด) เห็ดเอคโตไม
คอร์ไรซา (28 ชนิด( เห็ดสาเหตโุรคพืชและเป็นเห็ดทีอ่ยู่บนซากพืชด้วย (4 ชนิด( เห็ดสาเหตโุรคพืช (2 ชนิด( เห็ดโคน 
(2 ชนิด( และเห็ดที่ไมท่ราบบทบาท (9 ชนิด( และได้จัดหมวดหมู่ตามขอ้มูลการกินออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ เห็ดกิน
ไม่ได้ (101 ชนิด( เห็ดกินได้ (37 ชนิด( เห็ดกินได้และเป็นสมุนไพร (3 ชนิด( เห็ดกินไม่ได้แตเ่ป็นสมุนไพร (2 ชนิด( 
เห็ดพษิ (1 ชนิด( และเห็ดที่ไมท่ราบข้อมูลการกิน (65 ชนิด( การศึกษาครั้งนี้จัดว่าเป็นการรายงานครั้งแรกถงึความ
หลากชนิดของเห็ดที่พบในอุทยานแห่งชาติปางสีดาตั้งแต่กอ่ตั้งอุทยานแหง่ชาติในปี พ.ศ. 2525  
คำสำคัญ: เห็ด  ความหลากชนิด  อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
 

ABSTRACT 
 The study of mushroom diversity was carried out in Pang Sida National Park, Sa Kaeo 
Province. The mushroom samples were surveyed and collected five times including 2 times in July 
2019, and one time in each of the following months October 2019, December 2019 and July 2020 
for 3 to 5 days for each time. A total of 300 mushroom samples were collected and identified to 
209 different species; of which the 110 species were identified only to the genera level, 75 species 
were identified to the species level and 24 species were unidentified. These mushrooms were 
categorized into 6 groups according to ecological roles, namely i) saprophytic mushrooms (164 
species), ii) ectomycorrhizal mushrooms (28 species), iii) plant parasitic and saprophytic mushrooms 
(4 species), iv) plant parasitic mushrooms (2 species), v) termite mushrooms (2 species) and vi)  
unknown ecological role mushrooms (9 species). The edibility information of these mushrooms 
were categorized into 6 groups, namely i) inedible mushrooms (101 species), ii) edible mushrooms 
(37 species), iii) edible and medicinal mushrooms (3 species), iv) inedible and medicinal mushrooms 
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(2 species), v) poisonous mushroom (1 species), and vi) unknown edibility mushrooms (65 species). 
This study was the first report on the diversity of mushroom species found in Pang Sida National 
Park since the national park was established in 1982.  
Keyword: mushroom, species diversity, Pang Sida National Park 
 

คำนำ 
อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอตาพระ

ยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 527,500 ไร่ 
หรือ 844 ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพืชพรรณหลายชนิดประกอบไป
ด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า ลักษณะของพื้นที่มีความลาดชันจาก
ทิศเหนือไปยังทิศ ใต้  มีภูมิอากาศ เป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Savanna Climate) ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 
ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยอากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นช่วงของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง ด้านทรัพยากรสัตว์ป่าพบ 5 กลุ่ม คือ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม นก สัตว์เลื ้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลาน้ำจืดรวม 278 ชนิด แต่ข้อมูลด้านจุลินทรีย์
โดยเฉพาะเห็ดราซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งยังขาดไป จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ทำการวิจัยเลือกเป็นพื้นที่ใน
การศึกษาครั้งนี้ อีกทั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดายังถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็น
จำนวนมาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา, ม.ป.ป.( 

เห็ดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเชื้อรา (Fungi) ที่มีการรวมตัวกันของเส้นใยเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่
หรือที่เรียกว่าดอกเห็ด (fruiting body) สามารถเห็นหรือหยิบจับได้ง่าย (อุทัยวรรณ และคณะ, 2556( และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพกลุ ่มนี ้ให้เกิดมูลค่าได้อีกมากมาย (Hyde, et al., 2019) การจัดลำดับ
อนุกรมวิธานอยู่ใน 2 ไฟลัมคือ Ascomycota และ Basidiomycota ตามลักษณะโครงสร้างการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศ (sexual reproductive) มีความสำคัญทั้งต่อระบบนิเวศป่าไม้และเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากเห็ดดำรงชีวิตเปน็ผู้
ย่อยสลาย (decomposer) ซึ่งช่วยให้การหมุนเวียนธาตุอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งบทบาท
ทางระบบนิเวศย่อยลงไปได้อีกเป็น เห็ดที่อยู่บนเศษซากพืช (saprophytic mushroom) เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา 
(ectomycorrhizal mushroom) เห็ดที่อยู่ร่วมกับปลวกหรือเห็ดโคน (termite mushroom) เห็ดที่เป็นสาเหตุของ
โรคพืช (plant parasitic mushroom) นอกจากนี้เห็ดหลายชนิดยังถูกนำไปบริโภคและจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นและ
มีราคาที่สูงเช่น เห็ดเผาะ (Astraeus spp.) เห็ดระโงก (Amanita spp.) เห็ดหล่มหรือเห็ดตะไคล (Russula spp.) 
เห ็ดฟาน (Lactarius spp.) เห ็ดต ับเต ่าหร ือเห ็ดผ ึ ้ง (Boletus spp., Tylopilus spp., Boletellus spp., etc.) 
เห็ดโคน (Termitomyces spp.) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเห็ดก็ยังมีโทษ เช่น เห็ดที่ทำลายโครงสร้างไม้ (wood 
destroying mushroom) ทำให้โครงสร้างดังกล่าวเปราะบางและเสียหายได้ง ่าย หรือเห็ดพิษ (poisonous 
mushroom) ซึ่งแต่ละปีมีปริมาณผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุที่ทำให้นักวิจัยต้อง
ทำการศึกษาให้ทราบถึงชนิดเพื่อที่จะได้หาข้อมูลต่อไปว่าเป็นเห็ดพิษหรือไม่ หากเป็นเห็ดพิษต้องทำการเตือนให้
ชาวบ้านที่ออกไปเก็บหาเห็ดป่ารับประทานพึงต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง
ชนิดของเห็ดในอุทยานแห่งชาติปางสีดา และระบุชนิดเห็ดที่พบออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามหลักอนุกรมวิธาน บทบาท
ทางระบบนิเวศ และข้อมูลด้านการกินเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาและบุคคลที่สนใจ 
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อุปกรณ์และวธิีการ 
1. วธิีการสำรวจ 
 สำรวจและเก็บตัวอย่างเห็ดที่พบทุกตัวอย่างโดยวิธีเดินบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา เก็บเห็ดที่พบสองข้างทางของเส้นทางสำรวจโดยมีระยะห่างจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไม่เกิน 
10 เมตร จำนวน 6 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.5 (ห้วยน้ำเย็น( 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด. 12 (บุตาปอด( น้ำตกปางสีดา โป่งผีเสื้อ สวนป่าไม้วงศ์ยาง และลานกิจกรรมหน้า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวนรวม 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง ตุลาคม ธันวาคม 
2562 และกรกฎาคม 2563 จำนวนเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 – 5 วัน  
 
2. วธิีการเก็บตวัอย่างเห็ด 

ทำการบันทึกภาพ จดบันทึกรายละเอียดแหล่งที่พบเห็ด เช่น เห็ดขึ้นอยู่บนพื้นดินโดยตรง บนเศษซากพืช 
หรือบนต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น สังเกตและจดบันทึกลักษณะต่าง ๆ ของเห็ดที่อยู่ไม่คงทน ของเหลวที่ปรากฏ
ออกมาเมื่อดอกเห็ดฉีกขาด การเปลี่ยนสีของส่วนต่าง ๆ หรือสีของรอยช้ำ เป็นต้น เก็บตัวอย่างใส่ในถุงกระดาษหรือ
ซองกระดาษไข เมื่อกลับถึงที่พักในแต่ละวัน ตัวอย่างเห็ดที่เก็บมาได้ถูกนำกลับมาตรวจดูลักษณะโครงสร้างภายนอก 
จดบันทึกรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของเห็ด เช่น วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหมวก ลักษณะหมวก ครีบ สี ความสูงของ
ก้าน และองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นต้น  
 
3. การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและการจำแนกชนดิเห็ด 

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ นำเอาดอกเห็ดไปตัดเนื้อเยื่อเพื่อตรวจดูโครงสร้างลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์ 
เช่น ที่กำเนิดสปอร์ รูปร่างลักษณะ ขนาด สีของสปอร์ แล้วนำตัวอย่างเห็ดไปทำแห้งโดยใส่สารดูดความชื้น (silica 
gel) อบด้วยเครื่องอบผลไม้แห้ง (fruit dehydrator) หรือดองในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามวิธีการศึกษาของ
บารมีและคณะ (2560ข( แล้วนำกลับมาจัดจำแนกอนุกรมวิธานเพื่อหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และห้องปฏิบัติการทีมวิจัยธนาคาร
จุลินทรีย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบหาชนิดตามคู่มือการ
จำแนก (Identification keys( และข้อมูลชนิด (Monographs of species descriptions( ตามหนังสืออนุกรมวิธาน
ของ เห ็ ด  ไ ด ้ แก ่  Arora (1986); Bakshi (1971); Bandara, et al. (2015); Bessette, et al (1997); Bi, et al. 
(1993); Boa (2004); Brodie and Dennis (1954); Corner (1966, 1972, 1981); Dring (1964); Imazeki, et al. 
(2005); Ju and Rogers (1996, 1998); Kuo (2020); Largent (1973); Largent, et al. (1977); Largent and 
Baroni (1988(; Læssøe, et al. (2013); Lowy (1951, 1952); Miller and Miller (2006); Moser (1973); Pegler 
(1986); Phillips (2006); Phosri, et al. (2004 ( ; Rogers and Callen (1987, 1988a, 1988b); Stadler, et al. 
(2014); Thienhirun (1997); นิวัฒ (2553(; บารมี และคณะ (2559, 2560ก); สุมาลี (2541(; ราชบัณฑิตยสถาน 
(2539(; อนงค ์และคณะ (2551(; อุทัยวรรณ และคณะ (2556( เป็นต้น เมื่อได้ชื่อวิทยาศาสตร์แล้วนำมาตรวจสอบชื่อ
ที่ได้รับการยอมรับ (accepted scientific name) จาก www.catalogueoflife.org และ www.indexfungorum.org 
(สืบค้นล่าสุด 1 พ.ย. 63( เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ตัวอย่างเห็ดราที่ผ่านการอบแห้งและจำแนกชนิด
แล้วถูกนำไปจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เห็ดรา กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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ผลและวิจารณ์ 
 จากการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพบตัวอย่างเห็ดทั้งหมด 300 ตัวอย่าง สามารถจำแนกออกเป็น 209 
ชนิด โดยสามารถระบุชื่อได้ถึงระดับสกุล (genera level) จำนวน 110 ชนิด ระบุชื ่อได้ถึงระดับชนิด (species 
level) จำนวน 75 ชนิด และยังไม่สามารถระบุชื ่อได้ (unidentified species) จำนวน 24 ชนิด (Figure 1 และ 
Appendix table 1) เห็ดที่พบส่วนมากเป็นสมาชิกในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (phylum Basidiomycota) จำนวน 
165 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 78.95 และไฟลัมแอสโคไมโคตา (phylum Ascomycota) จำนวน 44 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
21.05 ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลพื้นฐานที่ว่าเห็ดหรือราที่เส้นใยรวมตัวกันเป็นดอกสังเกตและหยิบจับได้ง่ายส่วนใหญ่อยู่ใน
ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา  
 เห็ดที่พบในไฟลัมแอสโคไมโคตาอยู่ใน 3 ชั้น (class) ได้แก่ Sodariomycetes (39 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
18.66( Leotiomycetes (4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 1.91( และ Pezizomycetes (1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 0.48( หาก
พิจารณาจากข้อมูลในเว็ปไซต์ www.catalogueoflife.org พบว่าเห็ดในชั้น Sodariomycetes มีสมาชิกอยู่ 21,631 
ชนิด Leotiomycetes มีอยู่ 9,587 ชนิด และ Pezizomycetes มีอยู่ 2,660 ชนิด ซึ่งข้อมูลสัดส่วนของจำนวนชนิด
เห็ดที่สำรวจได้จากอุทยานแห่งชาติปางสีดาในครั้งนี้ให้ผลสอดคล้องกับข้อมูลในระดับโลก (Figure 2a) 
 เห็ดที่พบในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตาจัดอยู่ใน 3 ชั้น (class) ได้แก่ Agaricomycetes (163 ชนิด คิดเป็นร้อย
ละ 77.99( Tremellomycetes (1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 0.48( และ Dacrymycetes (1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 0.48( 
หากพิจารณาจากข้อมูลในเว็ปไซต์ www.catalogueoflife.org พบว่าเห็ดในชั้น Agaricomycetes มีสมาชิกอยู่ 
36,413 ชนิด Tremellomycetes มีอยู่ 593 ชนิด และ Dacrymycetes มีอยู่ 172 ชนิด ซึ่งข้อมูลสัดส่วนของ
จำนวนชนิดเห็ดที่สำรวจได้จากอุทยานแห่งชาติปางสีดาในครั้งนี้ให้ผลสอดคล้องกับข้อมูลในระดับโลก (Figure 2b) 
 

 
Figure 1 Mushroom diversity in Pang Sida National Park, Sa Kaeo Province ranked by number of 

encountered species in each family  
 

Ascomycota Basidiomycota 
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Figure 2 Percentage of mushrooms occurred in Pang Sida National Park in each fungal class and 

phylum: (a.) Ascomycota and (b.) Basidiomycota; outer ring showed 
www.catalogueoflife.org data and inner ring showed this survey data 

 
บทบาททางระบบนิเวศ (ecological roles) ของเห็ดสามารถสังเกตได้จากสิ่งที่เห็ดขึ้นอยู่ (substrates) ใน

การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งเห็ดที่สำรวจพบออกเป็น 6 กลุ่ม (Figure 3 และ Appendix table 1( ได้แก่  
เห็ดที่ขึ้นอยู่บนซากพืช (saprophytic mushroom) ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเศษไม้ผุ ใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้น

ป่า รวมถึงดินที ่มีฮิวมัสสะสม จำนวน 164 ชนิด เช่น เห็ดถ้วยแชมเปญ (Cookeina spp.) เห็ดนิ ้วมือคนตาย 
(Xyalria spp.) เห็ดรังนก (Cyathus spp.) เห็ดหางม้า (Marasmius spp.) เห็ดหูหนู (Auricularia spp.) เห็ดหิ้ง 
(Polyporus spp.) เป็นต้น  

เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhizal mushroom) จำนวน 28 ชนิด เป็นเห็ดที่ขึ้นโดยตรงจากดินและใน
บริเวณนั้นพบไม้ในวงศ์ยางหลายชนิด เช่น ตะเคียนทอง ยางนา เป็นต้น ได้แก่ เห็ดระโงก (Amanita spp.) เห็ดหล่ม/
เห็ดตะไคล (Russula spp.) เห็ดลูกฝุ ่น (Scleroderma spp.) เห็ดปะการัง (Clavaria sp.1) เห็ดเสม็ด (Tylopilus 
griseipurpureus (Corner) E. Horak) เห็ดก้อนกรวดหัวเข่า (Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert) เห็ดเผาะฝ้าย 
(Astraeus asiaticus Phosri et al.) เห็ดมันปูน้อย (Craterellus aureus Berk. & M.A. Curtis) เป็นต้น  

เห็ดที่เป็นได้ทั้งสาเหตุโรคพืช (plant parasitic mushroom) และผู้ที่ขึ้นอยู่บนซากพืช 4 ชนิด ได้แก่ เห็ด
จวักง ู (Amauroderma sp.1) เห ็ดหูช ้าง (Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.) เห ็ดกะละแม (G. dahlii 
(Henn.) Aoshima) และเห็ดหลินจือ Ganoderma sp.2  

เห็ดที่เป็นสาเหตุโรคพืช 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดหลินจือ Ganoderma sp.6 และ เห็ดที่ยังไม่สามารถจำแนก
ชนิดได้ (Unidentified sp.10) ที่อยู่ในอันดับ Hymenochaetales เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่และขึ้นอยู่กับ
ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตแต่ทีมวิจัยไม่สามารถจำแนกชนิดของต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่ (host) ได้  

เห็ดที่มีความสัมพันธ์กับปลวกหรือเห็ดโคน (termite mushroom) 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดโคนข้าวตอกยอด
น้ำตาล (Termitomyces indicus Natarajan) และเห็ดโคน (Termitomyces sp.1)  

และเห็ดที่ยังไม่ทราบบทบาททางระบบนิเวศที่แน่ชัด (unknown ecological role) 9 ชนิด โดยแบ่งเป็น
เห็ดครีบ 1 ชนิด เห็ดตับเต่า 4 ชนิด เห็ด Ganoderma sp. 1 เนื่องจากตัวอย่างที่พบขึ้นโดยตรงจากดนิ (terrestrial) 
เมื่อขุดดูพบว่าดอกเห็ดขึ้นอยู่กับรากของพืชที่เริ่มเน่าผุแต่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเห็ด
ดังกล่าวจะเป็นเห็ดที่เป็นสาเหตุของโรคในระบบรากหรือเป็นเห็ดที่ขึ้นบนซากพืชกันแน่  เห็ดหิ้ง Hymenochaete 
sp.4 ซึ่งขึ้นกับไม้ที่ตายใหม่ ๆ แต่ดอกเห็ดมีขนาดเล็กยากที่จะบอกได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ตายได้หรือไม่ และ
เห็ดหิ้งที่ยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้อีก 2 ชนิด  

a. b. 
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จากข้อมูลบทบาททางระบบนิเวศของเห็ดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดายังคง
สภาพความเป็นป่าที่สมบูรณ์ไว้ได้ การหมุนเวียนของธาตุอาหารน่าจะเป็นไปด้วยดีเนื่องจากมีเห็ดซึ่งมีบทบาทหน้าที่
เป็นผู ้ย ่อยสลายอินทรีย์ว ัตถุในระบบนิเวศจำนวนมากทำให้ธาตุอาหารกลับคืนสู ่ผืนป่าได้เป็นปริมาณมาก 
ขณะเดียวกันจำนวนเห็ดที่เป็นสาเหตุโรคพืชพบได้น้อยมากเทียบเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ของชนิดเห็ดที่พบและปริมาณที่
พบมีเพียง 3 ต้นเท่านั้นที่พบการเข้าทำลายจากเห็ดในกลุ่มดังกล่าว 
 

 
Figure 3 Ecological roles of mushrooms found in Pang Sida National Park, Sa Kaeo Province, 

abbreviations of ecological roles (ER): Ect = ectomycorrhizal mushroom; Par = plant 
parasitic mushroom; Sap = saprophytic mushroom; Ter = termite mushroom and Unk = 
unknown ecological role 

 
ข้อมูลด้านการกิน (edibility information) อาศัยจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่และการตรวจเอกสาร

จากเอกสารที่มีอยู่เช่น นิวัฒ (2553( บารมี และคณะ (2559; 2560( ราชบัณฑิตยสถาน (2539( สุมาลี (2541( อนงค์ 
และคณะ (2551( อุทัยวรรณ และคณะ (2556( Arora (1986) Lincoff (2004) Miller and Miller (2006) Phillips 
(2006) สามารถแบ่งได ้เป ็น 6 กลุ ่ม (Figure 4 และ Appendix table 1( ได ้แก ่ เห ็ดท ี ่ก ินไม ่ได ้ (inedible 
mushroom) เนื่องจากมีโครงสร้างเหนียวหรือแข็ง 101 ชนิด เห็ดที่กินได้ (edible mushroom) 65 ชนิด เห็ดกินได้
และม ีรายงานว ่าเป ็นเห ็ดสม ุนไพร (edible and medicinal mushroom) 3 ชน ิด ได ้แก ่  เห ็ดต ีนต ุ ๊กแก 
(Schizophyllum commune Fr.) เห็ดหูหนูเสวย (Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn.) และเห็ดหลินจือ
หูช้าง (G. applanatum (Pers.) Pat.) ที่มีคุณสมบัติเป็นเห็ดสมุนไพรที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย (Kurtzman, 
2005; Akanbi, et al., 2013; Yao, et al., 2016; Dandapat, et al., 2019; Liu, et al., 2019; Li, et al., 2019; 
Hanyu, et al., 2020) เห็ดที่กินไม่ได้แต่เป็นเห็ดสมุนไพร (inedible and medicinal mushroom) 2 ชนิด ได้แก่ 
เห็ดรังนกขอบจีบ (Cyathus striatus (Huds.) Willd.) ที่มีรายงานการสร้างสารยับยั้งลักษณะเนื้องอกต่อมหมวกไต
ชนิดฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma) (Bai, et al., 2018) เห็ดขอนแดงรูเล็ก (Pycnoporus sanguineus 
(L.) Murrill) ที่มีรายงานการสร้างสารต่อต้านเซลล์มะเร็ง (Boukes, et al., 2017) หรือแม้กระทั่งผลิตสารยับยั้ง
ปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคลิชมาเนีย (Leishmania) (Correa, et al., 2006) เห็ดพิษ (poisonous mushroom) 1 ชนิด 
ได้แก่ เห็ดขอนสีเหลืองเกล็ดอมม่วงแดง (Gymnopilus aeruginosus (Perk) Singer) ที่สามารถสร้างสารหลอน
ประสาทประเภท Psilocybin ได้ (Guzmán, et al., 1998) และเห็ดที่ไม่ทราบข้อมูลการรับประทาน 65 ชนิด แต่
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เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวบ้านบริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาโดยเฉพาะบริเวณใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จะมี
ลักษณะการเก็บหาเห็ดป่ามารับประทานมากกว่าที่จะเก็บหาออกมาจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือน ดังนั้นข้อมูล
ราคาจำหน่ายจึงไม่สามารถทำการศึกษาได้ในครั้งนี้ 
 

 
Figure 4 Edibility of mushrooms found in Pang Sida National Park, Sa Kaeo Province, abbreviations 

of edibility information (EI): Edi = edible mushroom; Ine = inedible mushroom; Med = 
medicinal mushroom and Une = unknown edibility 

 
 จากระยะเวลาที่ใช้ในการสำรวจที่จำกัดยังได้ข้อมูลเห็ดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทีมวิจัยมีความเห็นว่าหากได้
ทำการศึกษาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้จะได้ชนิดของเห็ดที่เพิ่มขึ้น และอาจพบเห็ดชนิดใหม่ของโลกอีกหลาย
ชนิดหากได้ทำการศึกษาโดยใช้เทคนิคชีวโมเลกุลเข้ามาช่วยในการจัดจำแนก  
 

สรุป 
 การสำรวจความหลากชนิดของเห็ดในอุทยานแห่งชาติปางสีดาในครั้งนี้ได้กระทำโดยการเก็บตัวอย่าง 5 ครั้ง 
ครั้งละ 3 – 5 วัน ในช่วงฤดูฝนระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 เก็บตัวอย่างเห็ดได้ทั้งหมด 300 ตัวอย่าง สามารถระบุ
ชนิดได้รวม 209 ชนิด แบ่งเป็นระบุได้ในระดับสกุล 110 ชนิด ระดับชนิด 75 ชนิด และยังระบุชนิดไม่ได้อีก 24 ชนิด 
ซึ่งการจำแนกชนิดในครั้งนี้เน้นที่การจำแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยา (morphological characters) เป็นหลัก 
และบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเห็ดนิ้วมือคนตาย (Xylaria group) มีการนำเทคนิคทางชีวโมเลกุล (molecular technique) 
เข้ามาช่วย ซึ่งควรจะต้องทำการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเห็ดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด แต่เนื่องจาก
งบประมาณที่จำกัดและความชำนาญในเทคนิคดังกล่าวมีอยู่อย่างจำกัดจึงมุ่งเน้นการใช้ลักษณะทางสันฐานเสียก่อน 
 ด้านบทบาทในระบบนิเวศพบเห็ดที่ขึ้นอยู่บนซากพืชมากที่สุด รองลงมาคือเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา เห็ดที่ไม่
ทราบบทบาทฯ เห็ดที่เป็นได้ทั้งสาเหตุโรคพืชและขึ้นอยู่บนซากพืช เห็ดสาเหตุโรคพืช และเห็ดที่มีความสัมพันธ์กับ
ปลวก ตามลำดับ  
 ข้อมูลการกินพบเห็ดที่กินไม่ได้มากที่สุด รองลงมาคือเห็ดที่ยังไม่ทราบข้อมูลการกิน  เห็ดกินได้ เห็ดกินได้
และเป็นเห็ดสมุนไพร เห็ดกินไม่ได้แต่เป็นเห็ดสมุนไพร และเห็ดที่เป็นพิษ ตามลำดับ 
 การศึกษาความหลากชนิดของเห็ดป่าในอนาคตควรมุ่งประเด็นไปที่การเลี้ยงเชื้อเห็ดให้บริสุทธิ์ (pure 
culture) ด้วย เพื่อที่จะได้สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการจำแนกชนิดด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลต่อไป รวมถึงการ
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ประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษาศักยภาพด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ ยับยั้งการเกิด
เซลล์มะเร็ง และต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น  
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Appendix table 1 Species list of mushrooms collected from Pang Sida National Park, Sa Kaeo 
Province, their ecological roles (ER) and edibility information (EI) 

Scientific Name ER1 EI2 
Phylum Ascomycota   
 Class Leotiomycetes   
  Order Helotiales   
   Family Helotiaceae   
    Genus Bisporella   
     B. citina (Batsch) Korf & S.E. Carp. (จานเหลือง( Sap Une 
 Class Pezizomycetes   
  Order Pezizales   
   Family Sarcosomataceae   
    Genus Cookeina   
     C. sulcipes (Berk.) Kuntze (ถ้วยแชมเปญ( Sap Edi 
     C. tricholoma (Mont.) Kuntze (ถว้ยแชมเปญขน( Sap Edi 
    Genus Galiella   
     G. rufa (Schwein.) Nannf. & Korf (จมูกหมู( Sap Edi 
  Order Pezizales   
     Unidentified sp.1 Sap Une 
 Class Sordariomycetes   
  Order Xylariales   
   Family Graphostromataceae   
    Genus Biscogniauxia   
     Biscogniauxia sp.1 Sap Ine 
     Biscogniauxia sp.2 Sap Ine 
    Genus Hypomontagnella   
     H. monticulosum (Mont.) Sir, L. Wendt & C. Lambert Sap Ine 
    Genus Annulohypoxylon   
     A. bovei var. microsporum (J.H. Mill.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & 

H.M. Hsieh Sap Ine 
     A. nitens (Ces.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh Sap Ine 
     A. stygium (Lév.( Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh Sap Ine 
     Annulohypoxylon sp.1 Sap Ine 
     Annulohypoxylon sp.2 Sap Ine 
    Genus Hypoxylon   
     H. fendleri Berk. ex Cooke Sap Ine 
     H. haematostroma Mont. Sap Ine 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
     Hypoxylon sp.1 Sap Ine 
     Hypoxylon sp.2 Sap Ine 
     Hypoxylon sp.3 Sap Ine 
     Hypoxylon sp.4 Sap Ine 
     Hypoxylon sp.5 Sap Ine 
     Hypoxylon sp.6 Sap Ine 
     Hypoxylon sp.7 Sap Ine 
     Hypoxylon sp.8 Sap Ine 
   Family Xylariaceae   
    Genus Daldenia   
     Daldenia sp.1  Sap Ine 
    Genus Rosellinia   
     Rosellinia sp.1 Sap Ine 
     Rosellinia sp.2 Sap Ine 
    Genus Xylaria   
     X. allantoidea (Berk.) Berk. Sap Ine 
     X. amphithele F.S.M. González & J.D. Rogers Sap Ine 
     X. anisopleura (Mont.) Fr. Sap Ine 
     X. escharoidea (Berk.) Sacc. Sap Ine 
     X. obovate (Berk.) Berk. Sap Ine 
     X. schweinitzii Berk. & M.A. Curtis Sap Ine 
     Xylaria sp.1 Sap Ine 
     Xylaria sp.2 Sap Ine 
     Xylaria sp.3 Sap Ine 
     Xylaria sp.4 Sap Ine 
     Xylaria sp.5 Sap Ine 
     Xylaria sp.6 Sap Ine 
     Xylaria sp.7 Sap Ine 
     Xylaria sp.8 Sap Ine 
     Xylaria sp.9 Sap Ine 
     Xylaria sp.10 Sap Ine 
     Xylaria sp.11 Sap Ine 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
Phylum Basidiomycota   
 Class Agaricomycetes   
  Order Agaricales   
   Family Agaricaceae   
    Genus Agaricus   
     Agaricus sp.1 Sap Une 
     Agaricus sp.2 Sap Une 
     Agaricus sp.3 Sap Une 
    Genus Cyathus   
     C. striatus (Huds.) Willd. (รงันกขอบจีบ( Sap Ine/Med 
     C. subglobisporus R.L. Zhao, Desjardin & K.D. Hyde  

(รงันกขอบจีบ( Sap Ine 
     Cyathus sp.1 Sap Ine 
     Cyathus sp.1 Sap Ine 
    Genus Leucoagaricus   
     Leucoagaricus sp.1 Sap Une 
    Genus Lycoperdon   
     Lycoperdon sp.1 Sap Une 
    Genus Macrolepiota   
     Macrolepiota sp.1 Sap Une 
   Family Amanitaceae   
    Genus Amanita   
     A. volvata (Peck) Lloyd Ect Une 
     Amanita sp.1 Ect Une 
     Amanita sp.2 Ect Une 
     Amanita sp.3 Ect Une 
   Family Clavariaceae   
    Genus Clavaria   
     Clavaria sp.1 Ect Une 
    Genus Scytinopogon   
     S. echinosporus (Berk. & Broome) Corner (ปะการงัหนาม( Sap Edi 
   Family Hymenogastraceae   
    Genus Gymnopilus   
     G. aeruginosus (Perk) Singer (ขอนสีเหลืองเกล็ดอมม่วงแดง( Sap Poi 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
   Family Incertae sedis   
    Genus Trogia   
     T. infundibuliformis Berk. & Broome (กรวยแกว้( Sap Une 
   Family Lycoperdaceae   
    Genus Clavatia   
     C. craniiformis (Schwein.) Fr. (จาวมะพร้าว( Sap Edi 
   Family Lyophyllaceae   
    Genus Termitomyces   
     T. indicus Natarajan (โคนข้าวตอกยอดน้ำตาล( Ter Edi 
     Termitomyces sp.1 (โคน( Ter Edi 
   Family Marasmiaceae   
    Genus Campanella   
     C. junghuhnii (Mont.) Singer (หูแก้ว( Sap Une 
    Genus Crinipellis   
     C. scabella (Alb. & Schwein.) Murrill Sap Ine 
    Genus Marasmius   
     M. haematocephalus (Mont.) Fr. (ม่วงมณี( Sap Une 
     M. maximus Hongo Sap Une 
     M. purpureobrunneolus Henn. (แส้ม้าเหลืองจิ๋ว( Sap Une 
     M. purpureostriatus Hongo (เฟืองล้อสีม่วง( Sap Edi 
     Marasmius sp.1 Sap Une 
     Marasmius sp.2 Sap Une 
     Marasmius sp.3 Sap Une 
     Marasmius sp.4 Sap Une 
     Marasmius sp.5 Sap Une 
     Marasmius sp.6 Sap Une 
   Family Mycenaceae   
    Genus Favolaschia   
     F. manipularis (Berk.) Teng (ดาวลูกไก่( Sap Ine 
    Genus Hemimycena   
     H. candida (Bres.) Singer Sap Une 
    Genus Mycena   
     Mycena sp.1 Sap Une 
     Mycena sp.2 Sap Une 
     Mycena sp.3 Sap Une 
     Mycena sp.4 Sap Une 
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Appendix table 1 (Continued) 
Scientific Name ER1 EI2 

    Genus Panellus   
     P. pusillus (Pers. ex Lév.( Burds. & O.K. Mill. Sap Ine 
   Family Not assigned   
    Genus Panaeolus   
     Panaeolus sp.1 (ขี้ช้าง( Sap Ine 
   Family Omphalotaceae   
    Genus Anthracophyllum   
     A. nigritum (Lév.( Kalchbr. (พัดสีองุ่น( Sap Une 
    Genus Marasmeillus   
     Marasmeillus sp.1 Sap Une 
   Family Physalacriaceae   

    Genus Hymenopellis   
     H. radicata (Relhan) R. H. Petersen (แข้งนก( Sap Edi 
   Family Pluteaceae   
    Genus Volvariella   
     Volvariella sp.1 Sap Une 
   Family Psathyrellaceae   
    Genus Psathyrella   
     P. candolleana (Fr.) Maire (เนื้อร่วน( Sap Edi 
     Psathyrella sp.1 Sap Une 
     Psathyrella sp.2 Sap Une 
   Family Pterulaceae   
    Genus Deflexula   
     D. fascicularis (Bres. & Pat.) Corner (ขนเม่น( Sap Une 
    Genus Pterula   
     Pterula sp.1 Sap Ine 
   Family Schizophyllaceae   
    Genus Schizophyllum   
     S. commune Fr. (ตีนตุ๊กแก( Sap Edi/Med 
  Order Agaricales   
     Unidentified sp.2 Sap Une 
     Unidentified sp.3 Unk Une 
     Unidentified sp.4 Sap Une 
     Unidentified sp.5 Sap Une 
     Unidentified sp.6 Sap Une 
     Unidentified sp.7 Sap Une 
     Unidentified sp.8 Sap Une 
     Unidentified sp.9 Sap Une 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
  Order Auriculariales   
   Family Auriculariaceae   
    Genus Auricularia   
     A. delicata (Mont. ex Fr.) Henn. (หูหนูเสวย( Sap Edi/Med 
     A. thailandica Bandara & K.D. Hyde (หูหนูไทย( Sap Edi 
     Auricularia sp.1 Sap Edi 
  Order Boleteales   
   Family Boletaceae   
    Genus Boletus   
     Boletus sp.1 Unk Une 
     Boletus sp.2 Unk Une 

     Boletus sp.3 Unk Une 
     Boletus sp.4 Unk Une 
    Genus Tylopilus   
     T. griseipurpureus (Corner) E. Horak (เสม็ด( Ect Edi 
   Family Diplocystidiaceae   
    Genus Astraeus   
     A. asiaticus Phosri, M.P. Martin & Watling (เผาะฝ้าย( Ect Edi 
   Family Sclerodermataceae   
    Genus Pisolithus   
     P. arhizus (Scop.) Rauschert (ก้อนกรวดหัวเข่า( Ect Edi 
    Genus Scleroderma   
     S. sinnamariense Mont. (ลกูฝุ่นสีทอง( Ect Une 
     Scleroderma sp.1 Ect Une 
     Scleroderma sp.2 Ect Une 
  Order Cantharellales   
   Family Cantharellaceae   
    Genus Craterellus   
     C. aureus Berk. & M.A. Curtis (ขมิ้นน้อย( Ect Edi 
   Family Clavulinaceae   
    Genus Clavulina   
     C. coralloides (L.( J. Schröt. (ปะการงัหนาม( Ect Une 
   Family Hydnaceae   
    Genus Hydnum   
     Hydnum sp.1 Ect Une 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
  Order Geastrales   
   Family Geastraceae   
    Genus Geastrum   
     G. mirabile Mont. (ดาวดินจิว๋( Sap Ine 
     G. rufescens Pers.(ดาวดินชมพูหม่น( Sap Une 
     G. velutinum Morgan (ดาวดินใหญ่( Sap Ine 
     Geastrum sp.1 Sap Une 
  Order Gloeophyllales   
   Family Gloeophyllaceae   
    Genus Gloeophyllum   
     Gloeophyllum sp.1 Sap Ine 
  Order Gomphales   

   Family Gomphaceae   
    Genus Phaeoclavulina   
     P. cyanocephala (Berk.) & M.A. Curtis) Giachini  

(ปะการงัยอดฟ้า( Ect Edi 
  Order Hymenochaetales   
   Family Hymenochaetaceae   
    Genus Coltricia   
     Coltricia sp.1 Sap Ine 
    Genus Hymenochaete   
     Hymenochaete sp.1 Sap Ine 
     Hymenochaete sp.2 Sap Ine 
     Hymenochaete sp.3 Sap Ine 
     Hymenochaete sp.4 Unk Une 
     Hymenochaete sp.5 Sap Ine 
   Family Not assigned   
    Genus Trichaptum   
     Trichaptum sp.1 Sap Ine 
  Order Hymenochaetales   
     Unidentified sp.10 Par Ine 
     Unidentified sp.11 Unk Ine 
  Order Phallales   
   Family Phallaceae   
    Genus Phallus   
     P. multicolor (Berk. & Broome) Cooke (รา่งแหกระโปรงเหลือง( Sap Edi 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
  Order Polyporales   
   Family Fomitopsidaceae   
    Genus Laetiporus   
     L. sulphureus (Bull.) Murrill (หิ้งสีเหลือง( Sap Edi 
   Family Ganodermataceae   
    Genus Amauroderma   
     Amauroderma sp.1 (จวักงู( Par/Sap Ine 
    Genus Ganoderma   
     G. applanatum (Pers.) Pat. (หูช้าง( Par/Sap Edi/Med 
     G. dahlii (Henn.) Aoshima (กะละแม( Par/Sap Ine 
     Ganoderma sp.1 Unk Une 
     Ganoderma sp.2 Par/Sap Une 
     Ganoderma sp.3 Sap Ine 
     Ganoderma sp.4 Sap Ine 
     Ganoderma sp.5 Sap Une 
     Ganoderma sp.6 Par Ine 
     Ganoderma sp.7 Sap Ine 
   Family Meruliaceae   
    Genus Podoscypha   
     P. nitidula (Berk.) Pat. (กุหลาบเหลือง( Sap Ine 
   Family Polyporaceae   
    Genus Cerioporus   
     C. leptocephalus (Jacq.) Zmitr. (พัดขาว( Sap Ine 
     C. squamosus (Huds.( Quél. Sap Une 
     C. varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (หิ้งเหลืองก้านดำ( Sap Une 
    Genus Earliella   
     Earliella sp.1 Sap Ine 
    Genus Favolus   
     F. grammocephalus (Berk.) Imazeki (พัดจีน( Sap Ine 
    Genus Hexagonia   
     H. tenuis (Fr.) Fr. (รังผึ้งมิ้ม( Sap Ine 
    Genus Lentinus   
     L. connatus Berk.  Sap Edi 
     L. sajor-caju (Fr.) Fr. (ตีนปลอก( Sap Edi 
     Lentinus sp.1 Sap Edi 
     Lentinus sp.2 Sap Une 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
    Genus Microporus   
     M. xanthopus (Fr.) Kuntze (กรวยทองตาก(ู  Sap Edi 
    Genus Neofavolus   
     N. alveolaris (DC.) Sotome & T. Hatt.  Sap Une 
    Genus Polyporus   
     Polyporus sp.1 Sap Ine 
     Polyporus sp.2 Sap Ine 
     Polyporus sp.3 Sap Ine 
     Polyporus sp.4 Sap Ine 
     Polyporus sp.5 Sap Ine 
     Polyporus sp.6 Sap Ine 
     Polyporus sp.7 Sap Ine 
     Polyporus sp.8 Sap Ine 
     Polyporus sp.9 Sap Ine 
     Polyporus sp.10 Sap Ine 
     Polyporus sp.11 Sap Ine 
    Genus Pycnoporus   
     P. sanguineus (L.) Murrill (ขอนแดงรูเล็ก( Sap Ine/Med 
    Genus Trametes   
     T. cingulata Berk.  Sap Ine 
     T. vernicipes (Berk.) Zmitr., Wasser & Ezhov (พัดแพรวา( Sap Ine 
     Tremetes sp.1 Sap Ine 
  Order Polyporales   
     Unidentified sp.12 Sap Une 
     Unidentified sp.13 Sap Ine 
     Unidentified sp.14 Sap Ine 
     Unidentified sp.15 Unk Une 
     Unidentified sp.16 Sap Ine 
     Unidentified sp.17 Sap Ine 
     Unidentified sp.18 Sap Ine 
     Unidentified sp.19 Sap Ine 
     Unidentified sp.20 Sap Ine 
     Unidentified sp.21 Sap Ine 
     Unidentified sp.22 Sap Ine 
     Unidentified sp.23 Sap Ine 
     Unidentified sp.24 Sap Ine 
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Appendix table 1 (Continued) 
Scientific Name ER1 EI2 

  Order Russulales   
   Family Russulaceae   
    Genus Lactarius   
     L. volemus (Fr.) Fr. sensu lato (ฟาน( Ect Edi 
     Lactarius sp.1 Ect Edi 
    Genus Russula   
     R. alboareolata Hongo (น้ำแป้ง( Ect Edi 
     R. delica Fr. (ตะไคลขาว( Ect Edi 
     R. densifolia Secr. ex Gillet (ถ่านเล็ก( Ect Edi 
     R. violeipes Quél. (หล่มขาม่วง( Ect Edi 
     Russula sp.1 Ect Edi 
     Russula sp.2 Ect Edi 
     Russula sp.3 Ect Edi 
     Russula sp.4 Ect Edi 
     Russula sp.5 Ect Edi 
     Russula sp.6 Ect Edi 
     Russula sp.7 Ect Edi 
    Genus Stereum   
     S. ostrea (Blume & T. Nees) Fr. (หางไก่งวงปลอม) Sap Ine 
     Stereum sp.1 Sap Ine 
     Stereum sp.2 Sap Ine 
     Stereum sp.3 Sap Ine 
     Stereum sp.4 Sap Ine 
    Genus Xylobolus   
     Xylobolus sp.1 Sap Ine 
  Order Stereopsidales   
   Family Stereopsidaceae   
    Genus Stereopsis   
     Stereopsis sp.1  Sap Ine 
 Class Dacrymycetes   
  Order Dacrymycetales   
   Family Dacrymycetaceae   
    Genus Dacryopinax   
     D. spathularia (Schwein.) G.W. Martin (พายทอง( Sap Edi 
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Appendix table 1 (Continued) 

Scientific Name ER1 EI2 
 Class Tremellomycetes   
  Order Tremellales   
   Family Tremellaceae   
    Genus Tremella   
     T. mesenterica Retz. (เนยแม่มด( Sap Edi 

Remarks:  1Abbreviations of ecological roles (ER): Ect = ectomycorrhizal mushroom; Par = plant parasitic mushroom;  
Sap = saprophytic mushroom; Ter = termite mushroom and Unk = unknown ecological role  
2abbreviations of edibility information (EI): Edi = edible mushroom; Ine = inedible mushroom; Med = medicinal 
mushroom and Une = unknown edibility  

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

136 

ราทำลายแมลงในอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
Insect Fungi in Pang Sida National Park 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหลากหลายของราทำลายแมลงดำเนินการระหว่าง กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว พบตัวอย่างราทั้งหมด 201 ตัวอย่าง จัดจำแนกอยู่ในอันดับ 
Hypocreales ประกอบด้วย 3 วงศ์ คือ Clavicipitaceae (จำนวน 15 ชนิด( Cordycipitaceae (จำนวน 10 ชนิด( 
และ Ophiocordycipitaceae (จำนวน 21 ชนิด( เข้าทำลายแมลง 8 อันดับ ได้แก่ Blattodea, Coleoptera, 
Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Neuroptera และ Orthoptera และทำลายแมงมุมอันดับ 
Araneae จัดอยู่ในชั้น Arachnida จำแนกเป็นราทำลายแมงมุม 5 สกุล จำแนกระดับชนิด จำนวน 4 ชนิด ราทำลาย
แมลงชนิดที่พบตัวอย่างสูงสุด คือ ราทำลายมวน Ophiocordyceps nutans (39.0 เปอร์เซ็นต์) คัดแยกเชื้อรา
บริสุทธิ์ได้ทั ้งหมด 35 สายพันธุ์บนอาหาร Potato Dextrose Agar ในการศึกษาครั้งนี ้พบราทำลายแมลงหลาย
ตัวอย่างที่คาดว่าจะเป็นราชนิดใหม่ของโลก โดยจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยา คุณสมบัติ
ทางสรีรวิทยาและด้านพันธุกรรมของเชื้อ 
คำสำคัญ: ราทำลายแมลง ความหลากหลาย อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
 

ABSTRACT 
Species diversity of entomopathogenic fungi in Pang Sida national park, Sa Kaeo Province 

were surveyed during July 2019-  July 2020. A total of 201 collected samples were classified to 3 
families based on morphological characteristics; Clavicipitaceae (15 species), Cordycipitaceae (10 
species) and Ophiocordycipitaceae (21 species) in the order Hypocreales. The infected insects were 
in 8  major orders including Blattodea, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, 
Neuroptera and Orthoptera. In addition, the fungi also affected spider in the Araneae order of the 
class Arachnida. Five genera and 4 species of fungi were found infecting spiders. The most infected 
insects were in the Hemiptera order (39.0 percentage). The most frequently encountered species was 
Ophiocordyceps nutans (39.0%). A total of 35 fungal isolates were maintained on potato dextrose 
agar. A numbers of isolates found in this study were possibly new fungal species which will be 
further described based on morphological, physiological and molecular characteristics. 
Keywords: entomopathogenic fungi , diversity, Pang Sida National Park 
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คำนำ 

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะความหลากหลายของจุลินทรีย์นั้นถอืได้ว่ามีความหลากหลายสูงมาก 
มีประมาณการไว้ว่า ทั่วโลกมีรา 2.2-3.8 ล้านชนิด โดยที่มีรายงานการค้นพบทั้งหมดไว้ประมาณ 120,000 ชนิด คิด
เป็น 3 – 8 % ของที่ประมาณการไว้ (Hawksworth and Luecking, 2017) 

"ราทําลายแมลง" เป็นคําเรียกรวมของรากลุ่มหนึ่งที่เข้าก่อโรคในแมลงและแมงมุม  แม้ว่าประเทศไทยมี
รายงานว่ามีความหลากหลายของราทําลายแมลงสูงมาก ซึ่งปัจจุบันมีรายงานราทำลายแมลงและแมงมุมมากกว่า 
400 ชนิดจากป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย และยังคงมีรายงานราแมลงชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทยตีพิมพ์อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ไว้ว่า ทั่วโลกน่าจะมีราทำลายแมลงมากถึง 1.5 ล้านชนิด (Hywel-Jones, 1993). อย่างไรก็
ตามการศึกษารากลุ่มนี้นั้นยังจัดว่ามีผู้ให้ความสนใจศึกษาอยู่ในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาจุลินทรีย์ใน
กลุ่มอื่น ราทำลายแมลงจัดเป็นกลุ่มราที่มีศักยภาพและสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ มี
คุณค่าในการเป็นแหล่งทรัพยากรทางพันธุกรรมที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรค อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่ที่ผ่านมานั้นข้อมูลของความหลากหลายของราทําลายแมลงในป่า
อนุรักษ์ในประเทศไทยยังมีน้อย แม้ว่าที่ผ่านมามีการรายงานข้อมูลความหลากหลายของราแมลงและราแมลงชนิด
ใหม่ของโลกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สม่ำเสมอ แต่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งของกลุ่ม
ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ยังขาดข้อมูลทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างมาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจ
ชนิดของราแมลงที่พบในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการจัดเก็บเชื้อ
พันธุ์ราเพื่อศึกษาต่อยอดและใช้ประโยชน์ และองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของราในพื้นที่อนุรักษ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศ  
 

อุปกรณ์และวธิีการ 

1. การเก็บตัวอย่างราทําลายแมลง 
เก็บตัวอย่างราทําลายแมลงในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว โดยการสังเกตตามส่วนต่าง 

ๆ ของต้นพืช เช่น ลําต้น กิ่ง และใบ และตามพื้นดิน กองเศษซากใบไม้ทับถม ขอนไม้ผุ ในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว 
ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถพบตัวอย่างได้มากกว่าช่วงอื่น ๆ เมื่อพบราทำลายแมลงให้เก็บแยกแต่ละตัวอย่าง ใส่กล่อง
พลาสติกสี่เหลี่ยม โดยขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่าง ก่อนเก็บตัวอย่างให้บันทึกภาพตัวอย่างราในสภาพธรรมชาติและ
ข้อมูลของตัวอย่างที่เก็บ ได้แก่ สีของรา ลักษณะการพบ เช่น บนส่วนของต้นพืช บนเศษซากหรือบนพื้นดิน รวมทั้ง
วัน เดือน ปี และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น พืชอาศัยของแมลง ชนิดของป่า ตัวอย่างทั้งหมดให้เกบ็ใส่กล่องแช่เย็นเพื่อนำ
กลับมาศึกษาที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และห้องปฏิบัติการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

 
2. การจําแนกราทำลายแมลง 

จัดจําแนกในเบื้องต้นอย่างน้อยในระดับสกุล (genus) ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เปรียบเทียบกับเอกสาร Atlas of Invertebrate-Pathogenic Fungi of Thailand Volume 1-4 (Luangsa-ard  
et al., 2007; 2008; 2010; 2012) และ Invertebrate-pathogenic fungi of Thailand (Mongkolsamrit et al., 
2010) พร้อมทั้งถ่ายภาพตัวอย่างราทําลายแมลงภายใต้กล้องสเตอริโอ และถ่ายภาพลักษณะของโคโลนี ศึกษาสปอร์
และโครงสร้างสืบพันธุ์เพื่อเป็นข้อมูลในการจำแนกชนิดของราต่อไป 

 
3. การแยกเชือ้รา 

แยกเฉพาะเชื้อราที่น่าสนใจ หรือที่คาดว่าเป็นราชนิดใหม่ วิธีการแยกเชื้อราแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับลักษณะการสร้างสปอร์ของรารา โดยแบ่งวิธีการที่ใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้  
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 - การใช้ส่วนของเชื้อราที่มีสปอร์ปาดไปโดยตรงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเหมาะสมกับเชื้อราในสกุล 
Gibellula และ Paecilomyces 

 - การใช้ส่วนของเชื้อราที่มีสปอร์จุ่มลงในน้ำกลั่นเพื่อให้สปอร์ของราปล่อยออกมาเอง หลังจากนั้นใช้ 
เข็มเขี่ยเชื้อแตะสปอร์และปาดลงบนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อ วิธีการนี้เหมาะสมต่อราในสกุล Aschersonia  

 - การปล่อยให้สปอร์ราปล่อยออกมาเอง โดยการใช้ส่วนของก้านรา (stroma) วางอยู่ด้านบนของ
อาหารเลี้ยงเชื้อแล้วทิ้งไว้ข้ามคืน สังเกตใต้กล้องจุลทรรศน์จะพบว่าเชื้อรามีการปล่อยสปอร์ออกมาเป็นจำนวนมาก 
วิธีนี้เหมาะสมกับราในสกุล Cordyceps, Hypocrella, Moelleriella, Ophiocordyceps และ Torrubiella 

จากนั ้นแยกเชื ้อราโดยใช้อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ที ่เติมสารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน (50 
มิลลิกรัมต่อลิตร( และสเตรปโตมัยซิน (50 มิลลิกรัมต่อลิตร( เพื ่อยับยั ้งการเจริญของแบคทีเรียปนเปื ้อน 
(Kuephadungphan et al., 2014) บ่มไว้ที ่ 25 องศาเซลเซียส และตรวจดูการงอกของราที่ต้องการแยกทุกวัน 
เนื่องจากในการแยกครั้งแรกสามารถพบการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่น เมื่อราเริ่มเจริญทำการย้ายเส้นใยราเป้าหมาย
ที่งอกออกจากสปอร์ นำมาเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่เติมสารปฏิชีวนะ เลี้ยงเชื้อจนกระทั่งได้เชื้อราที่บริสุทธิ์ จากนั้น
เก็บรักษาเชื้อระยะยาวโดยขูดสปอร์และเส้นใยใส่ลงในหลอดไมโครฟิวจ์ที่มีสารละลายกลีเซอรอล 20 เปอร์เซ็นต์ 
(w/v) และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 
4. การจําแนกแมลงที่ถูกราเข้าทําลาย 

ตัวอย่างแมลงที่ถูกราเข้าทำลายได้นำมาจําแนกภายใต้กล้องสเตอริโอโดยนักกีฏวิทยาให้ได้อย่างน้อยใน
ระดับอันดับ (Order) 

 
5. การเก็บรักษาตัวอย่างรา 

ตัวอย่างราทำลายแมลงที่ได้ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วถูกทําให้แห้งโดยใช้เครื่องอบลมร้อน อุณหภูมิ 50-60 องศา
เซลเซียส หรือใช้โถดูดความชื้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของตัวอย่าง บันทึกข้อมูลประจําตัวอย่าง เมื่อตัวอย่าง
แห้งแล้วนําไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เห็ดรา กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
หากเป็นตัวอย่างราทำลายแมลงที ่คาดว่าเป็นชนิดใหม่ ให้ เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เห็ดรา BIOTEC Bangkok 
Herbarium (BBH) 

 
ผลและวิจารณ์ 

จากศึกษาตัวอย่างราทําลายแมลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 พบตัวอย่างราทําลายแมลงและแมงมุมทั้งหมด 201 ตัวอย่าง เมื่อนำมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
พบว่าราทั้งหมดสามารถจัดอยู่ในอันดับ Hypocreales ประกอบด้วย 3 วงศ์คือ Clavicipitaceae จำนวน 15 ชนิด 
Cordycipitaceae จำนวน 10 ชนิด และ Ophiocordycipitaceae จำนวน 21 ชนิด ดังแสดงตาม Table 1 

ราทำลายแมลงทั ้งหมดจัดจำแนกได้ 14 สกุล เข้าทำลายแมลง (ลำดับชั ้น Insecta) 8 อันดับ ได้แก่ 
Blattodea, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Neuroptera แ ล ะ 
Orthopterida และเข ้าทำลายแมงม ุมได ้ด ้วยเช ่นก ัน  ราทำลายแมลงม ุมจำแนกได้  5 สก ุล ได ้แก ่  สกุล 
Akanthomyces, Cordyceps, Gibellula, Ophiocordyceps และ Torrubiella รายละเอียดแสดงตาม Table 1 
โดยอันดับของแมลงที่ถูกราเข้าทำลายมากที่สุด คือ Hemiptera (39.0 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งได้แก่ เพลี้ยหอย จักจั่น มวน 
Luangsa-ard et al. (2006) รายงานว่า อันดับของแมลงที่ถูกราเข้าทำลายมักเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับพืช ได้แก่ 
Coleoptera, Diptera, Homoptera, Hymenoptera และ Lepidoptera  

ราทำลายแมลงชนิดที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ราทำลายมวน Ophiocordyceps nutans พบ
มากถึง 16.9 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากที่วินันท์ดาและคณะ (2553) ศึกษาความหลากหลายของราทำลายแมลงที่กลุ่ม
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ป่าแก่งกระจาน และรายงานว่าราทำลายมด Hirsutella formicarum (ชื่อพ้อง ชื่อปัจจุบัน (current name) คือ 
Ophiocordyceps unilateralis เป็นชนิดที่พบมากสุด โดยมีค่าความถี่ 15.06 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาที่ได้ผลแตกต่าง
กันนี้อาจเป็นด้วยขนาดของพื้นที่ศึกษา ชนิดของป่า และสภาพภูมิอากาศ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างที่
แตกต่างกัน จึงทำให้การศึกษาครั้งนี้พบราทำลายมด Ophiocordyceps unilateralis เพียง 4.5 เปอร์เซ็นต์  
 
Table 1 Species list of insect fungi in Pang Sida National Park, their insect hosts and number of 

specimens 

No. Insect fungus species Insect hosts Number of 
specimens 

Habitat 

Family Clavicipitaceae  
1 Aschersonia badia Hemiptera 1 Underside of leaf 
2 Aschersonia confluens Hemiptera 4 Underside of leaf 
3 Aschersonia luteola Hemiptera 2 Underside of leaf 
4 Aschersonia luteorostrata Hemiptera 1 Underside of leaf 
5 Aschersonia marginata Hemiptera 2 Underside of leaf 
6 Aschersonia oxystoma Hemiptera 3 Underside of leaf 
7 Aschersonia placenta Hemiptera 1 Underside of leaf 
8 Aschersonia samoensis Hemiptera 2 Underside of leaf 
9 Aschersonia sp. Hemiptera 2 Underside of leaf 
10 Conoideocrella tenuis Hemiptera 1 Underside of leaf 
11 Conoideocrella luteolostrata Hemiptera 1 Underside of leaf 
12 Hypocrella discoidea Hemiptera 3 Underside of leaf 
13 Hypocrella sp.  Hemiptera 3 Underside of leaf 
14 Metarhizium sp. Lepidoptera 2 Leaf litter 
  Blattodea 1  
  Coleoptera 2  
15 Moellariella raciborskii Hemiptera 2 Underside of leaf 
Family Cordycipitaceae 
16 Akanthomyces sp. Araneae 1 Underside of leaf 
17 Akanthomyces pistillariiformis Lepidoptera 1 Underside of leaf 
18 Cordyceps ninchukispora Hemiptera 1 Leaf litter 
19 Cordyceps tuberculata Lepidoptera 1 Underside of leaf 
20 Cordyceps kuiburiensis Araneae 1 In soil 
21 Cordyceps neopruinosa Hemiptera 1 Leaf litter 
22 Gibellula clavulifera Araneae 1 Underside of leaf 
23 Gibellula sp. Araneae 3 Underside of leaf 
24 Gibellula unica Araneae 1 Underside of leaf 
25 Hyperdermium sp. Hemiptera 2 Twig 
Family Ophiocordycipitaceae 
26 Hirsutella sp. Hymenoptera 1 Leaf litter 
27 Hirsutella/Hymenostilbe Blattodea 1 In soil 
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Table 1 (Continued) 

No. Insect fungus species Insect hosts Number of 
specimens 

Habitat 

28 Ophiocordyceps cf. communis Blattodea 11 In soil 
29 Ophiocordyceps cf. obtusa Coleoptera 18 In soil 
30 Ophiocordyceps dipterigena Diptera 2 Underside of leaf 
31 Ophiocordyceps honnyhangensis Coleoptera 2 In soil 
32 Ophiocordyceps 

irangiensis/mrymecophila 
Hymenoptera 17 Leaf litter 

33 Ophiocordyceps longissima Hemiptera 3 In soil 
34 Ophiocordyceps nutans Hemiptera 34 Leaf litter 
35 Ophiocordyceps cf. paradaxa Hemiptera 5 In soil 
36 Ophiocordyceps sp. Araneae 3 In soil 
37 Ophiocordyceps unilateralis Hymenoptera 9 Underside of leaf 
38 Ophiocordyceps brunneipunctata  Coleoptera 1 In soil 
39 Ophiocordyceps cf. barnesii Coleoptera 16 In soil 
40 Ophiocordyceps kobayasii Orthoptera 1 Underside of leaf 
41 Ophiocordyceps sp. Blattodea 1 In soil 
  Coleoptera 10  
  Hemiptera 4  
42 Paraisaria sp. Lepidoptera 1 In soil 
43 Polycephalomyces sp. Coleoptera 2 In soil 
  Hemiptera 1  
  Hymennoptera 2  
  Lepidoptera 2  
  Neuroptera 1  
  Unidentified 1  
44 Purpureocillium takamizusanense Hemiptera 1 On Floor 
45 Torrubiella dimorpha Araneae 1 Underside of leaf 
46 Torrubiella sp. Araneae 2 Underside of leaf 
47 Unidentified species Hemiptera 1 Underside of leaf 
  Hymennoptera 1 Underside of leaf 
 Total  201  

 
 โดยทั่วไปการพบราทำลายแมลงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พบบนส่วนต้นพืช มักพบราอยู่ตามใต้ใบพืช 
สามารถพบได้ตลอดทั้งปี ราในกลุ่มนี้ต้องการความชื้นในการเติบโตน้อย ราอีกกลุ่ม คือ ราที่พบบนพื้นดิน ส่วนใหญ่
พบในช่วงฤดูฝน ราต้องการความชื้นปริมาณที่สูงเพื่อการเจริญเติบโต มักจะสร้างก้านที่ผลิตสปอร์ (stroma) ชูขึ้นมา
เหนือพื้นดิน หรือชูขึ้นมาท่ามกลางเศษซากใบไม้ที่ทับถม ซึ่งการเก็บตัวอย่างราในกลุ่มดังกล่าวต้องใช้ทักษะในการ
สังเกตและเก็บตัวอย่างเพื่อให้ได้แมลงที่เป็นเจ้าบ้านของรา เนื่องจากการจัดจำแนกหรือการรายงานจำเป็นต้องใช้
ข้อมูลอันดับของแมลงเจ้าบ้าน การศึกษาครั้งนี้พบว่าราแมลงบางสกุลสามารถเข้าทำลายแมลงได้หลากหลายอันดับ 
เช ่น ราสก ุล Metarhizium เข ้าทำลาย ฺแมลงอ ันด ับ  Blattodea, Lepidoptera และ  Coleoptera ราสกุล 
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Polycephalomyces เข ้าทำลายแมลงอันด ับ Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera และ 
Neuroptera 

การศึกษาครั้งนี้แยกเชื้อราบริสุทธิ์ได้จำนวน 35 สายพันธุ์ โดยเน้นแยกราที่น่าสนใจ หรือคาดว่าเป็นราชนิด
ใหม่เพื่อนำไปศึกษาต่อไป จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาในเบื้องต้นพบราแมลงที่คาดว่าเป็ นราชนิดใหม่ ได้แก่ รา 
Metarhizium sp., Ophiocordyceps sp., Ophiocordyceps cf. communis, Ophiocordyceps cf. obtusa, 
Ophiocordyceps cf. barnesii, Paraisaria sp. และ Polycephalomyces sp. แสดงตาม Figure 1 ซึ่งประเทศ
ไทยมีการรายงานชนิดราแมลงชนิดใหม่จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอยู่ในหลากหลาย
สกุล ได้แก่ สกุล Ophiocordyceps (Tasanathai et al., 2019) สกุล Paraisaria (Mongkolsamrit et al., 2019) 
สก ุ ล  Metarhizium (Mongkolsamrit et al., 2020a) สก ุ ล  Beauvaria (Khonsanit et al., 2020) และสกุ ล 
Blackwellomyces (Mongkolsamrit et al., 2020b)  

 

  
 

  
 

Figure 1 A Hyperdermium sp. B Paraisaria sp. C Ophiocordyceps cf. barnesii  
D Ophiocordyceps cf. obtuse 

 

สรุป 
การสำรวจและศึกษาตัวอย่างราทำลายแมลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ช่วงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พบราทําลายแมลงทั้งหมด 201 ตัวอย่าง จำแนกในระดับชนิดได้ 46 ชนิด โดยราทั้งหมดเข้า
ทำลายแมลง 8 อันดับ และแมงมุม 1 อันดับ และแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้ 35 สายพันธุ์ ผลจากการสำรวจพบว่าราที่สำรวจ
พบนั้นหลายตัวอย่างคาดว่าเป็นราชนิดใหม่ของโลก ทั้งยังมีการแพร่กระจายในบริเวณที่จำกัด จำเป็นต้องมีการ
ติดตามและเก็บตัวอย่างต่อไป และพบว่าราแมลงหลายชนิดมีความเฉพาะเจาะจงกับแมลงอาศัย ซึ่งจัดเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงในห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต หากสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งหายไปหรือถูกทำลายก็จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น และสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อไป  

ข้อมูลชนิดและการกระจายพันธุ์ของราทำลายแมลงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีข้อมูลด้านวิชาการของราทำลายแมลงหรือจุลินทรีย์กลุ่มอื่นมาก่อน ทั้ง
ยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้เยาวชน สถานศึกษาในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจถึงบทบาทและ
ความสำคัญของราในกลุ่มดังกล่าว เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ต่อไป 

 

A B 

D C 
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ความแตกต่างทางสณัฐานวทิยาของกิ้งก่าแก้วเหนือ (Calotes emma alticristata) 
และกิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes emma emma) ในประเทศไทย 

Morphological differences of northern forest crested lizard (Calotes emma 
alticristata) and southern forest crested lizard (Calotes emma emma)  

 in Thailand 
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บทคัดย่อ 
กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma) เป็นกิ้งก่าขนาดกลาง ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยแยก

เป็น 2 ชนิดย่อย คือ กิ้งก่าแก้วเหนือ (C. emma alticristata) และกิ้งก่าแก้วใต้ (C. emma emma) การศึกษา  
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางสัณฐานของกิ้งก่าทั้ง 2 ชนิดย่อย โดยทำการศึกษาจากตัวอย่าง
จำนวน 30 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการวัดขนาดโครงสร้างและทำเป็นร้อยละของขนาดโครงสร้าง รวมถึงนับจำนวน
โครงสร้าง จากนั ้นทำการทดสอบทางสถิติด้วย independent sample t- test และ Mann-Whitney U test 
รวมถึงศึกษาแนวโน้มการจัดกลุ่ม โดยวิธี Non-metric Multidimensional Scaling (NMS) ผลจากการศึกษาพบว่า   
2 ลักษณะ ที่แสดงถึงความแตกต่างทางสัณฐานของกิ้งก่าทั้งสองชนิดย่อยอย่างชัดเจน คือ ร้อยละความยาวเกล็ด
หนามหลังตาต่อความยาวหัว (PSL/HL) และจำนวนเกล็ดกลางลำตัว (BoS) โดยมีค่าเฉลี่ยและช่วงของร้อยละความ
ยาวเกล็ดหนามหลังตาต่อความยาวหัวของกิ้งก่าแก้วใต้ คือ 14.15 ± 2.91 และ 8.17 - 19.15 ตามลำดับ ส่วนของ
กิ้งก่าแก้วเหนือ คือ 5.07 ± 1.75 และ 3.05 - 7.87 ตามลำดับ ขณะที่จำนวนเกล็ดกลางลำตัวของกิ้งก่าแก้วใต้อยู่
ระหว่าง 42 - 54 เกล็ด และกิ้งก่าแก้วเหนือซึ่งอยู่ระหว่าง 56 - 62 เกล็ด ดังนั้น ลักษณะทางสัณฐานทั้งสองลักษณะ
ดังกล่าวจึงสามารถแยกกิ้งก่าแก้วใต้และกิ้งก่าแก้วเหนือออกจากกันได้ชัดเจนในระดับหนึ่ง  และยังสอดคล้องกับ
แนวโน้มการจัดกลุ่มของทั้งสองชนิดย่อยที่แยกออกจากกันค่อนข้างชัดเจน  
คำสำคัญ: สัณฐานวิทยา กิ้งก่าแก้วเหนือ กิ้งก่าแก้วใต้ 
 

ABSTRACT 
The forest crested lizard (Calotes emma) is medium in size and widely distributed in 

Thailand. This lizard is classified into 2 subspecies, including the northern forest crested lizard (C. 
emma alticristata) and the southern forest crested lizard (C. emma emma). This study aimed to 
investigate morphological differences between these two subspecies. Thirty specimens of the forest 
crested lizard were investigated by measuring and counting their morphological characters. the 
measured characters were calculated to percentage ratio. Independent sample T- test and Mann-
Whitney U test were used for statistically analyzed for the morphological differences. Grouping 
trend of the lizard specimens was also analyzed using Non-metric Multidimensional Scaling (NMS). 
Two morphological characters, including percentage ratio of posterior spine length and head length 
(PSL/HL) and numbers of middle-body scales (BoS) were found to distinctively represent the 
morphological differences of the two subspecies. Average and range of percentage ratio of PSL/HL 
of the southern forest crested lizard were 14.15 ± 2.91 and 8.17 - 19.15, respectively; while the 
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values of the northern forest crested lizard were 5.07 ± 1.75 and 3.05 - 7.87, respectively. Numbers 
of middle-body scales of the southern and northern forest crested lizards were 42 – 54 scales and 
56 – 62 scales, respectively. It was concluded that these two morphological characters can facilitate 
distinct discrimination between the southern and northern forest crested lizards to a certain degree. 
Keywords: morphology, Calotes emma alticristata, Calotes emma emma 
 

คำนำ 
กิ้งก่าแก้ว (Forest crested lizard) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Calotes emma เป็นกิ้งก่าขนาดกลาง หัวและ

คอค่อนข้างสั้น ลำตัวมีลักษณะค่อนข้างแบนข้าง ความยาวหางยาวเกือบ 2 เท่าของความยาวลำตัว ส่วนลำตัวมักเป็น
สีน้ำตาลหรือเขียว และมีแถบสีน้ำตาลปนดำที่ด้านหลัง มีลักษณะสำคัญ คือ มีหนามหลังตาเห็นได้ชัดเจนและมีร่อง
พาดตามขวางบริเวณด้านหน้าหัวไหล่ ภายในมีเกล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก โดยกิ้งก่าแก้วนั้นมีการแพร่กระจายอยู่ใน
หลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อินเดีย จีน ลาว เวียดนาม และไทย เป็นต้น (Grey, 1845; Schmidt, 1925; Das, 
2010) จากการศึกษาของ Taylor (1963); Das (2010); Uetz et al. (n.d.) พบว่าในประเทศไทย กิ ้งก่าแก้ว
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดย่อย คือ กิ ้งก่าแก้วใต้ (C. emma emma) และกิ ้งก่าแก้วเหนือ (C. emma 
alticristata) โดยกิ้งก่าแก้วใต้มีการกระจายทางตอนใตข้องประเทศ ขณะที่กิ้งก่าแก้วเหนือมีการกระจายทางตอนบน
ของประเทศ และได้ระบุความแตกต่างไว้ว่า กิ้งก่าแก้วใต้ (C. emma emma) มีหนามหลังตาขนาดใหญ่และยาวกว่า
กิ้งก่าแก้วเหนือ (C. emma alticristata) และมีเกล็ดรอบลำตัว 40-48 เกล็ด ส่วนกิ้งก่าแก้วเหนือ มีเกล็ดรอบตัวจำนวน 
60-65 เกล็ด จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่านอกจากจำนวนเกล็ดรอบลำตัวแล้ว ไม่มีการกล่าวถึงข้อมูลความ
แตกต่างของลักษณะทางสัณฐานอื่น ๆ ที่ชัดเจน ในกรณีลักษณะของหนามหลังตาที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่านั้น ไม่มี
การระบุขนาดหรือการเปรียบเทียบขนาดตามหลักวิทยาศาสตร์ จึงไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการจำแนกชนิดย่อยได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาอื่นๆ เพื่อหาความแตกต่างของกิ้งก่าแก้วทั้ง 
2 ชนิดย่อยที่พบในประเทศไทย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะทางสัณฐานจากตัวอย่างกิ้งก่าแก้ว (Calotes emma) ในประเทศ
ไทย จำนวนทั้งหมด 30 ตัวอย่าง จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (THNHM) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.( จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี (Princess Maha 
Chakri Sirindhorn Natural History Museum) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตัวอย่างที่ใช้มีการระบุข้อมูล วัน 
เวลา และสถานที่เก็บตัวอย่างครบถ้วน โดยจำแนกชนิดย่อยตามข้อมูลของ Taylor (1963) และ Das (2010)      
โดยแบ่งเป็น กิ้งก่าแก้วใต้ (C. emma emma)  จำนวน 18 ตัวอย่าง และกิ้งก่าแก้วเหนือ (C. emma alticristata) 
จำนวน 12 ตัวอย่าง 

 
2. การศึกษาตัวอย่าง 

ศึกษาโดยการวัดขนาดโครงสร้าง (Morphometric characters) โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ความละเอียด
ที่ 0.05 มิลลิเมตร วัดลักษณะทางสัณฐาน (Morphological characters) ทั้งหมด 32 ลักษณะ (Figure 2) จากนั้นจัดทำ
เป็นร้อยละของขนาดโครงสร้าง (characteristic ratio) ทั ้งหมด 78 ลักษณะ (Table 1) โดยดัดแปลงมาจาก 
Villamil et.al. (2017) และ Hartmann et.al. (2013) และนับจำนวนโครงสร้าง (meristic characters) โดยทำการ
นับจำนวนโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (stereomicroscope) ทั้งหมด 5 ลักษณะ (Figure 1) 
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Figure 1 Meristic characters (Supralabial scales (SS(; Infralabial scales (IS(; Midbody scales (BoS(;  

Forefoot lamellae (FF(; Hindfoot lamellae (HF(( 
 

 
 
Figure 2 Morphological characters (Snout-vent length (SVL(; Snout-hindlimb length (SHL(; Snout- 

forelimb length (SFL(; Axilla-groin length (AGL(; Forelimb length (ForL(; Hindlimb length 
(HinL(; Head length (HL(; Head width (HW(; Head depth (HD(; Snout to nostril length (SN(; 
Snout to eyes (SL(; Snout to tympanum (ST(; Distance between nostril to orbit (DBNO(; 
Distance between nostril to tympanum (DBNT(; Distance between orbit to tympanum 

SS 

IS 
FF and HF  

(at 4
th
 finger) 

BoS 
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(DBOT(; Orbit distance (OD(; Tympanum diameter (vertical( (TDV(; Tympanum diameter 
(horizontal( (TDH(; Posterior spine length (PSL(; Occipital spine length (spine length 1( 
(OSL1(; Occipital spine length (spine length 2( (OSL2(; Nuchal spine length (NSL(; Mouth 
length (ML(; Mouth width (MW(; Internarial distance (ID(; Rostral scale high (RosH(; Rostral 
scale width (RosW(; Mental scale high (MenH(; Mental scale width (MenW(; Cloaca length 
(CL(; Tail length (TaiL(;  Tail width (TaiW(( 

 
Table 1 characteristic ratios examined in this study 

Characteristic ratios 
FL/SVL   
SHL/SVL    
ForL/SVL   
HinL/SVL  
AGL/SVL 
TaiL/SVL   
TaiW/SVL   
CL/SVL  
HL/SVL   
HW/SVL   
HD/SVL      
ML/SVL  
MW/SVL     

RosH/SVL  
RosW/SVL  
MenH/SVL  
MenW/SVL  
ID/SVL  
SN/SVL      
SL/SVL 
ST/SVL    
DBNO/SVL  
DBNT/SVL  
DBOT/SVL  
OD/SVL  
TDV/SVL     

TDH/SVL    
PSL/SVL  
OSL1/SVL  
OSL2/SVL   
NSL/SVL  
ForL/AGL   
HinL/AGL  
HW/HL     
HD/HL      
ML/HL  
MW/HL   
RosH/HL    
RosW/HL    

MenH/HL 
MenW/HL  
ID/HL      
SN/HL       
SL/HL   
ST/HL     
DBNO/HL   
DBNT/HL   
DBOT/HL  
OD/HL    
TDV/HL  
TDH/HL     
PSL/HL         

OSL1/HL  
OSL2/HL    
NSL/HL     
HD/HW  
MW/HW   
RosW/HW  
MenW/HW  
ID/HW 
RosH/HD  
MenH/HD   
TDV/HD    
PSL/HD  
OSL1/HD   

OSL2/HD   
NSL/HD     
RosW/MW  
MenW/MW  
ID/MW 
PSL/OD    
OSL1/OD  
OSL2/OD  
OSL1/PSL  
OSL2/PSL  
PSL/NSL  
OSL1/NSL  
OSL2/NSL      

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 

สำหรับสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชนิดย่อย ประกอบด้วย ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง (N) ค่าเฉลี ่ย (Mean) ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation (S.D.)) ค่าต่ำสุด (Minimum 
(Min.)) และค่าสูงสุด (Maximum (Max.))  

สำหรับสถิติเชิงปริมาณ ได้แก่ ขนาดของโครงสร้าง (morphological characters) และสัดส่วนของขนาด
โครงสร้าง (characteristic ratio) ทดสอบโดย independent sample t- test และจำนวนโครงสร้าง (meristic 
characters) ทดสอบโดย Mann-Whitney U test โดยใช้โปรแกรม SPSS 16.0 และศึกษาแนวโน้มการจัดกลุ่ม โดย
วิธี Non-metric Multidimensional Scaling (NMS) ซึ่งใช้โปรแกรม PC-ORD v.5 ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ทั้งหมด 

 
ผลและวิจารณ์ 

จากการศึกษาความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของกิ้งก่าแก้วเหนือ (C. emma alticristata) และกิ้งก่าแก้วใต้  
(C. emma emma) จำนวน 30 ตัวอย่าง โดยการวัดขนาดโครงสร้าง จำนวน 32 ลักษณะ พบว่า กิ้งก่าแก้วเหนือ    
มีขนาดของความยาวจากปลายปากถึงช่องทวารร่วมสืบพันธุ์ (SVL) เฉลี่ยมากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (88.23 ± 12.99 มม. 
และ 87.38 ± 11.26 มม. ตามลำดับ) เช่นเดียวกับความยาวหัวกับลำตัว (SHL) ความยาวหัวกับคอ (SFL) และความ
ยาวใต้รักแร้ขาหน้าถึงโคนขาหลัง (AGL) ของกิ้งก่าแก้วเหนือ (79.24 ± 10.33 มม., 30.69 ± 4.18 มม. และ 43.13 
± 6.68 มม. ตามลำดับ) จะมีความยาวเฉลี่ยมากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (77.67 ± 9.77 มม., 30.10 ± 4.02 มม. และ 
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42.79 ± 5.66 มม. ตามลำดับ) ในส่วนโครงสร้างส่วนหัว พบว่ากิ้งก่าแก้วเหนือมีขนาดเฉลี่ยของความยาวหัว (HL) 
มากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (27.38 ± 4.66 มม. และ 26.21 ± 3.65 มม. ตามลำดับ) ในขณะที่ความกว้างของหัว (HW) 
และความลึกของหัว (HD) ของกิ้งก่าแก้วเหนือ (15.53 ± 2.91 มม. และ 13.71 ± 2.24 มม. ตามลำดับ) ที่มีขนาด
เฉลี่ยน้อยกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (15.71 ± 1.94 มม., 13.82 ± 1.70 มม. ตามลำดับ) ลักษณะโครงสร้างอื่นบริเวณส่วนหัว 
ได้แก่ ความยาวปลายปากถึงรูจมูก (SN) ความยาวปลายปากถึงตา (SL) ความยาวปลายปากถึงเยื ่อแก้วหู (ST) 
ระยะห่างระหว่างรูจมูกถึงตา (DBNO) ระยะห่างระหว่างรูจมูกถึงเยื่อแก้วหู (DBNT) ระยะห่างระหว่างตาถึงเยื่อแก้วหู 
(DBOT) ระยะห่างของรูจมูก (ID) พบว่ากิ้งก่าแก้วเหนือ (3.68 ± 0.42 มม., 9.85 ± 1.34 มม., 22.20 ± 3.37 มม., 
6.24 ± 0.83 มม., 19.32 ±3.06 มม., 7.89 ± 1.82 มม. และ 5.63 ± 0.61 มม. ตามลำดับ) มีขนาดความยาวเฉลี่ย
มากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (3.51 ± 0.56 มม., 9.49 ± 1.16 มม., 21.64 ± 2.81 มม., 5.83 ± 0.70 มม., 18.64 ± 2.50 
มม., 7.65 ± 1.03 มม. และ 5.53 ± 0.66 มม. ตามลำดับ) ยกเว้นความยาวตา (OD) ความยาวของหู (TDV) และ
ความกว้างของหู (TDH) ที่กิ้งก่าแก้วเหนือ (9.04 ± 0.99 มม., 3.58 ± 0.41 มม. และ 3.68 ± 0.36 มม. ตามลำดับ) 
มีขนาดความยาวเฉลี่ยน้อยกวา่กิ้งก่าแก้วใต้ (9.37 ± 1.28 มม., 3.89 ± 0.49 มม. และ 3.96 ± 0.65 มม. ตามลำดับ) ใน
ส่วนของปากทั้งความยาว (ML) และกว้างของปาก (MW) รวมถึงความกว้างเกล็ดชิ้นกลางที่ปลายปากของขากรรไกรบน 
(RosW) และปลายปากของขากรรไกรล่าง (MenW) พบว่ากิ้งก่าแก้วเหนือ (19.69 ± 2.79 มม., 15.41 ± 2.70 มม., 2.73 
± 0.42 มม. และ 2.16 ± 0.23 มม. ตามลำดับ) มีขนาดเฉลี่ยที่มากกว่าแก้วใต้ (19.14 ± 2.36 มม., 15.05 ± 2.07 มม., 
2.53 ± 0.39 มม. และ 2.03 ± 0.29 มม. ตามลำดับ) ในขณะที่ความสูงเกล็ดชิ้นกลางที่ปลายปากของขากรรไกรบน 
(RosH) และปลายปากของขากรรไกรล่าง (MenH) กิ ้งก่าแก้วเหนือ (1.10 ± 0.16 มม. และ 1.93 ± 0.33 มม. 
ตามลำดับ) มีขนาดเฉลี่ยน้อยกว่ากว่าแก้วใต้ (1.14 ± 0.22 มม. และ 2.11 ± 0.30 มม. ตามลำดับ) ในส่วนของเกล็ด
หนาม ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญ พบว่าขนาดความยาวเฉลี่ยของเกล็ดหนามทุกลักษณะ ได้แก่ความยาวเกล็ดหนามหลังตา 
(PSL) ความยาวเกล็ดหนามท้ายทอยอันที่ 1 (OSL1( ความยาวเกล็ดหนามท้ายทอยอันที่ 2 (OSL2( และความยาว
ของเกล็ดหนามสันหลัง (NSL)  ของกิ้งก่าแก้วเหนือ (1.40 ± 0.57 มม., 2.83 ± 1.03 มม., 1.95 ± 0.70 มม. และ 
5.13 ± 1.50 มม. ตามลำดับ) มีขนาดสั้นกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (3.75 ± 1.04 มม., 4.54 ± 1.05 มม., 3.00 ± 0.61 มม. 
และ 6.41 ± 1.59 มม. ตามลำดับ) ในส่วนท้ายของลำตัว พบว่าความยาวหาง (TaiL) และความกว้างหาง (TaiW) 
ของกิ้งก่าแก้วเหนือ (219.07 ± 33.46 มม. และ 9.96 ± 1.48 มม. ตามลำดับ) มีขนาดเฉลี่ยที่น้อยกว่ากิ้งก่าแก้วใต้
เช่นเดียวกัน (241.18 ± 28.78 มม. และ 10.60 ± 1.70 มม. ตามลำดับ) แต่ขณะที่ความยาวเฉลี่ยของช่องทวารรว่ม
สืบพันธุ์ (CL) นั้น พบว่ากิ้งก่าแก้วเหนือก็มีขนาดเฉลี่ยที่มากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้  (8.19 ± 1.70 มม. และ 7.63 ± 1.48 
มม. ตามลำดับ) สุดท้ายในส่วนของรยางค์ทั้งความยาวขาหน้า (ForL) และความยาวขาหลัง (HinL) พบว่ากิ้งก่าแก้ว
เหนือ (44.38 ± 5.35 มม. และ 71.85 ± 7.56 มม. ตามลำดับ) มีขนาดความยาวเฉลี่ยน้อยกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (45.71 
± 4.89 มม. และ 72.55 ± 7.88 มม. ตามลำดับ) จากผลการศึกษาเบื้องต้น โดยการวัดขนาดโครงสร้าง  พบว่ามี 17 
ลักษณะ ของกิ้งก่าแก้วเหนือมีค่าเฉลี่ยที่มากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ และมี  15 ลักษณะ ที่แสดงผลในทางตรงข้ามกัน 
สำหรับร้อยละของขนาดโครงสร้างพบว่า มี 29 ลักษณะ ของกิ้งก่าแก้วเหนือมีค่าเฉลี่ยมากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ ได้แก่  
SFL/SVL, SHL/SVL, CL/SVL, HL/SVL, ML/SVL, MW/SVL, RosW/SVL, MenW/SVL, ID/SVL, SN/SVL, SL/SVL, 
ST/SVL, DBNO/SVL, DBNT/SVL, DBOT/SVL, RosW/HL, MenW/HL, SN/HL, DBNO/HL, HD/HW, MW/HW, 
RosW/HW, MenW/HW, ID/HW, RosW/MW, MenW/MW, ID/MW, OSL1/PSL, OSL2/PSL และมี 49 ลักษณะ 
ของกิ้งก่าแก้วเหนือมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ ได้แก่ ForL/SVL, HinL/SVL, AGL/SVL, TaiL/SVL, TaiW/SVL, 
HW/SVL, HD/SVL, RosH/SVL, MenH/SVL, OD/SVL, TDV/SVL, TDH/SVL, PSL/SVL, OSL1/SVL, OSL2/SVL, 
NSL/SVL, ForL/AGL, HinL/AGL, HW/HL, HD/HL, ML/HL, MW/HL, RosH/HL, MenH/HL, ID/HL, SL/HL, 
ST/HL, DBNT/HL, DBOT/HL, OD/HL, TDV/HL, TDH/HL, PSL/HL, OSL1/HL, OSL2/HL, NSL/HL, RosH/HD, 
MenH/HD, TDV/HD, PSL/HD, OSL1/HD, OSL2/HD, NSL/HD, PSL/OD, OSL1/OD, OSL2/OD, PSL/NSL, 
OSL1/NSL, OSL2/NSL 
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และจากการทดสอบขนาดของโครงสร้างตามที่ได้กล่าวมา รวมถึงส่วนที่จัดทำเป็นร้อยละของขนาด
โครงสร้าง จำนวน 110 ลักษณะ โดย independent sample t- test พบว่ามี 40 ลักษณะ ที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (p-value < 0.05) แต่เมื ่อพิจารณาค่าเฉลี ่ย (mean±SD( ค่าสูงสุด (maximum) และต่ำสุด 
(minimum) พบว่า เกือบทุกลักษณะนั้นมีค่าเฉลี่ยต่างกันเพียงเล็กน้อย อีกทั้งมีช่วงของค่าสูงสุด และต่ำสุดทับซ้อน
กัน มี 2 ลักษณะ คือ ร้อยละความยาวเกล็ดหนามหลังตาต่อความยาวตัว (PSL/SVL) และร้อยละความยาวเกล็ดหนาม
หลังตาต่อความยาวหัว (PSL/HL) ที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันค่อนข้างมาก แต่ในลักษณะร้อยละความยาวเกล็ดหนามหลังตาตอ่
ความยาวตัว (PSL/SVL) นั้นมีช่วงของค่าสูงสุด และต่ำสุดที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งยากต่อการระบุความแตกต่าง แต่ในส่วน
ของร้อยละความยาวเกล็ดหนามหลังตาต่อความยาวหัว (PSL/HL) นั้นมีค่าเฉลี่ยและช่วงของค่าสูงสุด ต่ำสุดที่แตกต่าง
และไม่ซ้อนทับกัน โดยกิ้งก่าแก้วเหนือมีค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และต่ำสุด คือ 5.07±1.75, 7.87 และ 3.05 ตามลำดับ 
ในขณะที่กิ้งก่าแก้วใต้มีค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และต่ำสุด คือ 14.15±2.91, 19.15 และ 8.17 ตามลำดับ (p-value=0.000) 
(Table 2) 

สำหรับการนับจำนวนโครงสร้าง พบว่าจำนวนเกล็ดปากบน (SS) และเกล็ดปากล่าง (IS) ของกิ้งก่าแก้ว
เหนือ (9.17 ± 0.58 และ 9.33 ± 0.78 ตามลำดับ) มีจำนวนเฉลี่ยน้อยกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (9.72 ± 0.75 และ 9.61 
± 0.78 ตามลำดับ) ในส่วนของจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว (BoS) แผ่นหนังบางใต้นิ้วตีนหน้าที่สี่ (FF) และแผ่น
หนังบางใต้นิ้วตีนหลังที่สี่ (HF) พบว่ากิ้งก่าแก้วเหนือ (58.33 ± 1.92, 21.92 ± 1.38 และ 29.08 ± 2.81 ตามลำดับ) 
มีจำนวนเฉลี่ยของโครงสร้างมากกว่ากิ้งก่าแก้วใต้ (46.17 ± 3.07, 21.39 ± 1.14 และ 28.72 ± 2.56 ตามลำดับ) 
และจากการทดสอบจำนวนของโครงสร้าง จำนวน 5 ลักษณะ โดย Mann-Whitney U test พบว่ามีเพียงหนึ่ง
ลักษณะที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ คือ จำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว (BoS) (p-value = 0.000) โดยกิ้งก่าแก้ว
เหนือและใต้มีจำนวนเฉลี่ยของเกล็ดกลางรอบลำตัว คือ 58.33 ± 1.92 (56-62) และ 46.17 ± 3.07 (42-54) เกล็ด
ตามลำดับ (Table 3) และจากการศึกษาแนวโน้มในการจัดกลุ ่มด้วย Non-metric Multidimensional Scaling 
(NMS) พบว่าการจัดกลุ่มของทั้งสองชนิดย่อยมีการแยกออกจากกันค่อนข้างชัดเจน แม้ว่าแต่ละกลุ่มจะมีการเกาะ
เป็นกลุ่มย่อย แต่โดยรวมแล้วสามารถเห็นถึงแนวโน้มการจดักลุ่มทีแ่ยกออกจากกันได ้โดยมีค่า final stress = 10.15 
(NMS 1 = 26.17 และ NMS 2 = 10.15) และพบว่าลักษณะจากการวัดและร้อยละของโครงสร้างส่วนใหญ่มีแนวโนม้
เด่นชัดในกิ้งก่าแก้วใต้ มีเพียง OSL1/PSL และ OSL2/PSL ที่เป็นลักษณะเด่นชัดในกิ้งก่าแก้วเหนือ (Figure 3) 

จากผลการศึกษาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าลักษณะที่สามารถนำมาจำแนกชนิดย่อยของกิ้งก่าแก้วนั้นยังคงเป็น
ขนาดของเกล็ดหนามหลังตาและจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว ซึ่งสอดคล้องกับ Taylor (1963) แต่การศึกษาครั้งนี้ได้
แสดงข้อมูล ขนาดที่ชัดเจนมากขึ้นของเกล็ดหนามหลังตาซึ่งระบุในรูปแบบของร้อยละความยาวเกล็ดหนามหลังตาต่อ
ความยาวหัว (PSL/HL) และช่วงของจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัวที่ต่างจากเดิม โดยความแตกต่างนี้อาจเกิดจาก
ตัวอย่างที่ถูกรวบรวมจากต่างพื้นที่ ซึ่งจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัวที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานของ 
smith (1935) ที่ระบุว่าตัวอย่างกิ้งก่าแก้วบริเวณแหลมมลายูมีจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว 45-55 เกล็ด โดยจำนวน
และขนาดของเกล็ดจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อาศัย เนื่องจากมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิและสมดุลของน้ำ 
(Soulé and Kerfoot,1972( และจากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางสัณฐานที่สามารถบอกถึง
ความแตกต่างของกิ้งก่าแก้วทั ้งสองชนิดย่อยที่เด่นชัด คือ ร้อยละความยาวเกล็ดหนามหลังตาต่อความยาวหัว 
(PSL/HL) และจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว (BoS) และสามารถนำข้อมูลในตารางที่ 2 (จัดเรียงข้อมูลตามข้อมูล
ค่าสูงสุด และต่ำสุดที่ทับซ้อนกันจากน้อยไปหามาก) ซึ่งเป็นส่วนของค่าการวัดและร้อยละของโครงสร้างอื่นๆ        
มาประกอบการพิจารณาได้  
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Figure 3 NMS plot of morphometric characters and characteristic ratios of Calotes emma alticristata   

and Calotes emma emma 
 
Table 2 Summary of morphometric characters and characteristic ratios of Calotes emma alticristata 

and Calotes emma emma. (Ordering based on overlap of minimum and maximum values)  

Morphometric 
characters and 
characteristic 

ratios 

Calotes emma alticristata Calotes emma emma 
p-

value (N = 12) (N = 18) 

Mean ± SD Min. Max. Mean ± SD Min. Max. 

PSL/HL 5.07 ± 1.75 3.05 7.87 14.15 ± 2.91 8.17 19.15 0.000 
PSL/SVL 1.57 ± 0.56 0.90 2.40 4.24 ± 0.90 2.40 5.96 0.000 

TDV/SVL 4.08 ± 0.27 3.58 4.59 4.47 ± 0.33 4.09 5.41 0.002 
MenH/SVL 2.19 ± 0.24 1.70 2.48 2.43 ± 0.30 1.89 2.84 0.025 

  

Calotes emma alticristata            Calotes emma emma 
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Table 2 (Continued) 

Morphometric 
characters and 
characteristic 

ratios 

Calotes emma alticristata Calotes emma emma 
p-

value 
(N = 12) (N = 18) 

Mean ± SD Min. Max. Mean ± SD Min. Max. 

PSL/OD 15.31 ± 5.43 8.89 23.27 39.63 ± 8.68 22.67 57.14 0.000 

PSL 1.40 ± 0.57 0.75 2.35 3.75 ± 1.04 1.70 5.40 0.000 

DBNO/SVL 7.10 ± 0.54 6.67 8.21 6.69 ± 0.41 6.16 7.43 0.026 
OSL2/SVL 2.18 ± 0.55 1.25 3.04 3.43 ± 0.49 2.12 3.95 0.000 

PSL/HD 10.16 ± 3.65 6.13 16.52 26.83 ± 5.77 15.45 36.86 0.000 
TDV/HL 13.19 ± 1.01 11.53 14.89 14.91 ± 1.12 13.13 17.38 0.000 

OSL1/SVL 3.17 ± 0.76 1.92 4.63 5.17 ± 0.89 2.72 6.74 0.000 

HD/HL 50.11 ± 1.26 47.66 52.11 52.88 ± 2.37 50.18 58.85 0.001 
OSL2 1.95 ± 0.70 1.00 3.65 3.00 ± 0.61 1.60 4.15 0.000 

MenH/HL 7.06 ± 0.78 5.74 8.4 8.12 ± 0.93 6.22 9.48 0.003 

OSL2/HL 7.03 ± 1.67 4.04 9.79 11.45 ± 1.77 7.21 13.85 0.000 
TaiW/SVL 11.30 ± 0.60 10.15 12.22 12.13 ± 1.18 9.61 13.94 0.016 
HL/SVL 30.97 ± 1.37 29.08 33.98 29.97 ± 1.05 27.82 31.69 0.032 

OD/HL 33.31 ± 2.03 28.15 35.15 35.83 ± 2.27 31.76 39.80 0.004 
OSL1 2.83 ± 1.03 1.70 5.55 4.54 ± 1.05 2.05 6.50 0.000 

NSL/SVL 5.75 ± 0.98 4.15 7.42 7.26 ± 1.27 3.65 8.62 0.002 

HW/HL 56.60 ± 1.69 55.17 60.59 60.10 ± 2.78 56.68 67.12 0.001 
TDV/HD 26.31 ± 1.76 23.37 29.02 28.22 ± 2.03 25.10 33.45 0.013 
TDH/HL 13.61 ± 1.20 11.66 15.95 15.13 ± 1.71 11.35 18.65 0.012 

MenH/HD 14.07 ± 1.43 12.05 16.86 15.37 ± 1.85 11.72 17.70 0.049 
OSL1/HL 10.22 ± 2.34 6.49 14.88 17.25 ± 3.02 9.23 22.61 0.000 

NSL 5.13 ± 1.50 3.30 8.90 6.41 ± 1.59 2.75 9.20 0.036 

OSL2/HD 14.02 ± 3.33 8.20 19.84 21.65 ± 3.13 13.50 25.44 0.000 
ForL/SVL 50.51 ± 2.56 46.52 55.23 52.49 ± 2.47 48.16 56.86 0.043 
MW/HW 99.52 ± 3.54 92.72 107.64 95.71 ± 3.45 90.04 101.27 0.007 

NSL/HL 18.52 ± 2.84 14.04 23.86 24.23 ± 4.26 12.39 29.25 0.000 
OSL2/OD 21.35 ± 6.17 11.49 34.76 32.05 ± 5.27 22.70 41.09 0.000 
OSL1/HD 20.43 ± 4.87 13.03 30.16 32.63 ± 5.58 17.30 44.22 0.000 
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Table 2 (Continued) 

Morphometric 
characters and 
characteristic 

ratios 

Calotes emma alticristata Calotes emma emma 
p-

value 
(N = 12) (N = 18) 

Mean ± SD Min. Max. Mean ± SD Min. Max. 

PSL/NSL 28.34 ± 12.21 14.95 56.06 58.70 ± 8.11 42.14 73.97 0.000 
OSL2/NSL 38.42 ± 8.99 18.87 50.00 48.41 ± 10.02 34.72 80.95 0.009 

OSL1/OD 31.05 ± 8.89 18.89 52.86 48.23 ± 8.90 29.08 67.71 0.000 
NSL/HD 36.96 ± 5.67 29.46 48.37 45.88 ± 8.06 23.21 56.27 0.003 

OSL1/NSL 55.45 ± 11.33 35.79 83.33 72.09 ± 10.82 54.17 100.00 0.000 

TaiL/SVL 249.76 ± 30.88 162.06 281.75 276.87 ± 18.45 240.47 307.95 0.005 
OSL2/PSL 154.43 ± 65.10 76.92 251.72 83.53 ± 19.54 61.62 150.00 0.003 
OSL1/PSL 220.88 ± 80.93 106.38 382.76 124.80 ± 24.41 86.87 185.29 0.002 

Remark: * This table show significant character only (p-value<0.05) 
 
Table 3 Summary of meristic characters of Calotes emma alticristata and Calotes emma emma.  

Meristic 
character 

Calotes emma alticristata Calotes emma emma 
p-value (N = 12) (N = 18) 

Mean ± SD Min. Max. Mean ± SD Min. Max. 
SS 9.17 ± 0.58 8 10 9.72 ± 0.75 9 11 0.051 
IS 9.33 ± 0.78 8 11 9.61 ± 0.78 8 11 0.291 

BoS 58.33 ± 1.92 56 62 46.17 ± 3.07 42 54 0.000  
FF 21.92 ± 1.38 20 25 21.39 ± 1.14 19 23 0.418 
HF 29.08 ± 2.81 24 33 28.72 ± 2.56 25 32 0.608 

 
สรุป 

 จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาเพิ่มเติมของกิ้งก่าแก้วทั้งสองชนิดย่อย พบว่ามีหลายลักษณะที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามลักษณะทางสัณฐานส่วนใหญ่มีช่วงที่ซ้อนทับกัน ซึ่งยากต่อการระบุ   
ความแตกต่าง มีเพียงสองลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและไม่ซ้อนทับกัน คือ ร้อยละความยาวเกล็ดหนามหลัง
ตาต่อความยาวหัว (PSL/HL) และจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว (BoS) โดยกิ้งก่าแก้วเหนือมีขนาดร้อยละความยาวเกล็ด
หนามหลังตาต่อความยาวหัว คือ 3.05-7.87 มีขนาดความยาวเฉลี่ย 5.07 ± 1.75 และมีจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว 
56-62 เกล็ด ส่วนกิ้งก่าแก้วใต้มีขนาดร้อยละความยาวเกล็ดหนามหลังตาต่อความยาวหัว คือ 8.17-19.15 มีขนาด
ความยาวเฉลี่ย 14.15 ± 2.91 และจำนวนเกล็ดกลางรอบลำตัว 42-54 เกล็ด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเมื่อนำมาพิจารณา
ประกอบกันสามารถช่วยให้การจำแนกชนิดย่อยของกิ้งก่าแก้วทำได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของไมโครพลาสติกในกองมูลของสัตว์ป่าบกใน จังหวัด
กาญจนบุรี เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 คัดแยกประเภทและนับจำนวนของไมโครพลาสติก
ในกองมูลผ่านกล้องจุลทรรศ์ขนาด 40x พบกองมูลของสัตว์ป่า 6 ชนิด รวม 35 กอง จำแนกเป็น กองมูลของช้างป่า 
(Elephus maximus) 18 กอง ละมั ่ง (Rucervus eldii) 6 กอง หมูป ่า (Sus scrofa) 5 กอง กวางป่า (Rusa 
unicolor) 3 กอง หมาใน (Cuon alpinus) 2 กอง และลิงแสม (Macaca fascicularis) 1 กอง พบไมโครพลาสติก
สะสมใน 12 กองมูล (ร้อยละ 34.29( รวมทั้งหมด 21 ชิ้นหรือเฉลี่ย 0.60 ชิ้น/กอง  โดยเป็นของช้างป่า 7 กอง เฉลี่ย 
29.72 ชิ้นต่อกองมูลแห้ง 1 กิโลกรัม กวางป่า 1 กอง เฉลี่ย 23.26 ชิ้นต่อกองมูลแห้ง 1 กิโลกรัม หมูป่า 2 กอง เฉลี่ย 
89.44 ชิ้นต่อกองมูลแห้ง 1 กิโลกรัม และหมาใน 2 กอง เฉลี่ย 373.10 ชิ้นต่อกองมูลแห้ง 1 กิโลกรัม โดยไมโครพลา
สติกที่พบทั้งหมดเป็นประเภทเส้นใยที่มีสีดำร้อยละ 80.95 สีน้ำเงินร้อยละ 14.29 และ สีแดงร้อยละ 4.76  ไมโครพ
ลาสติกขนาด 1000 – 2000 µm พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.12 รองลงมาคือ ขนาด 50 – 500 µm  และ 4000 
– 5000 µm ซึ่งพบอย่างละร้อยละ 14.29 จำนวนของไมโครพลาสติกในกองมูลของสัตว์ป่าบกแต่ละชนิดจำแนก 
ตามสี (2 = 2.11, p = 0.91( และขนาดสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (2 = 12.97, p = 0.61( ผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้ว่ามีการสะสมของไมโครพลาสติกในกองมูลของสัตว์ป่าบกที่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศ
ไทย จึงควรมีมาตรการในการป้องกันหรือลดการสะสมของขยะพลาสติกในระบบนิเวศของป่าอนุรักษ์ ก่อนที่ปัญหา
การสะสมของไมโครพลาสติกจะกลายเป็นปัจจัยคุกคามต่อสัตว์ป่าในอนาคตของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย  
คำสำคัญ: ไมโครพลาสติก สัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลัง ลุ่มน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี 
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ABSTRACT 
This research aimed to study types and quantities of microplastics (MPs) in feces of 

terrestrial vertebrate wildlife in Kanchanaburi Province. Field data were collected between August 
and September 2020.  Steromicroscope (40x) was used for identification of types and quantities of 
MPs. A total of 35 fecal samples were collected. They belonged to six wildlife species such as 
Elephus maximus, Rucervus eldii, Sus scrofa, Rusa unicolor, Cuon alpinus, and Macaca fascicularis 
which 18, 6, 5, 3, 2, and 1 fecal samples were found, respectively. MPs were present in only 12 
fecal samples (34.29%) with a total of 21 items of MPs and an average of 0.60 items/dung piles, 
specifically, in 7 fecal samples of Elephus maximus (29.72 items/kg of dried fecal sample), 1 dung 
pile of Rusa unicolor (23.26 items/ kg of dried fecal sample), 2 fecal samples of Sus scrofa (89.44 
items/ kg of dried fecal sample), and 2 fecal samples of Cuon alpinus (373.10 items/ kg of dried 
fecal sample). All MPs were fibers in three colors of black, blue, and red accounting for 80.95%, 
14.29% and 4.76%, respectively. MPs size 1000 – 2000 µm were the most frequently found (38.12%(, 
followed by MPs size of 50 – 500 µm and 4000 – 5000 µm (4.29% of each size class). The statistical 
analysis suggested that there was a non-significant correlation between quantities of MPs classified 
by color (2 = 2.11, p = 0.91( and size (2 = 12.97, p = 0.61(. The results from this study indicated 
that MPs were accumuled in feces of terrestrial wildlife in Thai protected areas in Kanchanburi 
Province. Therefore, there should be measures to prevent or reduce the accumulation of plastic 
waste in the protected ecosystems before MPs accumulation will become a serious threat to 
terrestrial wildlife in Thai protected areas.  
Keywords: microplastics terrestrial vertebrates Kwai Noi Watershed Kanchanaburi Province 
  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

156 
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Species Diversity of Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae)  

at Dong - Yai Wildlife Sanctuary, Buriram Province 
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บทคัดย่อ 

ด้วงมูลสัตว์มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ทำหน้าที่ช่วยหมุนเวียนสารอาหารในดิน ช่วยย่อยสลายมูลของ
สัตว์ในระบบนิเวศ และเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืช การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความหลากชนิด และความคล้ายคลึงของชนิดด้วงมูลสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โดยสำรวจด้วงมูลสัตว์ใน
ป่าดิบแล้งและป่าเสื่อมโทรมในฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563( โดยใช้กับดักหลุมร่วมกับการใช้มูลสุกรสดเป็น
เหยื่อล่อ จำนวน 15 กับดัก ต่อพื้นที่ศึกษา วางกับดักตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยแต่ละกับดักมีระยะห่างจากกัน 
50 เมตร  

ผลการศึกษาพบด้วงมูลสัตว์ ในวงศ์ Scarabaeidae จำนวนทั้งหมด 9 สกุล 55 ชนิด พบด้วงมูลสัตว์สกุล
Onthophagus มากที่สุด 41 ชนิด และพบชนิด Onthophagus sp. 13 มีจำนวนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.56  
ของจำนวนตัวที่พบทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบจำนวนชนิดด้วงทั้ง 2 พื้นที่ พบว่า ป่าดิบแล้ง มีจำนวนชนิดด้วงมูลสัตว์
มากกว่าป่าเสื่อมโทรม คือ 41 ชนิด และ 29 ชนิด ตามลำดับ โดยป่าดิบแล้งพบด้วงชนิด Sisyphus thoracicus มี
จำนวนตัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.48 ของจำนวนตัวที่พบทั้งหมด ในขณะที่ ในป่าเสื่อมโทรม พบด้วงมูลสัตว์ชนิด 
Onthophagus sp. 3  มากที ่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.93 ของจำนวนตัวที ่พบทั ้งหมด ส่วนด้วงมูลสัตว์ชนิด O. 
taurinus มีค่าความถี่ที่ปรากฏสูงสุด เท่ากับ 63.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีความหลาก (H´) และค่าดัชนี
ความสม่ำเสมอ (E) ของด้วงมูลสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พบว่า ในป่าดิบแล้งมีค่า H´และ E สูงมากกว่าป่า
เสื่อมโทรม มีค่าเท่ากับ 3.2 และ 0.8 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติของทั้งสองพื้นที่พบว่าไม่มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) จากการวิเคราะห์ค่าความคล้ายคลึงระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเสื่อมโทรม 
พบว่า มีค่าความคล้ายคลึงอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเท่ากับ 42.9 % และพบว่า มีด้วงมูลสัตว์จำนวน 15 ชนิด ที่
พบได ้ท ั ้ งในป ่าด ิบแล ้งและป ่าเส ื ่อมโทรม ค ือ Catharsius molossus, Copris laevigatus, O. kleinei, O. 
luridipennis, O.  taurinus, Onthophagus sp.  13, Onthophagus sp.  16, Onthophagus sp.  14, 
Onthophagus sp. 4, Onthophagus sp. 8, Onthophagus sp. 9, Onthophagus sp. 15, Onthophagus sp. 
18, Onthophagus sp. 20 และ Onthophagus sp. 24  
คำสำคัญ : ความหลากชนิด  สังคมของด้วง ด้วงมูลสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
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ABSTRACT 
Dung beetles play a crucial role in the ecosystem. They help circulate nutrients in the soil, 

decompose animal feces in ecosystem and play a role in the seed dispersal. The objective of this 
study was to investigate diversity and similarity indices of dung beetles in the Dong Yai Wildlife 
Sanctuary. The dung beetles were surveyed and compared among 2 habitat types in dry evergreen 
and degraded forests during the dry season in December, 2020. A total of 15 pitfall traps baited 
with pig faeces were installed in the natural habitat. Each of the pitfall traps was placed with a 
distance of 50 meters from each other. The result showed that dung beetles from both habitats 
were identified into the family Scarabaeidae, with 9 genera and 55 species. The genus Onthophagus 
had the highest diversity of 41 species, and number of dung beetles of Onthophagus sp.13 was the 
highest accounting for 17.56 %. When compared between habitats types, the dry evergreen forest 
had higher diversity than degraded forests; 41 and 29 species were found, respectively. Onthophagus 
sp. 3 was the most abundant in the dry evergreen forest accoung for 31.93 % while O. taurinus was 
the most common in the degraded forests accounting for 63. 3 % . Moreover, the value of species 
diversity index (H´) and Evenness (E) of dung beetles were evaluated. The result showed that these 
values of the dry evergreen forest were not significantly different with the values of the degraded 
forest ( P>0. 05). The similarity indices of both habitats indicated medium similarity between the 
habitats which was 42. 9%. It was reported that 15 species of dung beetles were found in both 
habitats: Catharsius molossus, Copris laevigatus, O. kleinei, O. luridipennis, O. taurinus, Onthophagus sp. 13, 
Onthophagus sp.  16, Onthophagus sp.  14, Onthophagus sp.  4, Onthophagus sp.  8, Onthophagus sp.  9, 
Onthophagus sp. 15, Onthophagus sp. 18, Onthophagus sp. 20 and Onthophagus sp. 24. 
Keywords: diversity, beetle community, dung beetle, Wildlife Sanctuary 
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ภาคบรรยาย
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การออกแบบเส้นทางการชักลากไม้ด้วยการใช้การวิเคราะห์โครงข่าย 
และระบบสนบัสนนุการตัดสินใจเชงิพื้นที ่

Skidding Trails Design by using Network Analysis and Spatial Decision Support Systems 
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บทคัดย่อ 

การตัดสางขยายระยะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของหมู่ไม้ อย่างไรก็ตามการตัดสาง
ขยายระยะอาจทำให้ต้นไม้ใกล้เคียงเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นการวางแผนเส้นทางการชักลากอย่างระมัดระวัง
สามารถช่วยในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับต้นไม้ที่เหลืออยู่ได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผน
เส้นทางการชักลากไม้ในการชักลากต้นไม้ที ่ถูกหมายไม้ไว้จากแปลงปลูกไปยังหมอนไม้ชั ่วคราว และประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนเส้นทางการชักลากไม้ พื้นที่การศึกษาดำเนินการอยู่ที่สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก 
เริ่มต้นด้วยการสำรวจทางอากาศเพื่อถ่ายภาพพื้นที่แปลงทดลอง จากนั้นใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลาย
เกณฑ์และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นเพื่อประเมินค่าความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ซึ่งจะทำการถ่วงน้ำหนัก
ปัจจัยในการสร้างแผนที่เสถียรภาพของพื้นที่ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายในการวา งแผนและออกแบบ
เส้นทางการชักลากบนพื้นฐานของแผนที่เสถียรภาพของพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าระยะทางทั้งหมดของเส้นทางการ
ชักลากในแปลงที่มีการวางแผนการชักลาก คือ 716.11 เมตร และความหนาแน่น 468.04 เมตรต่อเฮกตาร์ ต้นไม้ที่
ถูกหมายไม้ส่วนใหญ่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้โดยทางชักลากที่ออกแบบ ในแปลงควบคุมมีเพียงจำนวนรอบของการ
ชักลากที่น้อยกว่าแปลงที่มีการวางแผนเส้นทางชักลากไม้ แต่จากผลการศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ ระยะทางของเส้นทางการ
ชักลาก เวลาที่ใช้ในการชักลาก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และผลกระทบจากการทำไม้ ในแปลงการควบคุมสูงกว่าแปลงที่มี
การวางแผนเส้นทางชักลากไม้ทั้งสิ้น จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ช่วยให้
เส้นทางที่ดีที่สุดในการเข้าถึงต้นไม้ที่ถูกหมายคัดเลือกไว้และสามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนต้นไม้ที่อยู่ในแปลงได้ แผน
เส้นทางชักลากไม้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้บนพื้นที่จริง และแสดงให้เห็นว่าการ
วางแผนและออกแบบเส้นทางชักลากไม้สามารถช่วยให้การทำไม้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาการทำงาน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อต้นไม้ที่เหลืออยู่ในแปลงได้   
คำสำคัญ: เส้นทางชักลาก การวิเคราะห์โครงข่าย การวางแผนการทำไม้ การสำรวจทางอากาศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงพื้นที่ 
 

ABSTRACT 
Thinning is an essential operation process for improving growth of stands. However, thinning 

operation may cause damage to neighboring trees in the area. Therefore, the carefully planning of 
the skidding trail may help reduce the impacts that may occur on the remaining trees. The purpose 
of this research was to plan a skidding trail to extract marked trees from the plantation area to 
temporary logs landing; and evaluating the effectiveness of the skidding trails. The study was carried 
out at KhaoKraYang Teak Plantation, Phitsanulok Province, Thailand. UAV survey was applied to 
identify the area which would be harvested in the near future. Multi-Criteria Decision Analysis— the 
analytic hierarchy process (AHP) was used to estimated Importance Value of each criterion which 
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was used for weighting the factors and applied in the land stability map development. The Network 
Analysis technique was applied to plan and design the skidding trail according to land stability. The 
result showed that the total distance of skidding trail was 716.11 m with a density of 468.04 meters 
per hectares. Most of the marked trees in the area could be accessed by the skidding trail. The 
results suggested that number of roundtrips of the controlled harvesting compartment (unplanned) 
was lower than the number of round trip in the planned harvesting compartment. For other factors 
such as distance of skidding trails, lead time, fuel cost and the logging impact, the control 
compartment had higher than the planned compartment. In conclusion, the Spatial Decision 
Support System could suggest the best route to access the marked trees while avoiding 
disturbances on other standing trees. The skidding plan can be applied to other harvesting areas, 
especially for thinning operation. Moreover, the results showed that the skidding trails design could 
facilitate efficient logging while reduce operational costs, lead time and impacts on the remaining 
trees. 
Keywords: skidding trail, network analysis, logging planning, aerial surveying, Spatial Decision Support 

System (SDSS) 
 

คำนำ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ผลิตไม้ซุงสักเพื่อการใช้สอยภายในประเทศไทยมากที่สุดมีการกำหนดรอบ
ตัดฟันของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักเศรษฐกิจเมื่ออายุ 30 ปี และให้มีการตัดสางขยายระยะ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อบำรุงป่าและส่งเสริมการเติบโตของไม้สักที่เหลืออยู่ในแปลง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , 2548( 
การทำไม้สักนิยมใช้วิธีการทำไม้แบบยาว (Tree length method) ซึ่งขนาดความยาวของท่อนไม้ส่งผลต่อขนาดพื้นที่
ที่อาจจะเกิดความเสียหาย โดยยิ่งไม้มีความยาวมากก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ดังนั้นจึงมีความ
เป็นไปได้อย่างยิ่งว่า ระหว่างที่ดำเนินการล้มไม้ และชักลากไม้ จากการตัดสางขยายระยะอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อต้นไม้ที่เหลืออยู่ในแปลง โดยผลการศึกษาของ Reisinger and Pope (1991( Clatterbuck (2006( และ 
Tavankar et al. (2013( บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าการทำไม้และการชักลากไม้ออกจากพื้นที่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ที่
เหลืออยู่ในแปลง เช่น การโค่นล้มไปโดนไม้ที่อยู่ข้างเคียงอาจทำให้เรือนยอดหรือกิ่งเกิดการแตกหัก หรือไม้ที่เหลืออยู่
ในแปลงมักจะเกิดบาดแผลบริเวณลำต้นและรากอันเนื่องมาจากการชักลากไม้ที่ขาดความระมัดระวัง เป็นต้น ทั้งนี้
ผลกระทบอาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่เกินไปเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การสูญเสียคุณภาพของ
เนื้อไม้ และปริมาณของผลผลิตที่ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ ดังนั้นก่อนที่จะทำไม้ออกจากแปลงปลูก ควรจะมีการ
วางแผนก่อนการทำไม้ เพื่อหาทิศทางการล้มไม้ และเส้นทางชักลากที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดต่อผลผลิตป่าไม้ที่เหลืออยู่ในแปลง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
 ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มา
ประยุกต์ใช้ในงานทางป่าไม้ค่อนข้างมาก เนื่องจากข้อมูลมีความละเอียดสูง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
คล่องตัว สามารถเก็บข้อมูลได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ราคาค่อนข้างต่ำ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อมนุษย์ 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในงานป่าไม้ เช่น การทำแผนที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
การป่าไม้แม่นยำ การจัดการการวางแผนป่าอย่างยั่งยืน และการวัดความสูงและคุณลักษณะของเรือนยอดต้นไม้ เป็น
ต้น (Banu et al., 2016( การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับดังกล่าว จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วย
ส่งเสริมการจัดการและการวางแผนการทำไม้และลดผลกระทบจากการทำไม้ต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเส้นทางชักลากก่อนการทำไม้ ประเมินผลกระทบภายหลังการทำ
ไม้ นอกจากนี้ยังมีประเมินประสิทธิภาพของแผนการชักลากไม้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการทำไม้ ผลที่ได้
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จากการวิจัยในครั้งนี้จะทำให้ได้เทคนิคใหม่สำหรับการวางแผนการทำไม้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการทำไม้ในประเทศไทย 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. พื้นที่ศึกษา 
แปลงปลูกไม้สักปี 2514/46 ของสวนป่าเขากระยาง เริ่มปลูกปี พ.ศ. 2546 อายุหมู่ไม้ 16 ปี ซึ่งแปลงพื้นที่

ศึกษาถึงกำหนดรอบตัดสางขยายระยะครั้งแรก (first thinning( ตามกำหนดการของสวนป่า ขนาดพื้นที่ 170 ไร่
ตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ดำเนินการด้วยเงินลงทุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยทำการปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขากระยาง และป่าแม่น้ำเข็ก มีพื้นที่รวม 2 ,420 เฮกตาร์ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานของสวนป่าอยู่ที่พิกัด 
47Q 0686239 m.E 1863226 m.N (ระบบพิกัด UTM WGS 1984( พื้นที่สวนป่าเขากระยาง มีลักษณะเป็นที่ราบ
เชิงเขา สูง 200 – 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สวนป่ามีนโยบายมุ่งเน้นปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่าง
ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากลโดยการปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพื่อ
ประโยชน์แก่การป่าไม้ในประเทศไทย (Figure 1( 

 

 
Figure 1  Location map of compartments 2514/46 in Kaokrayang forest plantation 
 
2. การเก็บขอ้มูลก่อนการทำไม้ 

สำรวจหมู่ไม้ด้วยอากาศยานไร้คนขับและถ่ายภาพแปลงที่ต้องการจะทำไม้ในอนาคต โดยใช้อากาศยานไร้
คนขับที่ติดตั้งกล้อง RGB เพื่อใช้สำหรับการทำแผนที่ทางอากาศ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการบินถ่ายภาพก่อนและหลังการทำ
ไม้ เพื่อนำมาสร้างแผนที่ DEM และแผนที่ความลาดชัน กำหนดแปลงทดลอง ขนาด 10 ไร่ จำนวน 2 แปลงบนพื้นที่
ศึกษา โดยให้แปลงหนึ่งเป็นแปลงที่จะมีการวางแผนการทำไม้ และอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงควบคุมโดยจะไม่มีการวาง
แผนการทำไม้ ทำการเก็บตำแหน่งของต้นไม้ทั้งหมดภายในแปลงทดลองทั้งสองแปลงด้วยการโดยการใช้วางแปลง
สำรวจเป็นวงกลมขนาดรัศมี 15 เมตร และระบุต้นที่ถูกทำเครื่องหมายเพื่อใช้เป็นโหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์
โครงข่ายเส้นทางชักลากไม้ ทำการเก็บข้อมูลการอัดแน่นของดินด้วยเครื่องทดสอบการบดอัดดิน และเก็บตัวอย่างดิน
บนพื้นที่ศึกษา โดยให้จุดเก็บข้อมูลกระจายทั่วพื ้นที่  จำนวนจุดละประมาณ 500 กรัม เพื่อนำไปวิเคราะห์หา
คุณสมบัติของดินในห้องปฏิบัติการ 
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3. สร้างแผนที่เสถียรภาพของพื้นที่ 
 ในพื้นที่ศึกษา ปกติมักจะใช้รถแทรกเตอร์ในการชักลาก ดังนั้นต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่ที่มีเสถียรภาพมาก
พอที่จะสามารถชักลากไม้ได้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวต้องมีความมั่นคงมากที่สุดที่จะรองรับน้ำหนักของเครื่องจักรที่ใชใ้นการ
ชักลากและน้ำหนักของต้นไม้ที่ชักลาก (Naghdi et at., 2008) โดยจะมีการใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนที่
เสถียรภาพของพื้นที่ ทั้งหมด 4 แผนที่ ดังนี้คือ แผนที่ความลาดชันที่ถูกสกัดมาจาก DEM ซึ่งได้จากภาพถ่ายของ
อากาศยานไร้คนขับ ทำการจำแนกชั้นของความลาดชันตามขีดจำกัดของกระบวนการชักลาก ความลาดชัน 0-15% 
คือความลาดชันที่มีความเหมาะสมมากในการชักลาก แทรกเตอร์มีความสามารถขับเคลื่อนไปบนพื้นที่ได้อย่างสะดวก 
ความลาดชัน 15-30% คือความลาดชันที่มีความเหมาะสมปานกลาง แทรกเตอร์อาจจะต้องมีการไต่ระดับไปตามแนว
เส้นคอนทัวร์ และ ความลาดชันมากกว่า 30% คือความลาดชันที่มีความเหมาะสมน้อย พื้นที่มีความสูงชันมาก หาก
จำเป็นต้องชักลากในสภาพพื้นที่แบบนี้ควรใช้เครื่องสนับสนุนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการชักลากให้เหมาะสม 
(Figure 2a) แผนที่ระยะห่างจากลำน้ำซึ่งได้จากการสำรวจทางอากาศ พื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำระยะทาง 0-100 เมตร
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเสถียรภาพต่ำ 100-200 เมตร คือปานกลาง และมากกว่า 200 เมตร คืออยู่ในระดับสูง (Figure 
2b) แผนที่ชุดดินที่ได้มาจากกรมพัฒนาที่ดิน และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากภาคสนาม ซึ่งเสถียรภาพของดินขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติทางกายภาพของดินแต่ละชนิด ทำการจำแนกชั้นโดย Code 1 กลุ่มชุดดิน RL เป็นพื้นที่ที่ประกอบไป
ด้วยหินจำนวนมาก เนื้อดินเป็น sandy clay loam จัดอยู่ในดินที่มีความมั่นคงสูง, Code 2 กลุ่มชุดดิน 35B, 35C 
เนื้อดินเป็นแบบ sandy clay loam ไปจนถึง Loam จัดอยู่ในชั้นปานกลาง และ Code 3 กลุ่มชุดดิน 56C เนื้อดิน
เป็น sandy loam (Figure 2c) อยู่ในชั้นต่ำ แผนที่ความอัดแน่นของดินได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามจากเครื่อง 
soil compaction tester ทำการจำแนกชั้นโดย ค่า 0-1000 กิโลปาสกาล คือพื้นที่ที่มีความมั่นคงต่ำ 1000-2000 
กิโลปาสกาล คือชั้นปานกลาง และ มากกว่า 2000 กิโลปาสกาล คือชั้นสูง (Figure 2d) 
 

 
Figure 2  Slope map(a), Distance from stream map(b), (Soil compaction map(c), Soil type map(d) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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การศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์เสถียรภาพของพื้นที่ด้วยระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการ
ตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น (AHP) การถ่วงน้ำหนักเกณฑ์คำนวณได้จากแบบสอบถาม pairwise comparison 
โดยได้นำไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี ่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมป่าไม้ (Table 1) ซึ่งสอบถามเกี ่ยวกับค่า
ความสำคัญระหว่างแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพเพื่อออกแบบเส้นทางการชักลาก จากนั้นนำค่าน้ำหนักที่ที่ได้มา
คำนวณร่วมกับกระบวนการซ้อนทับชั้นข้อมูลใน GIS ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแผนที่เสถียรภาพของพื้นที่ 
 
Table 1  Importance value of criteria influencing the land stability for modelling the land stability 

in an analytical hierarchy process 

Criterion 
Importance 

value 
Class Stability code Stability class 

Slope 0.542 0-15% 1 High 

15-30% 2 Moderate 

> 30% 3 Low 

Distance from 
stream 

0.144 >200 meters 1 High 

100-200 meters 2 Moderate 

0-100 meters 3 Low 

Soil type 0.144 Code 1 1 High 

Code 2 2 Moderate 

Code 3 3 Low 

Soil compaction 0.170 >2000 กิโลปาสกาล 1 High 

1000-2000 กิโล
ปาสกาล 

2 Moderate 

0-1000 กิโลปาส
กาล 

3 Low 
 
4. การออกแบบเส้นทางชักลากไม้ 

การออกแบบเส้นทางชักลาก เส้นทางชักลากที่เป็นไปได้ถูกกำหนดโดยการวางตารางกริดขนาด 2 เมตร ทั่ว
พื้นที่บนพื้นฐานของแผนที่เสถียรภาพ ทำการตัดสินในเลือกจุดสกัดหรือจุดขอบแปลงที่จะทำการชักลากไม้ออกจาก
แปลง และหมอนไม้ชั่วคราวบนพื้นที ่ที ่มีเสถียรภาพสูงและอยู ่ใกล้ถนน ใช้การวิเคราะห์โครงข่าย (Network 
analysis) ในการค้นหาหาเส้นทางที่ดีที่สุด โดยให้จุดสกัดเป็น start node และกำหนดจุด end nodes เป็นจุดที่
ต้องการจะเข้าถึงต้นไม้ทีต่้องการตัด สร้าง barrier ด้วยตำแหน่งของต้นไม้ที่ไม่ถูกหมายไม้ โดยการทำพื้นที่กันชนจาก
ต้นไม้ในรัศมี 1 เมตร (Figure 3) โดยค่า impedance ในการวิเคราะห์โครงข่าย คือ ระยะทาง (length( ในการชัก
ลาก จากนั้นทำการหา Service area ของเส้นทางชักลาก ด้วยการทำพื้นที่ใหบ้ริการเป็นรัศมี 5 และ 10 เมตร รอบๆ 
เส้นทางชักลาก โดยเส้นทางชักลากที่ได้จะต้องชักลากผ่านพื้นที่ที่มีเสถียรภาพระดับปานกลางถึงระดับสูง 

การกำหนดทิศทางการล้มไม้ ทำการกำหนดทิศทางการล้มไม้บนพื้นฐานของเส้นทางชักลาก และตำแหน่ง
ต้นไม้ที่ไม่ถูกทำเครื่องหมาย โดยทิศทางการล้มไม้ควรจะทำมุมกับเส้นทางชักลาก 0-45 องศา โดยให้โคนต้นไม้อยู่
ใกล้กับเส้นทางชักลากมากที่สุด 
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Figure 3  The location of marked trees and leave trees 
 
5. นำแผนการทำไม้ที่ได้มาใช้กับแปลงทดลองที่เลอืกไว้ 

นำแผนการทำไม้ที่ได้มาใช้กับแปลงทดลองที่เลือกไว้ โดยก่อนเริ่มดำเนินการควรมีการทำความเข้าใจร่วมกบั
คนงาน เพื่อที่จะปฏิบัติงานตามแผนเส้นทางการชักลากไม้ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
6. การเก็บขอ้มูลระหว่างและภายหลังการทำไม้ 

ในระหว่างการทำไม้ ทำการเก็บข้อมูลระยะทาง และเวลาที่รถแทรกเตอร์ใช้ในการชักลากไม้โดยการใช้
เครื่อง GPS ติดไว้กับตัวรถแทรกเตอร์ 

ภายหลังการทำไม้ ทำการเก็บข้อมูลการอัดแน่นของดินด้วยเครื่องทดสอบการบดอัดดิน โดนให้จุดเก็บ
ข้อมูลกระจายทั่วแปลงศึกษา  

ในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหมู่ไม้ที่เหลืออยู่ ทำการสังเกตและบันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิด
จากการชักลากซึ่งมักจะเกิดกับบริเวณโคนต้นและบริเวณคอรากเป็นหลัก และปลายยอดซึ่งเกิดจากการล้มไม้  

 
7. เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างแปลงที่มีการวางแผนการทำไม้กับแปลงที่ไม่ได้วางแผนการทำไม้ 

โดยเปรียบเทียบ ระยะทางของเส้นทางชักลากไม้ จำนวนรอบในการชักลากไม้ ระยะเวลาในการชักลากไม้ 
ค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง( สัดส่วนร้อยละของต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากการชักลากไม้ และความอัดแน่นของ
ดินทั้งก่อนและหลังการทำไม้ 

 
ผลและวิจารณ์การศึกษา 

1. แผนที่เสถียรภาพของพื้นที ่
ผลการศึกษาพบว่าเกณฑ์ที่มีผลต่อเสถียรภาพของพื้นที่ ได้แก่ ความลาดชัน ระยะทางจากลำน้ำ ลักษณะ

ทางกายภาพของดิน และการอัดแน่นของดิน ซึ่งมีค่าน้ำหนักในแต่ละปัจจัย คือ 0.542, 0.144, 0.144 และ 0.170 
ตามลำดับ (Table 1) ค่าเสถียรภาพของพื้นที่เพิ ่มขึ้นตามระยะห่างจากลำน้ำและการอัดแน่นของดินที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ค่าเสถียรของพื้นที่ลดลงตามสัดส่วนร้อยละของความลาดชันที่เพิ่มขึ้น โดยแผนที่เสถียรภาพของพื้นที่
แปลงปลูกไม้สักปี 2514/46 ถูกจำแนกออกเป็น 3 ชั้น คือ เสถียรภาพของพื้นที่สูง (Code 1: 46.91%) เสถียรภาพ
ของพื้นที่ปานกลาง (Code 2: 32.39%) และเสถียรภาพของพื้นที่ต่ำ (Code 3: 20.69%) ในส่วนของพื้นที่ของแปลง
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ทดลองที่ทำการวางแผนเส้นทางชักลากไม้คือ 10 ไร่ ร้อยละเสถียรภาพของพื้นที่ในแต่ละชั้นคือ 64.93%, 25.23% 
และ 9.84% ตามลำดับ และพื้นที่ควบคุม ร้อยละเสถียรภาพของพื้นที่ในแต่ละชั้นคือ 54.35%, 39.66% และ 
5.98% ตามลำดับ (Figure 4) 

ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Babapour et al. (2014( ศึกษาถึงวิธีการในการ
วางแผนออกแบบถนนป่าไม้โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (AHP) ผสมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อม เมื ่อการออกแบบเส้นทางหรือถนน
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เสถียรภาพของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อประเมินศักยภาพในการวางเส้นทางหรือถนนบน
พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งผลการศึกษาบ่งชี้ว่า การใช้วิธี GIS – AHP สามารถปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงจุดหมายได้ 
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเส้นทางหรือถนนที่ออกแบบจะผ่านพื้นที่ที่มีความมั่นคงหรือมีเสถี ยรภาพสูง 
วิธีการที่แนะนำนี้สามารถใช้เป็นวิธีที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนเครือข่ายถนนป่าไม้ในพื้นที่สูงชัน 

 

 
Figure 4  Land stability map of compartment 2514 
 
 
2. การออกแบบเส้นทางการชกัลากบนพื้นฐานข้อมูลแผนที่เสถียรภาพของพื้นที่ 

ผลจากการออกแบบเส้นทางการชักลากระหว่างต้นไม้ที่ถูกหมายไม้ทั้งหมด ความยาวทั้งหมดของเส้นทาง
ชักลากคือ 716.11 เมตร ระยะทางของเส้นทางที่ไม้ถูกชักลากผ่านพื้นที่ที่มีเสถียรภาพในระดับสูง ระดับปานกลาง
และระดับต่ำเป็นดังนี้ 429.30 เมตร, 257.70 เมตร และ 29.11 เมตร ตามลำดับ (Table 2( เห็นได้ว่ามากกว่า 95% 
ของเส้นทางชักลากไม้มีการชักลากผ่านพื้นที่ที่มีเสถียรภาพในระดับกลางถึงระดับสูง ในการชักลากบนเส้นทางที่มี
เสถียรภาพของพื้นที่ต่ำ ควรจะต้องนำเทคนิคหรือวิธีการทำไม้แบบอื่นนอกเหนือจากการชักลากด้วยแทรกเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ความหนาแน่นของเส้นทางชักลากไม้อยู่ที่ 468.04 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ (Figure 5( 
ระยะทางและความหนาแน่นของเส้นทางชักลากอยู่ในระดับที่สูงอันเนื่องมาจากการต้องหลบหลีกต้นไม้ที่ทิ้งไว้ใน
แปลง ซึ่งการทำไม้ในครั้งนี้เป็น first thinning ทำให้ยังมีจำนวนต้นไม้ที่หลงเหลืออยู่มาก 
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Table 2  Technical parameters of designed skid trails 

Stability level 
Length of skidding trail Area Density 

(m) (%) (ha) (m/ha-1) 

High 429.30 59.95 

1.53 468.04 Moderate 257.70 35.98 

Low 29.11 4.06 

 

 
Figure 5  Distribution and service area of skid trails in compartment 2514 

 
ทั้งนี้ในการออกแบบเส้นทางในครั้งนี้ยังเป็นการออกแบบแผนการทำไม้และเส้นทางการชักลากไม้แบบ

กึ่งอัตโนมัติ ซึ่งยังคงทำการกำหนดทิศทางการล้มไม้ด้วยมือ แต่ก็ทำให้มีประเด็นที่จะค้นคว้าวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไข
ปัญหานี้ต่อไปในอนาคต 
 
3. พื้นที่บริการ (Service Area) ของเส้นทางชักลากไม้ 

พื้นที่บริการถูกแสดงเห็นเป็นวงแหวนรอบ ๆ เส้นทางชักลากไม้ซึ่งรถแทรกเตอร์สามารถเข้าถึงได้ โดยวง
แหวนชั้นที่ 1 และ 2 มีรัศมี 5 และ 10 เมตรจากเส้นทางชักลากไม้ ตามลำดับ (Figure 5( ซึ่งต้นไม้ที่ถูกหมายไมส้่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริการ 0-5 และ 5–10 เมตร ในบางกรณีต้นไม้ที่ถูกหมายไม้อยู่ห่างจากพื้นที่บริการของ
เส้นทางชักลากไม้ที่ออกแบบมา ต้นไม้เหล่านี้เรียกว่าต้นไม้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ (Table 3( ในการออกแบบเส้นทาง
การชักลากไม้ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ที่ถูกหมายไม้บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเส้นทางชักลากที่สร้างขึ้น แต่
ก็สามารถจะสร้างเส้นทางใหม่เพื่อเข้าไปแต่จะต้องทำการขยายขอบเขตการวิเคราะห์ให้กว้างมากขึ้น หรือขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของเจ้าของพื้นที่ว่าคุ้มค่าที่จะเข้าไปตัดหรือไม่ โดยอาจจะใช้ข้อมูลราคา ระยะเวลาการเดินทาง และ
ปริมาตรไม้มาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด 
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Table 3  Number of accessible marked trees in different service area categories 

Service area (m) 
Marked trees 

number (%) 

0-5 101 75.70 

5-10 20 18.69 

Inaccessible 6 5.61 

 
4. การเปรยีบเทียบผลกระทบจากการทำไม้ระหวา่งแปลงควบคุมและแปลงที่มีการวางแผนเส้นทางการชกัลากไม ้

จาก Table 4 จะเห็นได้ว่าในแปลงควบคุมมีเพียงจำนวนรอบในการชักลากที่มีค่าน้อยกว่าแปลงที่มีการ
วางแผนเส้นทางการชักลากไม้ แต่ในส่วนของผลการศึกษาอื่น ๆ เช่น ระยะทางของเส้นทางชักลาก ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง( และผลกระทบจากการทำไม้ในแปลงควบคุมมีค่าสูงกว่าแปลงที่ มีการวางแผนเส้นทาง
การชักลากไม้ทั้งสิ้น แต่จะเห็นได้ว่าค่าความอัดแน่นของดินภายหลังจากการทำไม้ลดลงทั้งในแปลงควบคุม และ
แปลงที่มีการวางแผนเส้นทางการชักลากไม้นั้น มีสาเหตุจากในระหว่างการเก็บข้อมูลนั้นเป็นการทำไม้ใช้ช่วงหน้าฝน 
จาก Figure 6 จะเห็นได้ว่าในแปลงควบคุมต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากการชักลากมีจำนวนต้นที่มากกว่า และมี
การกระจายที่มากกว่าแปลงที่มีการวางแผนเส้นทางชักลาก แสดงให้เห็นว่าการวางแผนเส้นทางชักลากช่วยจำกัด
พื้นที่และลดจำนวนต้นไม้ที่จะเกิดความเสียหายจากการชักลากได้  

 

 
Figure 6  Skidding trails location and the affected trees: Control plot (a) and Planned plot (b) 
 

ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Parsakhoo et al. (2017( ที่บ่งชี้ว่าการวางเส้นทาง
การชักลากไม้ด้วยการวิเคราะห์โครงข่าย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงต้นไม้ที่ถูกหมายไม้เพื่อตัดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดระยะทางที่ใช้ในการชักลากไม้ลงได้มากถึง 12.03 
เปอร์เซ็นต์ จากระยะทางเดิม และลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

 
  

(a) (b) 
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Table 4  Comparison Logging Impact between planned plot and control plot 

Model 

Count / 
Volume 
of logs 
(m3) 

Distance 
(m.) 

Number 
of round 

trips 

Time 
(hr.) 

Cost 
(baht) 

Logging Impact 

Residual 
trees 

damage 
(%) 

Soil compaction at 
15 cm soil depth 

(kPa) 
Before After 

Control 93/15.18 861.19 23 15.113 914.05 13.13 3651 1033 

Planned 94/14.85 716.11 35 13.276 802.96 10.55 2723 656 

 
สรุป 

จากการศึกษาการออกแบบเส้นทางการชักลากไม้ด้วยการใช้การวิเคราะห์โครงข่ายและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่พบว่าการวิเคราะห์เครือข่ายช่วยให้ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดจากต้นไม้ที่ถูกหมายไม้ไปยังหมอนไม้
ชั่วคราวได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนเส้นทางชักลากไม้ที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้บนพื้นที่จริง และแสดงให้เห็นว่าการวางแผนและออกแบบ
เส้นทางชักลากไม้สามารถช่วยให้การทำไม้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อต้นไม้ที่เหลืออยู่ในแปลงได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่าทั้งภาครัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนสามารถนำองค์ความรู้ และเทคนิคหรือวิธีการของงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางและประโยชน์ในการวาง
แผนการทำไม้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  

แต่อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาบนพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อลดระยะเวลาในการศึกษาและ
เก็บข้อมูล แต่ในการทำไม้จริงนั้นเป็นการทำไม้บนพื้นที่ขนาดใหญ่อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่จะต้องนำมา
วิเคราะห์ในการวางแผนและออกแบบเส้นทางการชักลาก และนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้อื่น ๆ เพื่อมาประยกุต์ใช้
ควบคู่กับการวางแผนการทำไม้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ในการออกแบบเส้นทางในครั้งนี้ยังเป็นการออกแบบแผนการทำไม้และเส้นทางการชักลากไม้แบบ
กึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเรายังคงทำการการกำหนดทศิทางการล้มไม้ด้วยมือ แต่ก็ทำให้มีประเด็นที่จะค้นคว้าวิจัยเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหานี้ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยการวัดความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่จากแอปพลิเคชัน Network 
Cell Info ในการใช้งานสัญญาณโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย AIS, DTAC, และ TrueMoveH โดยนำเสนอผ่านผลใน
รูปแบบแผนที่แสดงระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 7 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า 
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ติดตั้งในพื้นที่อุทยานจำนวน 2 เสา ได้แก่ เสาสัญญาณเครือข่าย 
AIS และ เสาสัญญาณเครือข่าย TrueMoveH แต่ก็สามารถตรวจพบสัญญาณของเครือข่าย DTAC ด้วย ซึ่งค่าระดับ
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีทั้งช่วงที่มีสัญญาณดี (มากกว่า -80 dBm( 
สัญญาณปานกลาง (-91 ถึง -81 dBm( สัญญาณอ่อน (-100 ถึง -91 dBm( และสัญญาณอ่อนมากหรือไม่มีสัญญาณ 
(-101 dBm หรือน้อยกว่า( ซึ่งระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกเส้นทางศึกษาธรรมชาติส่วนใหญ่
อยู่ในระดับอ่อนถึงอ่อนมากหรือไม่มีสัญญาณ ผลที่ได้จากการศึกษานี้อาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้สัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความครอบคลุมเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นแนวทางใน
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผนที่แสดงระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีข้อมูลประกอบในการเดินศึกษาธรรมชาติ  
คำสำคัญ: โทรศัพท์เคลื่อนที่ แผนที่ความแรงของสัญญาณ สัญญาณโทรศัพท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was to study cell phone signal strength on nature trails at 
Khao Yai national park. Application Network Cell Info was used to measure the signal strength of 
AIS, DTAC, and TrueMoveH networks. The results were displayed by map visualization of 7 nature 
trails. The results indicated that there were two mobile phone towers in the national park: AIS and 
TrueMoveH towers however cell phone signal from DTAC network was also found. The signal 
strength on nature trails could be classified into 4 classes including good signal (-80 dBm or more), 
average signal (-91 to -81 dBm), weak signal (-100 to - 91 dBm), and very weak or no signal (-101 
dBm or less). Most of the signal strength on the nature trails were weak to very weak or no signal. 
The results of this study may be applied to improve cell phone signal strength on nature trail for 
tourist’s service. In addition, maps of cell phone signal strength on nature trails can be used as 
information for tourists.  
Keywords: cell phone, signal strength map, mobile signal, nature trail, national park 
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 โครงการ Smart national park 4.0 ภายใต้การดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจะพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือสมาร์ทโฟนให้เป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้และอุท ยาน
แห่งชาติอย่างเป็นระบบ นอกจากเป้าหมายเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้วยังมีเป้าหมายเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยแอปพลิเคชัน
เช่นกัน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560( ซึ่งแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
(วิชิต, 2561ก, 2561ข ( โดยสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครือข่ายไร้สาย (WiFi(  
 สำหรับพื้นที่บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยนั้นสามารถเข้าถึงบริการของเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แตกต่างกัน เช่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งชาติที่มีขนาดพื้นที่กว้าง
ใหญ่ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี (สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2563( สัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่บริเวณที่ทำการอทุยานแห่งชาติสามารถเขา้ถึงเครือข่ายของ AIS, TrueMoveH และ DTAC 
ได้ แต่ที่บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคองเข้าถึงได้เพียงเครือข่าย AIS และ TrueMoveH (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช, 2563( สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าถึงได้ในบริเวณดังกล่าวที่แสดงในเว็บไซต์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และไม่ได้แสดงระดับความแรงของ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติบางแห่งแสดงแผนที่การกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น 
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน นักท่องเที่ยวสามารถทราบบริเวณที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อไปยังภายนอกได้ (Yellowstone 
Spatial Analysis Center, 2017( จากสถิติผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีอยู่ 
121.53 ล้านหมายเลข และมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ 
(mobile broadband( มากกว่า 60 ล้านหมายเลข และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น (กสทช., 2561( ดังนั้นการสำรวจ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติจึงมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อจะได้ทราบข้อมูลการกระจาย
ของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการพัฒนาให้มีการกระจายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพื้นที่
บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานในการรับส่งข้อมูลผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่   
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที่ในแนวเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบระดับความแรงของ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถทราบจุดที่มีสัญญาณหรือจุดที่ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในระหว่างการเดินศึกษาธรรมชาติ
ในเส้นทางต่างๆ  

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. อุปกรณ์ 
 1( โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Network Cell Info พร้อมซิมการ์ดเครือข่าย AIS, DTAC, และ 
TrueMoveH  
 2( เครื่องรับสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS( 
 3( โปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 4( ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  
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2. วธิีการ 
 1( เตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของขอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วาง
แผนการสำรวจสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยกำหนดจุดเก็บข้อมูลระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
แนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกๆ 100 เมตร ในอุทยานแห่งชาติเขา 
 2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Network Cell Info บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้วัดระดับความแรงของสัญญาณ 
(signal strength( โทรศัพท์เคลื่อนที่ในหน่วยเดซิเบลในมิลิวัตต์ (Decibels in milli-watts หรือ dBm( ค่าระดับ
ความแรงสัญญาณที่น้อยกว่า -110 dBm จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยค่าระดับความแรงสัญญาณปกติจะอยู่ระหว่าง -
40 ถึง -90 dBm (ณกร, 2557( ซึ่งสามารถจัดระดับความแรงของสัญญาณได้ 4 ระดับ ดัง Table 1 
 
Table 1 Signal strength classification (Engiz and Kurnaz, 2016( 

dBm equivalent Classification 
-101 or less Very weak 
-100…-91 weak 
-91…-81 average 

-80 or more Good 
 
 3. วัดค่าความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละจุดที่วางแผนไว้ โดยแต่ละจุดวัดค่าความแรงของ
สัญญาณโทรศัพท์ 3 ครั้ง บันทึกค่า ค่าความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จะวัดจากสามเครือข่ายหลัก คือ AIS, 
DTAC, และ TrueMoveH 
 4. นำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมาณค่า ( interpolation( ระดับ
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ตลอดแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระยะแนวกันชน (buffer) 10 เมตร  และ
นำเสนอแผนที่ระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละเครือข่ายในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

 
ผลและวิจารณ์ 

1 ข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  
 ผลการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของขอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ พบว่ามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – นำตก
กองแก้ว เส้นทางที่ 2 นํ้าตกผากล้วยไม้ – นํ้าตกเหวสุวัต เส้นทางที่ 3 กม.33 – หอดูสัตว์หนองผักชี เส้นทางที่ 4 
เส้นทางดงติ้ว – อ่างเก็บนํ้าสายศร (มอสิงโต( เส้นทางที่ 5 ดงติ้ว – หอดูสัตว์หนองผักชี เส้นทางที่ 6 ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว – นํ้าตกเหวสุวัต และเส้นทางที่ 7 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี แห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา 
ซึ่งแต่ละเส้นทางมีระยะทางแตกต่างกันโดยได้กำหนดจุดเก็บข้อมูลระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน
แต่ละเส้นทางดังแสดงใน Table 2 โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในเขตนันทนาการตามการจัดการพื้นที่ของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตั้งอยู่ในอุทยานจำนวน 2 เสา คือ เสาสัญญาณเครือข่าย 
AIS และเสาสัญญาณเครือข่าย TrueMoveH ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโซนบ้านพัก (Figure 1(  
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Table 2 Detail of nature trails and number of data collection points 

Trail no. Trail name Distance km. No. of data collection 
Trail 1 Visitor Center – Kong Kaew 

Waterfall Nature Trail 
1.2 22 

Trail 2 Pha Kluai Mai Campsite – Haew 
Suwat Waterfall 

3 43 

Trail 3 Km.33- Nong Pak Chi Wildlife 
Animal Watching Tower 

3.3 30 

Trail 4 Dong Tiew – Sai Sorn Reservoir 
(Mo Sing To) 

2.7 34 

Trail 5 Dong Tiew – Nong Pak Chi Wildlife 
Watching Tower 

5 28 

Trail 6 Visitor Center – Heaw Suwat 
Waterfall 

8 17 

Trail 7 Celebrating 200 Years of U.S. - 
Thai Friendship 

2 28 

 

 
Figure 1 Location of nature trails in Khao Yai national park 
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2 ระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  
 ผลการตรวจวัดระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ด้วยแอปพลิเคชัน Network Cell Info ส ำ ห รั บ
เครือข่ายโทรศัพท์ AIS, DTAC, และ TrueMoveH แสดงดัง Table 3  
 จาก Table 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – นำตกกองแก้ว เป็นเส้นทางที่สั้นทีส่ดุ 
ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร อยู่ใกล้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีป้ายสื่อความหมายและป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะ ๆ มี
สัญญาณโทรศัพท์ครอบคุลมทุกเครือข่าย โดยสัญญาณเครือข่าย AIS มีค่าเฉลี ่ยระดับความแรงของสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -99.62 dBm สัญญาณเครือข่าย DTAC มีค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ -
100.70 dBm และสัญญาณเครือข่าย TrueMoveH มีค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ -
100.02 dBm  
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 2 นํ้าตกผากล้วยไม้ – นํ้าตกเหวสุวัต มีระยะทาง 3 กิโลเมตร อยู่ใกล้น้ำตกผา
กล้วยไม้ มีป้ายสื่อความหมายส่วนมากจะพบได้บริเวณใกล้ถึงน้ำตกเหวสุวัต บางช่วงจะสังเกตเส้นทางได้ยากลำบาก 
มีป้ายจุดเสี่ยงเตือนระวังจระเข้ และมีทาก ค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ที่
ตรวจวัดได้เท่ากับ -110.78 dBm สัญญาณเครือข่าย DTAC มีค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
-108.28 dBm มีบางช่วงไม่สามารถรับสัญญาณได้ และสัญญาณเครือข่าย TrueMoveH มีค่าเฉลี่ยระดับความแรง
ของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ -107.52 dBm 
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 3 กม.33 – หอดูสัตว์หนองผักชี มีระยะทาง 3.3 กิโลเมตร อยู่บริเวณหอดูสัตว์
หนองผักชี พบป้ายสื่อความหมายบริเวณใกล้จะถึงปลายทาง มีค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครือข่าย AIS เท่ากับ -107.02 dBm ค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย DTAC เท่ากับ 
-117.74 dBm มีบางช่วงไม่สามารถรับสัญญาณได้ และค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครือข่าย TrueMoveH เท่ากับ -107.82 dBm  
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 4 เส้นทางดงติ้ว – อ่างเก็บนํ้าสายศร (มอสิงโต( มีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร อยู่ใกล้
อ่างเก็บนํ้าสายศร มีป้ายสื่อความหมายเป็นระยะๆ ค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย 
AIS เท่ากับ -99.67 dBm ค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย DTAC เท่ากับ -102.12 
dBm และค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย TrueMoveH เท่ากับ -102.62 dBm 
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 5 ดงติ้ว – หอดูสัตว์หนองผักชี มีระยะทาง 5 กิโลเมตร ผ่านหอดูสัตว์หนองผักชี 
มีป้ายสื่อความหมายเป็นระยะ ๆ ระหว่างทางพบต้นไม้ล้มขวางทาง เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า ค่าเฉลี่ยระดับความ
แรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที่ เครือข่าย AIS เท่ากับ -107.92 dBm ค่าเฉลี ่ยระดับความแรงของสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย DTAC เท่ากับ -101.20 dBm มีบางช่วงไม่สามารถรับสัญญาณได้ และค่าเฉลี่ยระดับ
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย TrueMoveH เท่ากับ -107.35 dBm 
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 6 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – นํ้าตกเหวสุวัต มีระยะทาง 8 กิโลเมตร เป็นเส้นทาง
ที่ไกลที่สุด ป้ายบริเวณทางแยกเข้าเส้นทางที่ 6 สังเกตได้ยาก เส้นทางนี้มีทางแยกหลายจุดและเป็นแหล่งหากินของ
สัตว์ป่าซึ่งอาจมีต้นไม้ล้มและทำให้สับสนเส้นทางได้ มีค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือขา่ย 
AIS เท่ากับ -105.11 dBm ค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย DTAC เท่ากับ -111.49 
dBm มีบางช่วงไม่สามารถรับสัญญาณได้ และค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 
TrueMoveH เท่ากับ -108.96 dBm 
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 7 เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ200 ปี แห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา มีระยะทาง 
2 กิโลเมตร อยู่ใกล้อ่างเก็บนํ้าสายศร มีป้ายสื่อความหมายเป็นระยะตลอดทั้งเส้นทาง ช่วงแรกเป็นทางขึ้นเขามีความ
ลาดชัน เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยพบสัตว์ มีค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS เท่ากับ -
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95.35 dBm ค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย DTAC เท่ากับ -100.84 dBm และ
ค่าเฉลี่ยระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย TrueMoveH เท่ากับ -100.08 dBm 
 เมื่อนำค่าพิกัดตำแหน่งที่เก็บข้อมูลมาแสดงในแผนที่และทำการประมาณค่า (interpolation( ระดับความ
แรงของสัญญาณโทรศัพท์ตลอดแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระยะแนวกันชน (buffer( 10 เมตร แสดงใน Figure  
2 – Figure  8 ซึ่งแสดงระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ด้วยสี โดยสีเขียวเข้มมีระดับความแรงของสัญญาณ
โทรศัพท์ตั ้งแต่ -80 dBmขึ้นไป คือมีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ดี สีเขียวอ่อนมีระดับความแรงของ
สัญญาณโทรศัพท์ระหว่าง -91 ถึง -81 dBm คือมีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ปานกลาง สีเหลืองมีระดับ
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ระหว่าง -100 ถึง -91 dBm คือมีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์อ่อน และสี
แดงมีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ตั้งแต่ -101 dBm ลงไป คือมีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์อ่อน
มากหรือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
 
Table 3 Overall signal strength for each trail  

Trail no. Operator 
Signal strength (dBm) 

Max. Min. Ave. 

1 

AIS -84.38 -107.99 -99.62 
DTAC -92.41 -107.66 -100.70 

TrueMoveH -92.70 -105.32 -100.02 

2 
AIS -89.34 -120.32 -110.78 

DTAC -92.34 No Signal -108.28 
TrueMoveH -93.37 -125.00 -107.52 

3 
AIS -54.68 -118.95 -107.02 
DTAC -89.69 No Signal -117.74 
TrueMoveH -94.34 -118.33 -107.82 

4 
AIS -65.68 -111.00 -99.67 
DTAC -89.01 -111.66 -102.12 
TrueMoveH -84.67 -113.32 -102.62 

5 
AIS -81.67 -120.98 -107.92 
DTAC -87.68 No Signal -101.20 
TrueMoveH -96.67 -117.64 -107.35 

6 
AIS -84 -117.60 -105.11 
DTAC -95.71 No Signal -111.49 
TrueMoveH -96.67 -126.57 -108.96 

7 
AIS -65.68 -105.65 -95.35 
DTAC -89.02 -107.97 -100.84 
TrueMoveH -80.67 -113.26 -100.08 
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Figure  2 Signal strength (dBm) on Trail no. 1 

 
Figure  3 Signal strength (dBm) on Trail no. 2 

 
Figure  4 Signal strength (dBm) on Trail no. 3 
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Figure  5 Signal strength (dBm) on Trail no. 4 

 
Figure  6 Signal strength (dBm) on Trail no. 5 

 
Figure  7 Signal strength (dBm) on Trail no. 6 

 
Figure  8 Signal strength (dBm) on Trail no. 7 
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 จากผลการศึกษาระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกเส้นทางศึกษาธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับอ่อนถึงอ่อนมากหรือไม่มีสัญญาณ แม้ว่าเครือข่าย AIS และ TrueMoveH จะมีเสาสัญญาณตั้งในพื้นที่แต่
สัญญาณอาจจะลดลงจากการบดบังของต้นไม้ (Powertec Telecommunications, 2014( ความแรงของสัญญาณที่
น้อยกว่า -110 dBm จะไม่สามารถใช้งานได้ (ณกร, 2557( เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาตทิี่ 6 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
– นํ้าตกเหวสุวัต ที่มีระยะทาง 8 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ไกลที่สุด ระดับความแรงของสัญญาณที่ไม่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระยะทางมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมดในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางที่พบข่าวนักท่องเที่ยว
หลงป่าและไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์กับภายนอกได้ (ThaiPBS, 2559; Workpointtoday, 2560( นอกจากนี้บาง
เส้นทางที่เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าอาจพบต้นไม้ล้มซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวสับสนเส้นทางได้ เช่น เส้นทางที่ 5 
และ 6 ควรมีป้ายสื่อความหมายบอกเส้นทางที่มั่นคงแข็งแรงเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการหลงทาง และจุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วนที่ควรเพิ่มสัญญาณโทรศัพท์คือเส้นทางที่ 5 เส้นทางดงติ้ว – 
หอดูสัตว์หนองผักชี เพราะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช, 2564( ซึ่งระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่ครอบคลุม และเส้นทางที่ 6 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
– นํ้าตกเหวสุวัต 
 

สรุป 
 การศึกษาระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พบว่าระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 7 เส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ในระดับอ่อนถึงอ่อนมากหรือไม่
มีสัญญาณ (น้อยกว่า -101 dBm( ซึ่งทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจะไม่สามารถติดต่อภายนอกได้
หากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบระดับความแรง
ของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถทราบจุดที่มีสัญญาณหรือจุดที่ไม่
มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการเดินศึกษาธรรมชาติ นอกจากนี้ผลการศึกษานี้อาจ
มีส่วนช่วยในการพัฒนาให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความครอบคลุมเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่บริการ
นักท่องเที่ยว เพิ่มป้ายสื่อความหมายประชาสัมพันธ์เส้นทางโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการหลงทาง รวมถึงเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผนที่แสดงระดับความแรงของสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีข้อมูลประกอบในการเดินศึก ษาธรรมชาติ 
เป็นส่วนหนึ่งในการบริการความปลอดภัยให้กับนักท่องเทีย่วได้ สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาการศึกษานี้
คือ การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ในระหว่างการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ นายคมสันต์ มณีกาญจน์ และนายเทพทัต จันมัด ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม และขอขอบคุณนายธารา พรหมประสงค์และนายทศพร ลักขณาศรีที่ช่วยในการเก็บข้อมูลโดย
ตลอดจนแล้วเสร็จ 

 
เอกสารและสิง่อ้างอิง 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช . 2560. การจัดทำโครงการ Smart National Park 4.0. แหล่งที่มา: 
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=4055, 5 มิถุนายน 2563. 

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. 2563. อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่. แหล่งที่มา: http://portal.dnp.go.th/ 
Content/nationalpark?contentId=640, 8 มิถุนายน 2563. 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

180 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2564. เส้นทางศึกษาธรรมชาติดงติ้ว - หนองผักชี - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ.่ 
แหล่งที่มา: http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=1370, 24 เมษายน 2564. 

กสทช. 2561. รายงานดัชนีชีว้ัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี 2560-2561. สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการขยายเสียง กจิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ. 

ณกร อินทร์พยุง. 2557. ระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์, สภาวิจัยแห่งชาติ. 

วิชิต จิรมงคลการ. 2561ก. DNP4Thai. แหล่งที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=dnp. 
telember.applicationg&hl=th, 5 มิถุนายน 2563. 

วิชิต จิรมงคลการ. 2561ข.  NationalPark4Thai. แหล่งที่มา: https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.infodnps.dnp&hl=th, 5 มิถุนายน 2563.   

สำนักอุทยานแห่งชาต.ิ 2563. นักท่องเทีย่ว. แหล่งที่มา: http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark? 
contentId=11191, 9 กันยายน 2563. 

ThaiPBS. 2559. เร่งหานักทอ่งเที่ยวหลงป่าเขาใหญ่ 23 คน. แหล่งที่มา:  https://news.thaipbs.or.th/ 
content/256518, 9 กันยายน 2563. 

Workpointtoday. 2560. พบแล้ว ! 2 นทท.ชาวเสปน หลงป่าเขาใหญ่ สภาพอิดโรย. แหล่งที่มา: 
https://workpointtoday.com/พบแล้ว-2-นทท-ชาวเสปน-หลงป่, 9 กันยายน 2563. 

Engiz, B.K. and C. Kurnaz. 2016. Comparison of Signal Strengths of 2G/3G/4G Services on a University 
Campus. Int. j. Applied Mathematics Electronic Computer 4: 37-42.  

 Powertec Telecommunications. 2014. Improving mobile signal. Powertec Telecommunications 
Pty Ltd. Australia.     

Yellowstone Spatial Analysis Center. 2017. Cellular coverage areas. Available Sourse: 
https://www.yellowstonenationalparklodges.com/ynp_cellcoverageareas/, April 24, 2021.



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

181 

 

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

182 

ภาคบรรยาย



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

183 

ผลกระทบจากการตายของเรือนยอดต่อการเตบิโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้แสม 
บริเวณพื้นที่ศนูย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ 
Effects of Crown Dieback on Diameter Growth of Avicennia spp.  

in Bangpu Nature Education Center, Samut Prakan Province 
 

วิภาวรรณ งิ้วดี1 และ ออ พรานไชย2,3* 
Vipawan Ngewdee1 and Aor Pranchai2,3* 

1นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

2 ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

3 หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวนวัฒนวิทยาป่าชายเลน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Special Research Unit for Mangrove Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak,  

Bangkok 10900, Thailand 
*Corresponding Author; E-mail: fforaor@ku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 การตายของเรือนยอดของพรรณไม้ป่าชายเลนเป็นลักษณะอาการหนึ่งที่ต้นไม้แสดงออกมาให้เห็นถึงสถานะ
ทางสุขภาพของต้นไม้นั้น และส่งผลให้ความสามารถในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารลดลงด้วย วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตายของเรือนยอดของไม้แสม (Avicennia spp.( ที่มีต่อการเติบโต
ทางเส้นผ่านศูนย์กลางของสังคมพืชป่าชายเลนบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยวางเส้นแนวการสำรวจ
จำนวน 3 แนว แต่ละแนววางแปลงสำรวจขนาด 20 × 20 เมตร2 จำนวน 10 แปลง วัดตำแหน่งของต้นไม้ในแปลง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และระดับการตายของเรือนยอด รายเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 – สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 วิเคราะห์อัตราการเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางรายเดือน ความสัมพันธ์ของระดับการตายของเรือนยอด
ต่อการเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางด้วย mixed effects model ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ที ่มีความ
แข็งแรง มีการตายของเรือนยอดอยู่ในระดับต่ำมีการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.08 เซนติเมตรต่อเดือน 
นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 29 ของต้นไม้ทั้งหมดที่พบในแปลงสำรวจมีระดับการตายของเรือนยอดอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับมาก การเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของพรรณไม้เหล่านี้มีค่าเพียงครึ่งหนึ่งของต้นไม้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง คือ 0.04 เซนติเมตรต่อเดือน การเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลโดยมีการเติบโตมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกมาก 
คำสำคญั: ไม้แสม สุขภาพของต้นไม้ ป่าในเขตเมือง การเติบโต 

 
Abstract 

The mangrove species Avicennia alba and Avicennia marina are highly stress-resilient and 
able to grow along coastal shorelines. However, the development of the trees is threatened by 
additional anthropogenic stresses caused by marine pollution and sea level rise. Crown dieback is 
a symptom of impaired health among trees which reduces photosynthetic capacity. The aim of this 
study was to investigate the impact of crown dieback on the stem growth of Avicennia spp. along 
the Upper Gulf of Thailand at Bangpu in Samut Prakan. A total of 240 trees were mapped along 3 
line transect perpendicular to the shoreline. The stem diameter at breast height (DBH) of each tree 
was measured monthly from September 2019 to August 2020 to determine monthly diameter 
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increments. A mixed effects model was used to analyze the impacts of crown dieback on the DBH 
growth of individual trees over time while controlling for effects of tree size and competition. 
The results showed that most of the tress were healthy with intact crowns grew and average DBH 
growth of 0.08 cm month-1. Approximately 29% of all trees were found with moderate or severe 
crown dieback. The average DBH growth rate of these stressed trees was halved of the healthy tree 
(0.04 cm month-1). Moreover, DBH changes showed strong seasonal patterns with most growth 
occurring between August and November, i.e. the late monsoon season. Conservation efforts should 
aim at reducing environmental stresses affecting Avicennia spp. to maintain their growth potential, 
and their capacity to stabilize coastlines and sequester carbon. 
Keywords: Avicennia spp., forest health, urban forest, tree growth 
 

คำนำ 
ระบบนิเวศป่าชายเลนให้บริการด้านระบบนิเวศ (Ecosystem services( ที่มีความสำคัญหลายประการ เช่น 

ช่วยให้ดินเลนบริเวณชายฝั่งเสถียรไม่หลุดลอยไปกับกระแสน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดักขยะทะเล กักเก็บคาร์บอน 
แหล่งท่องเที่ยว และศึกษาวิจัย บริเวณชายฝั่งเป็นสถานที่รับน้ำเสียจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากชุมชน 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เป็นผลให้คุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลนใกล้เขตเมืองอยู่ในระดับต่ำ (Lewis et al. 
2011( ซึ่งน้ำเสียส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตและสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลน (Lewis et al. 2016( จากอดีต
จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการลดลงของเนื้อที่ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนซึ่งบริเวณนี้มิได้มีแต่เฉพาะปัญหาของการลดลงของเนื้อที่ป่าชายเลนเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความ
เสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพของพรรณไม้ป่าชายเลนอันเป็นผลมาจาก มลภาวะทางน้ำ แมลงศัตรูไม้ป่าชายเลน การ
กัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝั่ง สิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะ และการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมบริเวณชายฝั่ง ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางสุขภาพของพรรณไม้ป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็น การตายของกิ่ง การ
ตายของเรือนยอด และร่องรอยแผลที่ปรากฏบริเวณลำต้น 

เรือนยอดของต้นไม้ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ใบและกิ่ง ซึ่งทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง
เพื่อให้ได้พลังงานที่ใช้ในการเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสะสมอาหาร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเติบโตและ
สุขภาพของต้นไม้ การเพิ่มขึ้นของการตายบริเวณเรือนยอดเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของต้นไม้ 
ซึ่งอาจเกิดจากความเครียดรุนแรงจากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ หรือเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเสียหายบริเวณรากและลำ
ต้น หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเรือนยอดในทางที่ดีขึ้นได้ เนื่องจากต้นไม้สามารถสร้างกิ่งและใบขึ้นมา
ทดแทนใหม่ได้หากความเครียดหรือผลกระทบต่างๆ ลดลง การตายของเรือนยอด คือ การตายที่เริ่มต้นจากกิ่งและส่ง
ต่อไปยังลำต้น (Schomaker et al., 2007( การตายของเรือนยอดในระยะแรกการเติบโตจะลดลง ใบขาดธาตุอาหาร 
หรือมีการเปลี่ยนสี ใบร่วง กิ่งตายเล็กน้อย และมีการผลิตดอก ผล เป็นจำนวนมาก ในระยะรุนแรงกิ่งและใบจะมีการ
ตายมากขึ้นจนเรือนยอดบางลง รากและลำต้นทรุดโทรมลง มีการเจาะของแมลง และอาจจะตายในระยะ 2-3 ปี ซึ่งปัจจยั
หรือสาเหตุหลักมักไม่มีเพียงสาเหตุเดียว แต่จะมีความซับซ้อนหลังจากที่ต้นไม้เกิดความเครียดขึ้น (Fraedrich, n.d.)  

สาเหตุของการตายของเรือนยอด สามารถแบ่งออก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ และปัจจัย
ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น การทับถมและสะสมของตะกอนอย่างรวดเร็ว ต้นไม้
ได้รับการทับถมของตะกอนที่มากเกินไป หรือ มีเห็ดราและแมลงเข้าทำลายส่วนของรากพืชที่เริ่มอ่อนแอลงจาก
ความเครียด นำมาซึ่งการเปลี่ยนสีของใบ เฉาลง หรือร่วงก่อนกำหนด สร้างความเสียหายให้ต้นไม้ และมักเกิดขึ้นทุก
ปี จนกระทั่งไม่สามารถฟื้นตัวได้ ภัยธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดอุทกภัยที่ยาวนาน ทำให้รากขาดออกซิเจน การเกิดภัย
แล้ง ต้นไม้ไม่สามารถหาน้ำได้และใช้พลังงานสำรองจนหมด ทำให้เกิดโรคในเวลาต่อมาจนกระทั่งตายลงในที่สุด 
(Clatterbuck, n.d.) ปัจจัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายแก่ต้นไม้ ได้แก่ ปัจจัย
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จากมลภาวะและสารเคมี เช่น สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ขยะ และการรั่วไหลของน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อ
การเติบโตของต้นไม้ในระยะยาว 

ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยตอนบนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลำไม้ไผ่ที่หลุดลอยมาจากบริเวณที่นำไม้ไผ่
มาปักเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เมื่อหมดอายุการใช้งานไม้ไผ่เหล่านี้จะหักและหลุดลอยเข้ามาในบริเวณป่าชาย
เลน ในช่วงน้ำขึ้นไม้ไผ่จะเคลื่อนที่ไปชนบริเวณผิวลำต้นของไม้ป่าชายเลนทำให้เกิด เป็นบาดแผลซึ่งเป็นช่องทางให้
โรคและแมลงเข้าทำลาย (Pranchai et al., 2019( ป่าชายเลนบริเวณศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ
ราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2559 พบอัตราการตายของไม้ป่าชายเลนร้อยละ 11.99 – 65.20 ซึ่งเป็น
ค่าที่สูงเกินอัตราการตายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของป่าชายเลนเขตร้อนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.6 -3.0 และ
รูปแบบการตายส่วนใหญ่พบว่าเป็นการตายแบบยืนต้นตาย ใบร่วง ลำต้นหัก และมีการเจาะของแมลง (ณิฏฐารัตน์, 
2560( ในปี พ.ศ. 2560 บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู( จังหวัดสมุทรปราการ พบการร่วงของใบไม้
แสมและมีร่องรอยการทำลายของแมลงผีเสื้อกินใบสัก (Hyblaea puera( ซึ่งกระจายวงกว้างบริเวณแนวชายฝั่ง
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 130 ไร่ (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ, 2560( อย่างไรก็ตามระดับการตายของเรือนยอด
สามารถลดลงได้หากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดต่อต้นไม้ลดลง เนื่องจากต้นไม้สามารถสร้างกิ่งและใบใหม่เพื่อ
ทดแทนกิ่งและใบที่ตายไป ทั้งนี้การตายของเรือนยอดสามารถประเมินได้หลายวิธี อาทิ การถ่ายภาพเรือนยอด 
การศึกษาดัชนีพื้นที่ผิวใบ การประเมินด้วยสายตาโดยการกำหนดค่าระดับการตาย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตายของเรือนยอดต่อการเติบโต
ทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้แสมบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู( จั งหวัดสมุทรปราการ 
ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามด้านการเติบโตของไม้แสมโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ระดับการตายของเรือนยอด เก็บข้อมูลภาคสนามเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2563 และทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางสัมพันธ์กับระดับการตายของ
เรือนยอดและสถานะทางทางสุขภาพของไม้แสม 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

พื้นที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาคือป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู( จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง

ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งใกล้ปากแม่น้ำทำให้
มีสภาพเป็นหาดโคลน และน้ำเป็นน้ำกร่อย ปัจจุบันมีเนื้อที่ป่าชายเลนทั้งหมด 639 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2561( มีการขึ้น-ลง ของน้ำวันละ 1 รอบ มีค่าความลาดชันของหาดโคลนร้อยละ 0.3 – 0.5 พรรณไม้เด่น
บริเวณนี้คือไม้แสมขาว (Avicennia alba Bl.( และไม้แสมทะเล (Avicennia marina (Forsk.) Vierh.( สภาวะ
อากาศของจังหวัดสมุทรปราการอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพล
ของลมนี้ทำให้บริเวณจังหวัดสมุทรปราการมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งกับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งพัดเป็นสว่นใหญ่ในฤดูฝนทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป จังหวัดสมุทรปราการ มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว
ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดู
ฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อย ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ย 1,000 
- 1,400 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30.2 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 26.3 องศาเซลเซียส (Figure 1( 
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Figure 1 Mean monthly temperature (minimum and maximum) and total monthly rainfall over 

the observation period (Meteorological Department, 2563(. 
 
การสำรวจภาคสนาม 

1. วางแนวการสำรวจจำนวน 3 แนว แต่ละแนวห่างกัน 250 เมตร ในแต่ละแนววางแปลงตัวอย่าง ขนาด 
20 เมตร × 20 เมตร แต่ละแปลงห่างกัน 20 เมตร (Figure 2( 

2. คัดเลือกต้นไม้ในแปลงตัวอย่างทุกต้น ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 เซนติเมตร ติดหมายเลข
บนต้นไม้ที่ได้รับการคัดเลือก วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (DBH) โดยใช้เทปวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter 
tape) วัดตำแหน่งของต้นไม้ในแปลง (X,Y) 

3. ประเมินระดับการตายของเรือนยอดของต้นไม้ในแปลงศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับจากร้อยละการตายใน
แต่ละต้น จำนวน 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0-5, 6-20, 21-50, > 50 และ 100 ตามลำดับ 
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Figure 2 Study site, 3 line transect, plot size 20 m × 20 m. 
 
วิเคราะห์ขอ้มูล 

1. วิเคราะห์ดัชนีการแกง่แย่งแข่งขันกัน (𝐶𝑖) (Hegyi, 1974) ของต้นไม้ในแปลง ดังสมการที่ 1 
 

𝐶𝑖 = ∑
𝐷𝐵𝐻𝑡/𝐷𝐵𝐻𝑖

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑡𝑖
                                               (1) 

 
โดย DBHt คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ที่คำนวณต้นนั้นๆ DBHi คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ต้นไม้ต้นที่อยู่ใกล้ที่สุด และ และ distti คือระยะระหว่างต้นไม้ทั้ง 2 ต้น 
2. เปรียบเทียบการเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง (ΔDBH) รายเดือนของไม้แสมขาวและแสมทะเลด้วย 

Kruskal-Wallis test 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรายเดือนของต้นไม้

แต่ละต้นด้วย mixed-effects model ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง การแก่งแย่งแข่งขันระหว่างต้นไม้
ใกล้เคียง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน อุณหภูมิสูงสุดรายเดือน ชนิดพันธุ์ไม้ที่ขึ้นร่วม และระดับการตายของเรือน
ยอด โดยใช้ R-package: lme4 (Bates et al. 2015) 

 
ผลและวิจารณ ์

เมื่อเริ่มดำเนินการสำรวจ พบไม้แสม 2 ชนิด คือ ไม้แสมขาว และไม้แสมทะเล โดยในแนวการสำรวจที่ 1 
และ 2 มีการกระจายของไม้แสมทั้ง 2 ชนิด และในแนวการสำรวจที่ 3 มีการกระจายของไม้แสมขาวเพียงชนิดเดียว 
และยังพบว่าในแปลงตัวอย่างมีจำนวนต้นของไม้แสมขาวมากกว่าไม้แสมทะเล โดยเฉลี่ยแล้วไม้แสมทะเลมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าไม้แสมขาว ดัง Figure 3 
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Figure 3 Map of trees in each plot showing the tree species and DBH. 
 
การเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง 

การเติบโตรายเดือนทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้แสมขาวและไม้แสมทะเลมีค่าแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 การเติบโตรายเดือนของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของไม้ทั้ง 2 ชนิด มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังฤดูผล กล่าวได้ว่า หลังจากเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนมาก 
ไม้แสมจะมีการเติบโตทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม (Figure 4) 

 

 
Figure 4 Monthly changes of DBH (mean value with 95% confidence intervals) between 

September 2019 and August 2020 (data in March and July 2020 were not available). 
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การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้แสมขาวและไม้แสมทะเลในแต่ละเดือน พบว่าในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีความแตกต่างด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างแสมขาวและ
แสมทะเลอย่างมีนัยสำคัญ (Table 1) 

 
Table 1 Comparison of DBH changes (ΔDBH) between A. alba and A. marina in each month 

based on Kruskal-Wallis test. 

Month/Year ΔDBH of A. alba 
(n =193) 

ΔDBH of A. marina 
(n = 47) 

Mean 
ΔDBH 

p.value p.star 

10/2019 2.20 1.70 0.210474 0.630  
11/2019 0.64 0.00 0.051304 0.903  
12/2019 0.50 0.49 0.049658 0.736  
01/2020 -0.01 -0.25 -0.005490 0.023 * 
02/2020 0.25 -0.10 0.017918 0.084  
04/2020 0.05 0.14 0.006452 0.969  
05/2020 0.37 0.30 0.035308 0.640  
06/2020 0.32 0.08 0.027322 0.060  
08/2020 0.66 -0.03 0.052279 0.000 * 

 
 จาก Table 1 พบว่า เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีอัตราการเติบโตจากเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นไป
ในทางลบ อาจกล่าวได้ว่าอาจเกิดจากต้นไม้ที่วัดเกิดอาการเปลือกร่อนหรืออาจเกิดจากความชื้นในอากาศลดต่ำลง
มากจนส่งผลให้บริเวณเปลือกของไม้แสมแห้งลง ซึ่งทำให้ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้มีขนาดลดลง ด้วยสาเหตุที่
กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้อัตราการเติบโตเป็นลบได้ 
 
ระดับการตายของเรือนยอด 

จาก Figure 5 พบว่า ระดับการตายของเรือนยอดตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2563 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในเดือนกันยายนมีระดับการตายของเรือนยอดร้อยละ 6-20 และร้อยละ 21-50 ในอัตรา
สูง และมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป อาจเนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่เริ่มเข้าสู่ฤดู
ฝน ทำให้ไม้แสมมีการฟื้นตัวทางเรือนยอดที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากร้อยละการตายของเรือนยอดในเดือนสิงหาคม พ.ศ.  
2563 มีการลดลงของระดับการตายที่ร้อยละ 6-20 และร้อยละ 21-50 อย่างเห็นได้ชัด  
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Figure 5 Development of crown dieback among observed trees between September 2019 and 

August 2020. 
 
ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 

การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรายเดือนของไม้แสมขาวและแสมทะเลพบว่า ค่าการแข่งขันของ
ต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ต้นไม้ในพื้นที่มีปริมาณเรือนยอดมาก  และ
ระดับการตายของเรือนยอดในพื้นที่ส่งผลต่อการเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง ดัง Table 2 พบว่าต้นไม้ที่มีระดับการ
ตายของเรือนยอดร้อยละ 6-20, 21-50 และมากกว่าร้อยละ 50 มีการเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  
 
Table 2 Estimates of mixed-effects model with 95% confidence intervals. * p < 0.05,  

** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Term Estimate 
DBH 0.07** [0.026,0.113] 
Hegyi Index -0.008** [-0.014,-0.002] 
Rainfall (mm) 0.002 [-0.004,0.009] 
A. marina -0.039** [-0.066,-0.012] 
6-20% dieback -0.027* [-0.052,-0.003] 
21-50% dieback -0.046** [-0.079,-0.014] 
> 50% dieback -0.044* [-0.085,-0.004] 

 
 ลักษณะการตายของเรือนยอดต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ป่าชายเลน เป็นดัชนีชี้วัดความแข็งแรงของต้นไม้ ซึ่งใน
บริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีการตายของเรือนยอดไม้แสมค่อนข้างมาก การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้
พิจารณาระดับการตายของเรือนยอดของไม้แสมที่มีผลต่อการเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับแปลง ปรากฏว่า 
ระดับการตายของเรือนยอดที่ร้อยละ 6-20, 21-50 และมากกว่าร้อยละ 50 ส่งผลทางลบต่อการเติบโตทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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 กล่าวได้ว่าหากต้นไม้มีระดับการตายของเรือนยอดมากจะส่งผลให้การเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางลด
น้อยลงตามไปด้วย ซึ่งระดับการตายของเรือนยอดสามารถเป็นดัชนีชี้วัดการเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้
ได้ (Figure 6) 
 

 
Figure 6 Estimated monthly DBH growth depending on crown dieback levels based on mixed 

effects model. 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลกระทบจากระดับการตายของเรือนยอดของไม้แสม 

(Avicennia spp.( ที่มีต่อการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของสังคมพืชไม้แสมบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
กองทัพบกฯ (บางปู( จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าต้นไม้ที่มีการตายของเรือนยอดอยู่ในระดับต่ำมีการ
เติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.08 เซนติเมตรต่อเดือน นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 29 ของต้นไม้
ทั้งหมดที่พบในแปลงสำรวจมีระดับการตายของเรือนยอดอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก การเติบโตด้านเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยของพรรณไม้เหล่านี้มีค่าเพียงครึ่งหนึ่งของต้นไม้ที่มีระดับการตายของเรือนยอดที่น้อยกว่า คือมีค่า
เพียง 0.04 เซนติเมตรต่อเดือน การเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีการเติบโตมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึง
เดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงหลังจากฤดูฝน  

ทั้งนี้ หากในพื้นที่ยังพบการตายของเรือนยอดในระดับที่มาก และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ เช่น การเจาะของแมลง การเกิดเชื้อรา และมีโอกาสที่จะนำไปสู่สภาวะ
การเสื่อมโทรมของป่าที่รุนแรง 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการจัดการให้ปัจจัยแวดล้อมทีส่่งผลกระทบให้ตน้ไม้อยู่ในสภาวะ
เครียดลดลง เช่น มลภาวะทางน้ำ ปริมาณตะกอนที่มากเกินไป เศษซากไม้ไผ่และขยะทะเล รวมไปถึงปัจจัยที่เกิดจาก
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ไม้แสมในบริเวณนี้มีการเติบโตที่เป็นปกติและทำหน้าที่ใน การ
ให้บริการด้านระบบนิเวศที่สำคัญต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ของขนาดอนุภาคของดินเพื่อทำแผนที่ดินเชิงเลขร่วมกับปัจจัยแวดล้อม และ
ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ซึ่งเป็นข้อมูลจากจากการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) โดยได้ทำการเก็บข้อมูล
ภาคสนามบริเวณผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 โดยกำหนดจำนวนจุดศึกษาทำการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 75 จุดสุ่ม ได้ตัวอย่างดินทั้งหมด 517 ตัวอย่าง โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลครั ้งนี ้ได้ทำการใช้ Package “keras” ในโปรแกรม R ซึ ่งเป็น Deep Learning ส่วนหนึ ่งของ 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีร้อยละ
ขนาดอนุภาคของทรายอยู่ในระดับสูง และมีแต่มีร้อยละขนาดอนุภาคของทรายแป้ง และเหนียวอยู่ในระดับปาน
กลาง ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานมีร้อยละขนาดอนุภาคของทราย และดินเหนียวอยู่ในระดับสูง แต่มีร้อยละขนาด
อนุภาคของทรายแป้งอยู่ในระดับปานกลาง และในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดามีร้อยละขนาดอนุภาคของทรายอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่มีร้อยละขนาดอนุภาคของทรายแป้ง และดินเหนียวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งการสร้างแบบจำลองแผน
ที่ดินเชิงเลขนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดฟื้นฟูระบบระบบนิเวศป่าด้านการปลูกสร้างสวนป่ารวมทั้งการ
จัดการถิ่นอาศัยสัตว์ป่าผืนป่าแห่งนี้ต่อไป 
คำสำคัญ: แบบจำลองเชิงพื้นที่ แผนที่ดินเชิงเลข อนุภาคของดิน ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก 

 
ABSTRACT 

This study covered spatial modeling of soil texture for digital soil mapping with 
environmental factors, and Landsat 8 satellite data from Sentinel-2A satellite, which is data from 
remote sensing. A total number of 517 soil samples were collected by randomly designed 75 
sampling locations, in Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex during February 2019 to July 2020. 
Data were analyzed using "keras" package in R program which is a deep learning part of artificial 
intelligence. Our results indicated that soil in Khao Yai National Park had a high percentage of sand 
with a moderate percentage of silt and clay. Soil in Thap Lan National Park, had high percentage of 
sand and clay with moderate percentage of silt. Soil in Pang Sida National Park had moderate 
percentage of sand with low percentage of silt and clay. This spatial modeling can be applied in 
forest ecosystem restoration through forest plantations, and wildlife habitat management. 
Keywords: spatial modeling, digital soil mapping, soil texture, Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex 
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คำนำ 
ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดสังคมแห่งชีวิตบนพื้นโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดินในพื้นที่ป่าไม้ ดังนั้นการ

จะจัดการป่าไม้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดการสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (land health 
approach) นั้น ปัจจัยทางกายภาพของดินจึงเป็นตัวกำหนดขอบเขตการแพร่กระจายของพืช และจะมีผลมายังการ
แพร่กระจายของสัตว์ป่าด้วย (ทรงธรรม และทวี , 2560( นอกจากนี้ดินยังมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการของระบบ
นิเวศ โดยมีความเกี่ยวข้องกับ การผลิตขั้นปฐมภูมิ การกักเก็บคาร์บอน การกักเก็บและคุณภาพของน้ำ เป็นถิ่นอาศัย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และการหมุนเวียนแร่ธาตุ โดยหน้าที่เหล่านี้จะถูกกำหนดโดยคุณสมบัติของดิน
ในทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึ่งองค์ประกอบอนุภาคของดินนั้นเป็นคุณสมบัติที ่สำคัญ ที่มีผลต่อ
คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของดิน (Hugelius et al. 2013) จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องการดำเนินศึกษาเรื่อง
ดินในทุกๆ มิติ โดยเริ่มจากสมบัติกายภาพของดินที่จำเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาคือเนื้อดินที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาม
ประเภทอันได้แก่ ดินทรายแป้ง ดินเหนียว และดินทราย 

การมีแผนที่ดินนั้นทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงปริมาณของดินในเชิงพื้นที่ได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนในเรื่องของ
การทำวิจัยรวมถึงการจัดการในด้านต่างๆ เช่น การสร้างแบบจำลองนิเวศวิทยาในระดับภูมิทัศน์ การจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการช่วยในการตัดสินใจ
ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับภูมิทัศน์ (Brevik et al. 2016; Zhao et al. 2009( โดยมีวิธีการต่าง ๆ หลากหลายที่
ถูกนำมาใช้ในการทำแผนที่ดิน แต่โดยหลักทุกวิธีล้วนมี 3 องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการทำแผนที่ดินได้แก่ ข้อมูล
นำเข้าซึ่งคือข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับดิน กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างดินและสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่นำ
ออกมาคือแผนที่ดินรวมถึงความผันแปรที่เกิดขึ้นจากการอธิบายความสัมพันธ์นั้น (Rodrigo-Comino et al. 2020) 

ด้วยปัจจุบันข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลมีมากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ทำให้การใช้ข้อมูล
ดังกล่าวมีความแพร่หลายมากขึ้น และมีการใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์คุณสมบัติของผิวดินในเชิงพื้นที่รวมถึง
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น (Walker et al. 2017( โดยพบว่าคุณสมบัติในทางกายภาพของดินนั้นมีความสัมพันธ์กับ
การสะท้อนของที่ visible and near-infrared region (Sullivan et al. 2005) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีหลาย
งานที่ใช้ภาพความละเอียดสูง อย่างเช่น Sentinel-2 series (Gholizadeh et al. 2018; Loiseau et al. 2019; 
Poggio et al. 2016) สำหรับวิธีในการสร้างแบบจำลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอนุภาคของดินกับ
ตัวแปรอธิบายนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น artificial neural networks (ANN) regression trees (RT) หรือ 
neuro-fuzzy (ANFIS) systems เป็นต้น (Zhao et al. 2009; Jafari et al. 2012) โดยค่าตัวแปรอธิบายที่มกัถกูใช้
เป็นหลักอย่างเช่น ค่าธรณีสัณฐาน ค่าแปรจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเกี่ ยวข้องกับสังคมพืชหรือความชื้น สำหรับใน
การศึกษาในพื้นที่ขนาดไม่กว้างขวางมากนัก มักนิยมศึกษาอย่างเข้มข้นโดยการสำรวจอย่างเป็นระบบ แต่ในพื้นที่
ระบบนิเวศที่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่นั้นมักมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังคน โดยรากฐานในการสร้างแบบจำลอง
แผนที ่ดินนั ้นมีแนวคิดมาจาก Jenny (1941( ซึ ่งได้ทำแผนที ่ลักษณะทางกายภาพของดินในระดับภูมิทัศน์ 
(landscape( เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับพันธุ์พืช ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบ Deep Learning  ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างแบบจำลองในการทำแผนที่ดินทั่วทั้งผืนป่าเพื่อการ
จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าขึ้นมาใช้กันอย่างแพร่หลาย (Boettinger, 2010) 
 ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลกเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ของประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูระบบ
นิเวศและประชากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งและเหยื่อของภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการที่จะวาง
แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจถึงนิเวศวิทยาของถิ่นอาศัยของสัตว์
ป่า ซึ่งการสร้างแผนที่ดินในระดับภูมิทัศน์จะช่วยเป็นรากฐานในการทำความเข้าใจระหว่างสิ่งแวดล้อมและถิ่นอาศัย
ของสัตว์ป่าซึ่ง ซึ่งโดยหน้าที่แล้ว คุณลักษณะของดินนั้นมีความสัมพันธ์กับลักษณะของสังคมพืชที่ประกอบเป็น
ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า และยังมีความเกี่ยวข้องกับการผลิตขั้นปฐมภูมิของพืชที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าทั้งในเชิงคณุภาพ 
และในเชิงปริมาณ ดังนั้นในการศึกษานี้ทางผู้จัดทำ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อ
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ประเมินองค์ประกอบอนุภาคของดินเพือ่ทำแผนที่ดินเชิงเลขโดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อที่จะสามารถนำแผนที่ดังกลา่ว
ไปสู่การศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์ป่าและองค์ประกอบภายในถิ่นอาศัย รวมถึงการวางแผนการจัดการถิ่ นอาศัยของ
สัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. พื้นที่การศึกษา 
 พื้นที่การศึกษาอยู่ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่คุ้มครอง (Protected Areas) หรือ
พื้นที่อนุรักษ์สภาพธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยาน
แห่งชาติปางสีดา มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 3 ,323.41 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด ที่ 14 ํ00 ' – 14 ํ25' 
เหนือ และหว่างเส้นลองจิจูด ที่ 101 ํ40 ' – 102 ํ 40' ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด นครราชสีมา 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว (Figure 1( 
 

 
Figure 1 The study site (Khao Yai National Park, Thap Lan National Park and Pang Sida National Park) 
 
2. การวางจุดสำรวจ 

การกำหนดจำนวนจุดศึกษาทำการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 75 จุดสุ่ม (Figure 1( เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างกระจาย
ทั่วพื้นที่ศึกษา โดยจำนวนจุดสุ่มที่ถูกสุ่มจะเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ของ ทั้ง 10 Cluster จากการแบ่งช่วงชั้นของการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธี K-means clustering (Figure 2( เมื่อจัดทำปัจจัยต่างๆ ที่ต้องการนำมาพิจารณาในการวางแผน
สุ่มแปลงตัวอย่างแปลงศึกษาอยู่ในรูปแบบเชิงพื้นที่ทั้งหมดแล้ว จึงทำการกำหนดค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยเป็น
ตั้งแต่ 0-100 โดยที่ 0 มีค่าน้อยที่สุด และ 100 มีค่ามากที่สุดในพื้นที่ศึกษา (Table 1( 

 
  

Thap Lan National Park 

Pang Sida National Park 

Khao Yai 

National Park 
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Table 1 The characteristics of 10 clusters based on the scoring of factors considered in the sample 
plot planning and the number of sampling points 1 x 1 m in each  cluster. 

Clusters Elevation Slope Evergreen Deciduous Mixed    Sampling points (n)   
1 70.70 100.00 100.00 0.00 0.00    4   
2 100.00 46.83 99.84 0.00 0.19    6   
3 87.23 76.65 0.00 100.00 0.00    4   
4 6.20 29.59 100.00 0.00 0.00    8   
5 79.74 26.59 100.00 0.00 0.00    5   
6 20.06 5.63 0.00 0.00 100.00    14   
7 38.83 0.00 100.00 0.00 0.00    11   
8 0.00 34.21 0.00 100.00 0.00    5   
9 48.76 13.69 0.00 100.00 0.00    11   
10 63.97 7.66 100.00 0.00 0.00    7   

Total    75   
 

 
Figure 2 Cluster of the whole study area by the K-means method. 
 
3. การเก็บตัวอย่างดิน 

เก็บตัวอย่างดินที ่เปลี ่ยนสภาพ (Disturbed soil sample) ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ด้วยเครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน (Soil sample) ขนาด 100 cc ทำการเก็บตัวอย่างดินชั้นบน 
(ความลึก 0-5 ซม.( โดยเก็บดินจากแปลงตัวอย่างหลาย ๆ จุด มารวมใส่ถุ งลงในถุงเก็บตัวอย่างเรียกว่าดินรวม 
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(Composite samples) ตัวอย่างดินนี้นำวิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพ คือขนาดอนุภาคของดิน (Soil texture) เพื่อ
หาอัตราส่วนของปริมาณดินทรายแป้ง ดินเหนียว และดินทราย ตามวิธีการของ  International Society of Soil 
Science (Nemes et al., 1999( 

 
4. การนำเข้าข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 
 นำข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ซึ่งเป็นข้อมูล Multispectral ประกอบด้วยช่วงคลื่น 11 แบนด์ ได้แก่ ช่วง
คลื ่นตามองเห็น (Visible) ช่วงคลื ่นใกล้อินฟราเรด (Near Infrared) ช่วงคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าสั ้น (Short wave 
infrared) และช่วงคลื่นความถี่ (Spectrum) โดยดาวเทียม Sentinel-2A สามารถเก็บข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตรกร ป่าไม้ รวมถึงการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ ซึ่งเรานำข้อมูลดินที่วิเคราะห์ทั้งหมดประยุกต์ใช้
สมการร่วมกับข้อมูลจากจากการสำรวจระยะไกล เข้าสู่กระบวนการทำแผนที่ดินเชิงเลข (Digital soil mapping)  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

Deep Learning คือ ส ่วนหนึ ่งของ ป ัญญาประด ิษฐ ์  (Artificial Intelligence) ที ่ ใช ้แก ้ป ัญหาด้วย 
Algorithm ที่เรียกว่า Artificial Neural Network สำหรับงาน Deep Learning นั้นมีประสิทธิภาพในการจัดการ
ข้อมูลปริมาณมหาศาลดีกว่า Machine Learning ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลครั ้งนี ้ได้ทำการใช้ Package “keras” 
(Arnold, 2017) ในโปรแกรม R (R Core Team, 2017). 
 

ผลและวิจารณ์ 
จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช่วงชั้นของการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี K-means clustering จำนวน 75 จุดสุ่ม

ได้ตัวอย่างดินทั้งหมด 517 ตัวอย่าง จากนั้นทำการสร้างแบบจำลองขนาดอนุภาคของดิน ทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้ ร้อยละ
ขนาดอนุภาคทราย ร้อยละขนาดอนุภาคทรายแป้ง และ ร้อยละขนาดอนุภาคดินเหนียว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าใน
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่มรดกโลกมีร้อยละขนาดอนุภาคทรายอยู่ระหว่าง 16.53 – 100 ร้อยละขนาดอนุภาคทราย
แป้งอยู่ระหว่าง 4.76 – 100 และร้อยละขนาดอนุภาคดินเหนียวอยู่ระหว่าง 3.01 – 100 ซึ่งในภาพรวมทั้งผืนป่า มี
ร้อยละขนาดอนุภาคของทรายอยู่ในระดับสูง ทรายแป้งอยู่ในระดับต่ำ และดินเหนียวอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อทำ
การวิเคราะห์เนื้อดิน (Soil texture) จากผลของอนุภาคของดิน พบว่าในพื้นที่ศึกษาสามารถจำแนกเนื้อดินออกได้
เป็น 9 ชนิด ดังนี้ 1. ดินเหนียว (clay) 2. ดินร่วนปนดินเหนียว (clay loam) 3. ดินร่วน (loam) 4. ดินทรายปนดิน
ร่วน (loamy sand) 5. ดินทราย (sand) 6. ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) 7. ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy 
clay loam) 8. ดินร่วนปนทราย (sandy loam) 9. ดินร่วนปนตะกอน (silt loam) (Figure 3) 

แบบจำลองร้อยละขนาดอนุภาคของทรายแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณตอนกลางและฝั่งตะวันตกในเขต
อุทยานแห่งชาติทับลาน และส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีร้อยละขนาดอนุภาคของทรายอยู่ในระดับสูง ส่วนฝั่ง
ตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติทับลาน และพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดามีร้อยละขนาดอนุภาคของทรายอยู่ใน
ระดับต่ำ (Figure 4) 

แบบจำลองร้อยละขนาดอนุภาคของทรายแป้งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตกและตอนบนของเขต
อุทยานแห่งชาติทับลานมีร้อยละขนาดอนุภาคของทรายแป้งอยู่ในระดับสูง ส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีร้อยละ
ขนาดอนุภาคของทรายแป้งอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนฝั่งตะวันออกและตอนใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดามี
ร้อยละขนาดอนุภาคของทรายแป้งอยู่ในระดับต่ำ (Figure 5) 
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Figure 4 Soil texture. 
 

แบบจำลองร้อยละขนาดอนุภาคของดินเหนียวแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณตอนกลางและฝั่งตะวันตกในเขต
อุทยานแห่งชาติทับลาน และส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีร้อยละขนาดอนุภาคของดินเหนียวอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนฝั่งตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติทับลาน และพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดามีร้อยละขนาดอนุภาคของ
ดินเหนียวอยู่ในระดับต่ำ (Figure 6) 

โดยพืชอาหารสัตว์ (forage-crop) นั้นเราสามารถแบ่งรูปชีวิตออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไม้พุ่ม (shrub) 
ไม้ล้มลุก (forb) และหญ้า (grass) ตาม Cordova and Wallace (1975) และ Holechek (1984) ซึ่งจากการศึกษา
ของ Sanaei et al. (2019) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชอาหารสัตว์กับร้อยละขนาด
อนุภาคของดินพบว่า ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการปกคลุมของไม้พุ่มเพิ่มขึ้นตามร้อยละขนาดอนุภาคของ
ดินทรายที่สูงขึ้น แต่ลดลงตามปริมาณดินเหนียวที่สูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ล้มลุกและ
หญ้าลดลงเมื่อร้อยละขนาดอนุภาคของดินทรายที่ต่ำลง แต่เพิ่มขึ้นตามปริมาณร้อยละขนาดอนุภาคของดินเหนียวที่
สูงขึ ้น เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการจัดการพื้นที่ถิ ่นที่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่าในผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ -มรดกโลก 
จำเป็นต้องคำนึงถึงพืชอาหารสัตว์ที่จะนำไปเพิ่มศักยภาพในพื้นที่โดยการเลือกประเภทของรูปชีวิตที่เป็นพืชอาหาร
สัตว์ที่สอดคล้องกับปริมาณร้อยละอนุภาคของดิน ณ พื้นที่ที่ต้องการจัดการและฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า 
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Figure 4 Percentage of sand. 
 

 
Figure 5 Percentage of silt. 
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Figure 6 Percentage of clay. 
 

สรุป 
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บทคัดย่อ 

ในพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
สวนสาธารณะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นที่เมืองที่สามารถสร้างอิทธิพลความเย็น และบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการปกคลุมเรือนยอดในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถช่วยลดอุณหภูมใิน
เขตเมือง   โดยใช้โปรแกรม ENVI-met จำลองสภาพอากาศในเมืองเพื ่อช่วยในการวางแผนการจัดการพื ้นที่
สวนสาธารณะ การวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของผลการพยากรณ์
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการตรวจสอบความสอดคล้องของอุณหภูมิอากาศ และความชื ้นสัมพัทธ์ระหว่าง
แบบจำลองที่ได้จากโปรแกรมกับข้อมูลอากาศที่ตรวจวัดจากกรมอุตุนิยมวิทยาจาก 3 กรณีศึกษาได้แก่  พื้นที่
สวนสาธารณะที่ไม่มีไม้ยืนต้น, สภาพไม้ยืนต้นจริง  ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ผล
การศึกษาปรากฏแบบจำลองการเติบโตของต้นไม้ใน 10 ปีข้างหน้าถ้ามีพื้นที่ปกคลุมเรือนยอดของไม้ยืนต้นเพิ่มมาก
ขึ้นจะสามารถลดอุณหภูมิอากาศได้ถึง 5.18 องศาเซียลเซียส ซึ่งเป็นผลจากการถ่ายเทอากาศจากการเพิ่มขึ้นของการ
ปกคลุมเรือนยอด การปลูกต้นไม้จึงสามารถบรรเทาผลกระทบเกาะความร้อนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตามนอกจากองค์ประกอบทางต้นไม้แล้ว องค์ประกอบของสวนสาธารณะ และคุณภาพของพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ตลอดจนลักษณะภูมิอากาศต่างก็ส่งผลต่อพื้นที่สีเขียวทั้งสิ ้น ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกของ
องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบพื้นที่สีเขียวที่บรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขต
เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ: อิทธิพลความเย็น พื้นที่สีเขียว เกาะความร้อน 
 
  

mailto:fforptm@ku.ac.th


การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

203 

ABSTRACT 
This study analyzed thermal performance and its influence in reduction of urban heat island 

of a densely urbanized area in Bangkok. ENVI-met program was used for urban climate simulation 
to plan management of park areas which  can contribute to temperature reduction in urban areas. 
The study consisted of two steps. Firstly, checking reliability  and accuracy of the results obtained 
from the ENVI-met program, and checking the consistency of air temperature and relative humidity 
from the  simulation models and actual data obtained from the Meteorological Department by 
using statistical parameters such as the coefficient of determination (R2) and the Root Mean Square 
Error (RMSE). Secondly, developing climatic modeling of Chulalongkorn University Centenary Park 
to compare the effect of canopy cover  on reduction of temperature, and divided the case studies 
into 3 cases including 1) absence of tree, 2) current area condition and 3) forecast crown width in 
the next 10 years. The results showed that the model of 10 year forecast with the largest area of 
crown cover would reduce approximately 5.18 ˚C of air temperature. It was concluded that  
increasing vegetation cover could contribute to effective reduction of air temperature in urban area, 
and  mitigation of urban heat island impacts. However, apart from natural elements, location and 
quality of urban green spaces,  climate characteristics also impacted urban green spaces. Therefore, 
in depth future studies on  spatial design of green spaces should be conducted to create green 
area which can effectively mitigate the effects of urban heat island.  
Keyword: urban heat island, urban green space, cooling effect, ENVI-met 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาลักษณะทางสุขภาพของต้นไม้โดยทั่วไปทำได้ด้วยการประเมินอาการที่พบเห็นด้วยสายตาหรือการ
วัดค่า chlorophyll fluorescence หรือการสะท้อนแสงของใบ (spectral reflectance( การประเมินสุขภาพต้นไม้
ในปัจจุบันขาดตัวบ่งชี้ลักษณะทางสุขภาพของต้นไม้ที่สามารถนำไปใช้ได้และน่าเชื่อถือทำให้เกิดข้อจำกัดในการ
ประเมินความแข็งแรง (vitality( ของต้นไม้ป่าชายเลน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะนักวิจัยติดตามการฟื้นตัวของ
เรือนยอดของไม้แสม (Avicennia spp.) หลังจากที่เกิดการระบาดของหนอนแมลงกินใบในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 
2560 โดยใช้การสำรวจด้วยการถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน( วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวชี้วัดที่
เป็นไปได้ในการบ่งชี้ลักษณะทางสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนที่ได้จากการประเมินจากภาคพื้นดิน 
 วิธีการศึกษาดำเนินการโดยการสำรวจทางอากาศในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน บริเวณป่าชายเลนอ่าวมหาชัย
บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 และเมษายน พ.ศ. 2562 และทำการสำรวจ
ลักษณะทางสุขภาพของต้นไม้ทางภาคพื้นดินโดยการสังเกตอาการที่ปรากฏของบาดแผลบริเวณลำต้ น เชื้อราที่
ปรากฏให้เห็นเป็นดอกเห็ด และร่องรอยของหนอนเจาะเนื้อไม้ ในการเก็บข้อมูลภาคพื้นดินได้สำรวจภายในแปลง
ตัวอย่างขนาด 20 เมตร × 20 เมตร จำนวน 28 แปลง กระจายตามแนวการสำรวจจำนวน 5 แนว ภาพถ่ายที่ได้จาก
ทางอากาศถูกนำมาคำนวณช่องว่างระหว่างเรือนยอด (gap( ในแต่ละแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างการปรากฏปัญหา
ทางสุขภาพและการฟื้นตัวของช่องว่างระหว่างเรือนยอดภายในแต่ละแปลงวิเคราะห์โดยวิธี ordinary least 
squares (OLS) 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเรือนยอดของไม้แสมสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากถูกทำลายจากแมลง
กินใบ ซึ่งชี ้ให้เห็นว่าไม้แสมมีความความยืดหยุ่น (resilience( สูงต่อการระบาดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการ
ประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนอาจใช้เฉพาะลักษณะของลำต้นที่พบบาดแผลเป็นตัวบ่งชี้สถานะทางสุขภาพของ
ต้นไม้ได้ เนื่องจากการปรากฏอาการมีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของเรือนยอดอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การปรากฏ
ร่องรอยของหนอนเจาะเนื้อไม้และเชื้อราไม่มีนัยสำคัญ สรุปได้ว่า การเฝ้าระวังสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนไม่
สามารถใช้การประเมินด้วยสายตาจากภาคพื้นดินได้แต่เพียงวิธีการเดียว แต่ควรดำเนินการร่วมกับการสำรวจทาง
อากาศที่ได้ภาพความละเอียดสูงซึ่งจะสามารถให้ดัชนีชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือ 
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ABSTRACT 
Studies of tree’s health are usually done through visual assessments of symptoms, 

chlorophyll fluorescence measurements or spectral reflectance of foliage. However, There is 
still a lack of reliable and feasible health indicators which limits our current ability to assess the 
vitality of mangrove trees. In this study, we monitored the crown recovery of Avicennia spp. after a 
severe insect defoliation event in December 2017 using UAV-based surveys. The objective was to 
identify reliable indicators of tree’s health status that can be assessed from the ground. 

Two aerial surveys were conducted in January 2561 and April 2562 B.E. in Mahachai 
mangrove forest (Samut Sakhon). In addition, a ground-based survey of health symptoms, 
specifically the presence of stem wounds, fungal fruiting bodies, and signs of woodborers, was 
conducted from 28 sample plots (20 m × 20 m( which were distributed along 5 line transects. The 
aerial images were used to delineate and calculate the area of crown defoliation (gaps) in each 
plot. Relationship between the presence of certain health issues and recovery of defoliated crowns 
within each plot were analyzed using ordinary least squares (OLS) model. 

The results showed that Avicennia trees were able to recover rapidly after their initial 
defoliation. This highlighted their high resilience to such disturbances. The results also suggested 
that stem wound was only vitality indicator for health assessment  as their presence was associated 
with a significantly reduction in crown recovery. In contrast, the presence of wood borers and fungal 
fruiting bodies was not significantly correlated with crown recovery. In conclusion, monitoring of 
mangrove health cannot rely only on ground-based visual assessment but it should be 
accompanied by aerial surveys which can provide more reliable vitality indicators. 
Keywords: mangrove health, drone, tree crown, mangrove forest 
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บทคัดย่อ 

การคาดการณ์การท่วมสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล (SLR) ทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2100 มีระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 84 ซม. หากอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันยังไม่ลดลง (RCP8.5) ด้วยสาเหตุนี้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่ของป่าชายเลนซึ่งขึ้นอยู่ได้ในบริเวณระดับทะเลปานกลาง (MSL( ไปจนถึงระดับน้ำขึ้น
เต็มที่หน้าน้ำเกิดปานกลาง ตามชายฝั่งในเขตร้อน แม้ว่าพรรณไม้ป่าชายเลนจะมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ได้ โดยการปรับลักษณะทางกายวิภาคและกระบวนการทางสรีรวิทยาให้ขึ้นอยู่
ได้ในพื้นที่ที่สูงขึ้นแต่ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวต้องการเวลา และมีแนวโน้มว่าป่าชายเลนไม่น่าจะปรับตัว
ทันเนื่องจากอัตราการท่วมสูงขึ้นของน้ำทะเลมากกว่า 0.9 มม.ต่อปี การท่วมสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลจะเป็นผลทำให้
พื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนอยู่ในปัจจุบันสูญหายไปหากยังคงไม่มีการป้องกันแนวชายฝั่ง วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้
คือ เพื่อเป็นการประเมินการสูญเสียเนื้อที่ของป่าชายเลนในประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง แหล่งที่
อยู่ที่มีศักยภาพในการเกิดป่าชายเลน 

ฐานข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM( ที่ครอบคลุมระดับความสูงของพื้นที่ทั่วโลกยังคงมีจำกัดและมี
ความแม่นยำน้อย เมื่อไม่นานมานี้มีการพัฒนาฐานข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขบริเวณชายฝั่งโดยองค์การ
บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) ถ่ายภูมิประเทศจากเรดาห์กระสวยอวกาศ (SRTM) ในการ
วิจัยครั้งนี้นำ DEM มาซ้อนทับกับชุดข้อมูลการท่วมสูงขึ้นของน้ำทะเลเพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่งที่อยู่
ของป่าชายเลนในประเทศไทย 

จากฐานข้องมูล DEM พบว่าในบางพื้นที่ระดับความสูงของพื้นที่มีค่ามากกว่าความเป็นจรงิเพราะค่าความสงู
ที่แสดงไม่ใช่ค่าความสูงของพื้นที่ที่ระดับผิวดินแต่เป็นค่าที่ระดับเรือนยอดของต้นไม้ ด้วยข้อจำกัดนี้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงเลือกพื้นที่ที่มีค่าความถูกต้องของ DEM มากกว่าร้อยละ 60 มาศึกษาเท่านั้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
เมื่อน้ำทะเลท่วมสูงขึ้น ประเทศไทยจะสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนร้อยละ 40 -60 แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการเป็นแหล่งที่อยู่ของป่าชายเลนเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 60โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ราบอ่าวไทยตอนบน 
และมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูล DEM ที่มีความถูกต้องมากขึ้นในการประเมินผลกระทบของการท่วมสูงของ 
น้ำทะเล 
คำสำคัญ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น, แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข, การปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ประเทศไทย 
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ABSTRACT 
Global sea levels are projected to rise by 84 cm on average in 2100 if current greenhouse 

emissions are not reduced (RCP8.5). This threatens the existence of many mangroves, which grow 
in the upper intertidal zone (MSL-MHWL) along tropical coasts. Although mangroves are able to 
adapt to slow sea level rises by elevating substrate, their adaptive capacity might be overwhelmed 
by the drastic, but likely, rise of > 0.9 mm yr-1. Sea level rise (SLR) will also contribute to loss of 
mangrove habitats if coastlines remain unprotected. The objectives of this study were to (1) 
estimate the loss of mangrove forests in Thailand and (2) analyze the change of potential habitats 
for new mangroves. 

Publicly available digital elevation models (DEM) with a global coverage remain rare and 
have an accuracy below the estimated SLR. In this study, the recently developed coastal DEM, a 
derivative of the widely used NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), was overlaid with the 
average tidal amplitude to estimate the impact of SLR on mangroves in Thailand.  

The DEM database indicated that substrate elevation within mangroves was largely 
overestimated suggesting that the DEM values were not the ground level but were the forest canopy 
heights. Due to this limitation, only area with more than 60% accuracy were selected to the 
subsequent analysis of mangroves losses. The results indicated 40-60% of mangrove forest loss due 
to SLR and increased tidal submergence. On the other hand, as SLR creates new mudflats, the new 
upper intertidal regions will provide a new habitat for mangroves. Therefore, potential new 
mangrove habitat will increase up to 60%, practically in the large areas of the currently urbanized 
central plains of Thailand. A more accurate DEM is needed to accurately predict the future loss of 
mangroves due to SLR. 
Keyword: sea level rise, digital elevation model, adaptation, climate change, Thailand 
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เทคนิคการปฏบิัติต่อเมล็ดกอ่นเพาะและวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด 
และการเติบโตของกล้าจามจุรี 

Suitable Pre-treatment Techniques and Growing Medias for Seed Germination and 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเทคนิคการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะและวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโต
ของกล้าจามจุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลา วิธีการปฏิบัติ และวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดและ
การเติบโตของกล้าจามจุรี เปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ด และอัตราการเติบโตของกล้าจามจุรีที่ใช้วิธีการปฏิบัติ
และวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน คือ ใช้ทราย ขุยมะพร้าวผสมดิน อัตราส่วน 1:2 และแกลบเผาผสมดิน อัตราส่วน 1:2 
เป็นวัสดุเพาะ และเตรียมเมล็ดจามจุรีโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 100 เมล็ด โดยใช้วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดต่าง ๆ 
กัน ได้แก่ แช่น้ำอุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ 1 คืน แช่น้ำอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ 1 คืน แช่ในน้ำเย็น ทิ้งไว้ 1 คืน 
ขลิบเปลือกหุ้มเมล็ดบริเวณตรงข้ามกับขั้วเมล็ดแล้วแช่น้ำอุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ 1 คืน และ ขลิบเปลือกหุ้มเมล็ดบรเิวณ
ตรงข้ามกับขั้วของเมล็ด แล้วนำไปเพาะทันที โดยดำเนินการทดลองและบันทึกข้อมูล ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดอืน
กันยายน 2563 
 ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการงอกของเมล็ดจามจุรีที่ใช้วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ด 5 วิธีและวัสดุเพาะ 
3 ชนิด มีระยะเวลาในการงอก 3–15 วัน โดยวิธีการขลิบเปลือก และเพาะในทรายมีอัตราการงอกมากที่สุด คือ 
74.21% รองลงมาคือ วิธีการขลิบเปลือก และเพาะในขุยมะพร้าวผสมดินมีอัตราการงอก 68.07% และวิธีการขลิบ
เปลือก โดยเพาะในแกลบเผาผสมดินมีอัตราการงอก 56.14% อัตราการเติบโตของกล้าจามจุรีในด้านความโต พบว่า
กล้าจากเมล็ดที่ขลิบเปลือกเมื่อนำไปปลูกในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดินจะมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความโตมาก
ที่สุด ส่วนด้านความสูง พบว่า กล้าจากเมล็ดที่แช่น้ำอุณหภูมิห้อง เมื่อนำไปปลูกในวัสดุเพาะแกลบเผาผสมดิน จะมี
อัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยวิธีการปฏิบัติและวัสดุเพาะที่
เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดจามจุรี คือ วิธีการขลิบเปลือก และเพาะในทราย  
คำสำคัญ : เทคนิค, วัสดุเพาะ, การงอก, การเติบโต, จามจุรี 
 

ABSTRACT 
 The study of suitable pre-treatment techniques and growing medias for seed germination 
and seedling growth of Samanea saman (Jacq.) Merr. aimed to investigate seed germination period, 
suitable pre-treatment techniques and growing medias for seed germination; and compare seed 
germination and growth rate of different pre-treatments techniques and growing medias. The 
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growing medias used in this study were i) coarse sand, ii) 1:2 ratio of coconut husk and soil mixture, 
and iii) 1:2 ratio burnt rice husk and soil mixture. A total of 5 groups of 100 seeds were prepared. 
Seeds were soaked overnight in the following conditions i) in room temperature water, ii) in 80-90 
˚C water, iii) in cold water, iv) clipped seed coat at the opposite of the seed pole and soaked in 
room temperature water, v) clipped seed coat at the opposite of the seed pole and immediately 
cultivated them. The experiments were carried out from July to September 2020. 
 The results showed that the germination period of the 5 groups of pre-treatments seeds 
and 3 types of growing media ranged between 3-15 days. The clipped seeds immediately cultivated 
in coarse sand had the highest germination rate of 74.21%, followed by  clipped seeds cultivated 
in coconut husk mixed with soil (68.07%) and clipped seeds immediately cultivated in burnt rice 
husk mixed with soil (56.14%). Growth rate experiment of S. saman (Jacq.) Merr. seedlings showed 
that seedlings of clipped seeds cultivated in coconut husk mixed with soil had the highest growth 
rate. The seedlings from seeds soaked in room temperature water and cultivated in burnt rice husk 
mixed with soil had significantly highest height (P≤ 0.01(. The suitable pre-treatment and growing 
media for germination of S. saman (Jacq.) Merr. seeds were clipping seed coat at the opposite side 
of the seed pole and immediately cultivating in coarse sand.  
Keyword : pre-treatment technique, growing media, germination, growth, Samanea saman (Jacq.) Merr. 
 

คำนำ  
 จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.( จัดอยู่ในวงศ์ MIMOSACEAE เป็นไม้ผลัดใบโตเร็ว เรือนยอด
แผ่กว้างคล้ายรูปร่ม เรือนยอดสูงประมาณ 20 – 30 ม. เปลือกสีดำแตก และล่อน ใบเป็นใบผสมแบบขนนกสองชั้น 
ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม มี 2-10 คู่ ใบรูปไข่ รูปรี หรือคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม 
โคนใบบิดเบี้ยว ผิวในด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างมีขนนุ่ม ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น ไม่มีก้าน
ใบย่อย ดอกเป็นช่อทรงกลม แต่ละช่อรวมกันเป็นช่อใหญ่ ช่อดอกเกิดที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเล็กมาก แต่ละช่อดอกมี
ดอกตัวเมียดอกเดียว และล้อมรอบด้วยดอกตัวผู้เป็นจำนวนมาก ดอกบานมีสีชมพูซึ่งเป็นสีของเกสรตัวผู้  ผลเป็นฝัก
แบน เมื่อแก่ก็จะไม่แตก ฝักแก่จะมีสีน้ำตาลดำ ขนาดกว้าง 1.5 – 2 ซม. ยาว 12 – 20 ซม. ภายในฝักมีเนื้อนิ่ม รส
หวาน ฝักหนึ่งๆ มีเมล็ด 15 – 25 เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาลดำ ยาว 0.5 – 0.8 ซม. ส่วนต่าง ๆ ของต้นจามจุรีสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น ใบ สามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ย จากการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของคะน้ายอดไต้หวันพันธุ์บางบัวทอง 35 ที่ผลิตภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตร
ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พบว่า ปุ๋ยหมักจากใบจามจุรี ผสมมูลวัว ดิน และสารเร่ง พด.1 มีสมบัติทาง
กายภาพและเคมีที่มีความเหมาะสมและมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช (ปิยะรัตน์, 2560( ลำ
ต้น และกิ่ง สามารถนำไปทำฟืน เนื้อไม้ นำไปแปรรูปเป็นไม้ก่อสร้างบ้าน ไม้ปูพื้น ไม้ฝ้า ไม้ผนัง ขอบหน้าต่าง รวมถึง
งานแกะสลักประเภทต่าง ๆ กิ่งอ่อนของต้นจามจุรีมีเยื่อเปลือกอ่อนที่เป็นอาหารของครั่ง จึงนิยมปลูกสำหรับปล่อย
เลี้ยงครั่ง ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก ฝักจามจุรี
มีศักยภาพเป็นชีวมวลที่ดีในการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนและเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้พืชอาหารในการผลิตเอทา
นอล (ธิดารัตน์ และคณะ, 2556( และร่มเงาของต้นจามจุรีช่วยลดการสะสมความร้อนในพืน้ดิน ทำให้อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบลดลง และยังช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศได้ (ชูพงษ์, 2561(  นอกจากนี้จามจุรียัง
เป็นไม้ 1 ในไม้ 58 ชนิดที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้   
 เนื่องจากต้นจามจุรีมีความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นไม้ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าสูงในอนาคต 
การศึกษาวัสดุเพาะชำและวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดที่เหมาะสมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของกล้าจามจุรี จึงเป็น
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ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการเพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายประชาชน อีกทั้งยังเป็นองค์ความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และเกษตรกรที่สนใจนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย  
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. เตรียมวัสดุเพาะใส่ในถาดเพาะ ได้แก่ ทราย มะพร้าวผสมดิน อัตราส่วน 1:2 และแกลบเผาผสมดิน 

อัตราส่วน 1:2  
2. เตรียมเมล็ดจามจุรี เก็บเมล็ดมาจากพื้นที่ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบ่งเมล็ดจามจุรี

ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 100 เมล็ด โดยใช้วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
 2.1 แช่น้ำอุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ 1 คืน 
 2.2 แช่น้ำอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส แล้วทิ้งไว้ 1 คืน 
 2.3 แช่ในน้ำเย็น ทิ้งไว้ 1 คืน 
 2.4 ขลิบเปลือกหุ้มเมล็ดบริเวณตรงข้ามกับขั้วเมล็ดแล้วแช่น้ำอุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ 1 คืน 
 2.5 ขลิบเปลือกหุ้มเมล็ดบริเวณตรงข้ามกับขั้วของเมล็ด แล้วนำไปเพาะทันที 

3. นำเมล็ดจามจุรีแต่ละกลุ่มมาเพาะในถาดเพาะชำ 
4. รดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำตาข่ายพรางแสงมาคลุมปิดถาดเพาะชำ 
5. สังเกตและบันทึกผลการงอกของเมล็ดจามจุรี อัตราการรอดตายของเมล็ดจามจุรีในวัสดุเพาะ และวิธีการ

ปฏิบัติต่อเมล็ดที่แตกต่างกันทุก ๆ 3 วัน รวม 21 วัน 
6. ย้ายกล้าลงถุงโดยใช้วัสดุเพาะเช่นเดียวกับข้อ 1 บันทึกการเจริญเติบโตวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยใช้เวอร์

เนียร์คาลิปเปอร์ในการวัดความโตที่บริเวณคอดิน และใช้ไม้บรรทัดในการวัดความสูงของกล้าจามจุรี ทำการเก็บ
ข้อมูลเป็นเวลา 2 เดือน 

7. วิเคราะห์ผลการทดลอง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลและวิจารณ์ผล 
1. ระยะเวลาในการงอกของเมล็ดจามจุรีที่ใช้วิธีปฏิบัติและวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน 
 จากการศึกษา พบว่า เมื่อเพาะเมล็ดจามจุรีในทรายหยาบ วิธีการขลิบเปลือก และวิธีการขลิบเปลือกแช่ใน
น้ำอุณหภูมิห้อง จะเริ่มงอกเมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน และการงอกจะคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 15 วัน ส่วนวิธีการแช่น้ำ
อุณหภูมิห้อง วิธีการแช่น้ำอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส และวิธีการแช่ในน้ำเย็น จะเริ่มงอกเมื่อเวลาผ่านไป 6 วัน 
และการงอกจะคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 12 วัน  ในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดิน วิธีการขลิบเปลื อก และวิธีการ
ขลิบเปลือกแช่น้ำอุณหภูมิห้อง จะเริ่มงอกเมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน และการงอกจะคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 9 วัน ส่วน
วิธีการแช่น้ำอุณหภูมิห้อง วิธีการแช่น้ำอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส และวิธีการแช่ในน้ำเย็น จะเริ่มงอกเมื่อเวลา
ผ่านไป 3 วัน และการงอกจะคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 21 วัน และในวัสดุเพาะแกลบเผาผสมดิน วิธีการขลิบเปลือก 
มีระยะเวลาการงอกอยู่ที่ 3 – 15 วัน วิธีการขลิบเปลือกแช่น้ำอุณหภูมิห้อง จะเริ่มงอกเมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน และ
การงอกจะคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 12 วัน ส่วนวิธีการแช่น้ำอุณหภูมิห้อง วิธีก ารแช่น้ำอุณหภูมิ 80-90 องศา
เซลเซียส และวิธีการแช่ในน้ำเย็น จะเริ่มงอกเมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน และการงอกจะคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 21 วัน 
เมื่อทำการทดสอบทางสถิติ พบว่า ระยะเวลาในการเพาะร่วมกับวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดจามจุรีมีผลต่อการงอกของ
เมล็ดจามจุรีที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (Table 1( ซึ่งระยะเวลาในการงอกของกล้า
จามจุรีที่ทำการศึกษาตรงกับการเกบ็การจัดการเมล็ดของกรมป่าไม้ (2559( ที่พบว่า เมล็ดจามจุรีมีระยะเวลาการงอก
ที่ 5-15 วัน  
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Table 1 Germination period of various pre-treatments and growing media of Samanea saman 
(Jacq.) Merr seeds. 

Dependent Variable:growth 

Source 
Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

57363.557a 34 1687.163 15.222 .000*** 

Intercept 115204.610 1 115204.610 1039.373 .000*** 
day 20930.890 6 3488.482 31.473 .000*** 
group 29549.676 4 7387.419 66.649 .000*** 
day * group 6882.990 24 286.791 2.587 .001*** 
Error 7758.833 70 110.840   
Total 180327.000 105    
Corrected Total 65122.390 104    

          Significantly at the level of 0.001 
 
2. วิธีการปฏิบัติและวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดจามจุรี 
 จากการศึกษาวิธีการปฏิบัติและวัสดุเพาะที่แตกต่างกันที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดจามจุรี พบว่า  
วิธีการขลิบเปลือกแช่น้ำอุณหภูมิห้อง เมื่อนำมาเพาะในวัสดุเพาะทรายหยาบจะมีอัตราการงอกสูงที่สุด รองลงมา คือ 
เพาะในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดิน และวัสดุเพาะแกลบเผาผสมดิน โดยมีอัตราการงอกที่ 37.43%, 30.57% และ 
23.44% ตามลำดับ วิธีการขลิบเปลือก เมื่อนำมาเพาะในวัสดุเพาะทรายหยาบจะมีอัตราการงอกมากที่สุด รองลงมา 
คือ เพาะในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดิน และวัสดุเพาะแกลบเผาผสมดิน โดยมีอัตราการงอกที่ 74.21%, 68.70% 
และ 56.14% ตามลำด ับ ว ิธ ีการแช ่น ้ำอ ุณหภ ูม ิห ้อง เม ื ่อนำมาเพาะในว ัสด ุ เพาะแกลบเผาผสมดิน  
มีอัตราการงอกสูงที่สุด รองลงมาคือ เพาะในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดิน และวัสดุเพาะทรายหยาบ โดยมีอัตรา 
การงอกที ่ 28%, 25.36% และ 16.55% ตามลำดับ วิธีการแช่ในน้ำอุณหภูมิ 80 – 90 ˚C เมื ่อนำมาเพาะ 
ในวัสดุเพาะแกลบเผาผสมดินมีอัตาการงอกสูงที่สุด รอกลงมาคือ เพาะในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดิน และวัสดุเพาะ
ทรายหยาบ โดยมีอ ัตราการงอกที ่ 37.05%, 27.30% และ14.14% ตามลำดับ และ วิธ ีการแช่ในน้ำเย็น  
เมื่อนำมาเพาะในวัสดุเพาะแกลบเผาผสมดินมีอัตราการงอกสูงที่สุด รองลงมาคือ เพาะในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสม
ดิน และวัสดุเพาะทรายหยาบ โดยมีอัตราการงอกที่ 37.36%, 29.42% และ 14.57% ตามลำดับ (Figure 1)     
ดังนั้น จากการทดลองนี้ พบว่า วิธีการขลิบเปลือกและเพาะในวัสดุเพาะทรายหยาบเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด
จามจุรีมากที่สุด ซึ่งการขลิบเปลือกหุ้มเมล็ด เป็นการทำลายการพักตัวของเมล็ด ความชื้นจึงเข้าไปในเมล็ดได้เร็ว  
จึงส่งผลให้วิธีการขลิบเปลือกหุ้มเมล็ดมีอัตราการงอกของเมล็ดมากกว่าการไม่ขลิบเปลือกหุ้มเมล็ดที่ใช้วัสดุเพาะ
ทรายหยาบ (กรมป่าไม้, 2559( และตรงกับคู ่มือการเพาะพันธุ ์ไม้ป่า ประเภทการเพาะกล้าไม้ป่าที ่กล่าวว่า  
เมล็ดจามจุรีเหมาะกับการเพาะเมล็ดในวัสดุทราย (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560(  ส่วนวิธีการ 
ไม่ขลิบเมล็ดใช้วัสดุเพาะเป็นแกลบเผาผสมดินมีอัตราการงอกของเมล็ดดีกว่า วัสดุเพาะทรายหยาบ และขุยมะพร้าว
ผสมดินนั้น เนื่องจากในแกลบเผาผสมดินมีฤทธิ์ความเป็นด่างที่สามารถทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดเปื่อยได้ แต่ในทราย
หยาบและขุยมะพร้าวผสมดินไม่มีฤทธิ์เป็นด่างจึงใช้เวลาในการงอกนานกว่าในแกลบเผาผสมดิน  
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Figure 1 Germination rate of various pre-treatments and growing media of Samanea saman (Jacq.) 

Merr seeds.  
 
3. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมล็ดจามจุรีที่ใช้วิธีการปฏิบัติและวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน 
 3.1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านความโตของเมล็ดจามจุรีที ่ใช้วิธีการปฏิบัติและวัสดุเพาะ  
ที่แตกต่างกัน 
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของกล้าจามจุรีซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการเตรียมเมล็ดและวัสดุ
เพาะที่แตกต่างกัน ทางสถิติ พบว่า วิธีการและวัสดุเพาะ มีผลต่อความโตของกล้าจามจุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.001 (Table 2) 
 
Table 2 Compare the mean values of  various  pre-treatments and growing media. 

Dependent Variable:growth 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5.101
a
 29 .176 4.436 .000*** 

Intercept 155.664 1 155.664 3926.200 .000*** 
measure .072 1 .072 1.816 .178 
type 2.043 14 .146 3.681 .000*** 
measure * type 2.986 14 .213 5.379 .000*** 
Error 19.031 480 .040   

Total 179.796 510    

Corrected Total 24.132 509    

Significantly at the level of 0.001 
 
 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายคู่ของวัสดุเพาะและวิธีการต่อการเจริญเติบโตของกล้าจามจุรี พบว่า วิธีการขลิบ
เปลือก โดยใช้วัสดุเพาะเป็นขุยมะพร้าวผสมดินจะส่งผลต่อความโตของกล้าจามจุรีมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 (Table 3) 
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Table 3 comparison of the average diameter for each pair of  pre-treatments and growing media. 

Material and methods Growth (cm) 
Coarse sand Cut the bark soaked in water. 0.45±0.02a 
 Cut the bark 0.75±2.34bce 
 Soak in water at room temperature 0.53±0.04bdef 
 Soak in water temperature 80-90 °c 0.46±0.03a 
 Soak in cold water 0.54±0.03bce 
Coir mixed with soil Cut the bark soaked in water. 0.62±0.07bce 
 Cut the bark 0.81±0.03c 
 Soak in water at room temperature 0.49±0.03aef 
 Soak in water temperature 80-90 °c 0.49±0.02abd 
 Soak in cold water 0.47±0.02ade 
Burnt rice husk Cut the bark soaked in water. 0.60±0.06bc 
 Cut the bark 0.59±0.05cfd 
 Soak in water at room temperature 0.65±0.04cf 
 Soak in water temperature 80-90 °c 0.61±0.04bde 
 Soak in cold water 0.54±0.04abe 

 
3.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านความสูงของเมล็ดจามจุรีที่ใช้วิธีการปฏิบัติและวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน  
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของกล้าจามจุรีซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการเตรียมเมล็ดและวัสดุ
เพาะที่แตกต่างกัน ทางสถิติ พบว่า วิธีการและวัสดุเพาะมีผลต่อความสูงของกล้าจามจุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 (Table 4) 

Table 4 Compare the mean values of various pre-treatments and growing media for height. 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4207.085
a
 29 145.072 13.958 .000*** 

Intercept 45091.052 1 45091.052 4338.380 .000*** 
measure 18.048 1 18.048 1.736 .188 

type 2743.448 14 195.961 18.854 .000*** 
measure * type 1445.589 14 103.256 9.935 .000*** 

Error 4988.891 480 10.394   

Total 54287.028 510    

Corrected Total 9195.975 509    

Remark: Significantly at the level of 0.001 
 
 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายคู่ของวัสดุเพาะและวิธีการต่อการเจริญเติบโตของกล้าจามจุรี พบว่า วิธีการแช่
เมล็ดในน้ำอุณหภูมิห้อง โดยใช้วัสดุเพาะแกลบเผาผสมดินจะส่งผลต่อความสูงของกล้าจามจุรีมากที่สุดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (Table 5) 
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Table 5 comparison of the average height for each pair of pre-treatments and growing media 

Material and methods Hight (cm) 
Coarse sand Cut the bark soaked in water. 6.63±9.09a 

  Cut the bark 7.28±8.86a 
  Soak in water at room temperature 7.32±16.94a 
  Soak in water temperature 80-90 °c 6.08±9.01a 
  Soak in cold water 7.15±12.46abc 

Coir mixed with soil  Cut the bark soaked in water. 5.56±5.88a 
  Cut the bark 8.14±11.03bc 
  Soak in water at room temperature 10.15±13.44cd 
  Soak in water temperature 80-90 °c 11.71±13.21cde 
  Soak in cold water 8.52±6.92bc 

Burnt rice husk Cut the bark soaked in water. 9.06±12.68cd 
  Cut the bark 11.09±20.84cde 
  Soak in water at room temperature 13.40±19.14de 
  Soak in water temperature 80-90 °c 12.59±29.10e 
  Soak in cold water 12.02±22.12e 

 
 ในการเพาะชำกล้าไม้ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ ่งต้องเพาะกล้าในปริมาณมากให้มีความสูงตามเกณฑ์  
เพื่อแจกจ่ายประชาชน ควรใช้วัสดุเพาะที่มีน้ำหนักเบา เพื่อให้สะดวกในการแจกจ่ายและขนส่ง เพื่อความรวดเร็ว 
คุ้มค่า ประหยัดเวลา และประหยัดกำลังแรงงานในการทำงาน ควรใช้วิธีการแช่เมล็ดในน้ำอุณหภูมิห้อง และเมื่อย้าย
กล้าไม้ลงถุงควรเลือกวัสดุเพาะเป็นแกลบเผาผสมดิน แต่ถ้าในกรณีของประชาชนที่ทำการเพาะกล้าไม้เองในจำนวน  
ที่ไม่มาก และต้องการกล้าที่มีความโต ควรเลือกวิธีการขลิบเปลือก และใช้วัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดิน เพื่อให้ได้กล้า
ไม้ที่ลำต้นโตดีมีคุณภาพ  
 

สรุป 
 เทคนิคการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะและวัสดุเพาะที่แตกต่างกันส่งผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดและอัตรา
การเจริญโตของกล้าจามจุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยวิธีการปฏิบัติมีผลต่อระยะเวลาในการงอก
ของเมล็ดจามจุรี ซึ่งวิธีการขลิบเปลือก และใช้วัสดุเพาะเป็นทรายหยาบ จะมีความเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด
จามจุรีมากที่สุด โดยมีอัตราการงอกอยู่ที่ 74.21% ส่วนการเจริญเติบโตของกล้านั้น หากต้องการกล้าที่เน้นความโต 
ควรเลือกวิธีการขลิบเปลือก ปลูกในวัสดุเพาะขุยมะพร้าวผสมดินจะส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความโตมาก
ที ่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.001 แต่ถ้าหากต้องการกล้าที ่เน้นความสูง ควรเลือกวิธีการแช่ น้ำ
อุณหภูมิห้อง แล้วจึงนำไปปลูกในวัสดุเพาะแกลบเผาผสมดิน ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุดอยา่ง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของความสุกและการเก็บรักษาต่ออัตราการงอกและความมีชีว ิตของเมล็ดเทพทาโร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความสุกของผลและระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดที ่มีผลต่อการงอก  
และเพื่อศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดต่อความมีชีวิตของเมล็ดเทพทาโร ทำการวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design 4 ซ้ำๆ ละ 25 เมล็ด ใช้ผลสุก 3 ประเภท คือ ผลสุกแดงจากบนต้น ผลสุกดำ
จากบนต้น และผลสุกร่วง นำเมล็ดมาเพาะในกล่องเพาะโดยเพาะทันทีหลังจากเก็บ และเพาะหลังจากเก็บรักษาเมล็ด
ไว้ในตู ้เย็นเป็นระยะเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการเพาะ 14 วัน เมล็ดเทพทาโร 
ที่เก็บผลสุกแดงจากบนต้นมีอัตราการงอกของเมล็ด 79% ผลสุกดำ 69% และผลสุกร่วง 71% โดยค่าเฉลี่ยความสุก
ของผลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดเทพทาโร ดังนั้นสามารถเก็บผลเทพทาโรที่ความสุกของผลได้ทั้ง  
3 ประเภท ส่วนเมล็ดที่เก็บในตู้เย็นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ มีอัตราการงอกของเมล็ด 83% 2 สัปดาห์ 80%  
3 สัปดาห์ 55% และ 4 สัปดาห์ 18% โดยระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดในตู้เย็นที่ต่างกันมีผลให้อัตราการงอก 
ของเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนั้นเพื่อให้เมล็ดเทพทาโรมีการงอกที่ดี ไม่ควรเก็บ
เมล็ดเทพทาโรในตู้เย็นเกิน 2 สัปดาห์ 
คำสำคัญ: ความสุก การเก็บรักษา ความมีชีวิต อัตราการงอก เทพทาโร 

 
ABSTRACT 

This study aimed to 1( study germination rate of Cinnamomum porecctum (Roxb.) Kosterm. 
seeds; 2) investigate viability of Cinnamomum porecctum (Roxb.) Kosterm.  seeds; and 3) compare 
germination rate among differed fruit maturity types and storage time in the refrigerator. Completely 
Randomized Design with 4 replications of 25 seeds were conducted. Different fruit maturity type 
were collected; ripped red fruit on the tree, ripped black fruit on the tree, ripped fallen fruit are 
collected. The seeds were implanted immediately, and after keeping in the refrigerator for 1, 2, 3 
and 4 weeks. The duration of germination rate experiment was 14 days. 

The results revealed that 1) the germination rate of red fruit, black fruit and fallen fruit were 
79%, 6 9 % and 7 1 %, respectively, and germination rate of 1, 2, 3 and 4 weeks stored seeds were  
83%, 80%, 55% and 18%, respectively; 2) Cinnamomum porecctum (Roxb.) Kosterm. seeds stored 
in the refrigerator less than 2  weeks before planting had the highest germination rate; and 3) 

https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2-Southern-Silvicultural-Research-Center-1654140398187289/?tn-str=k%2AF
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different storage time of Cinnamomum porecctum (Roxb.) Kosterm.  seeds contributed to 
significantly different germination rate at the confidential level of 0.001.  
Keywords: viability, germination rate, Cinnamomum porecctum (Roxb.) Kosterm. seed 
 

คำนำ 
ต้นเทพทาโร Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. เป็นพืชในวงศ์ LAURACEAE พบทั ่วไป 

ทุกภาคของประเทศ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร เนื้อไม้แข็งปานกลาง ไม่ผลัดใบ ลำต้นเรียบไม่มพีพูอน 
เปลือกต้นสีเทาอมเขียว หรือเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาวลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม เรียงเวียนสลับ 
รูปรีแกมรูปไข่ ผิวใบเกลี้ยง ท้องใบสีนวลขาวอมเทา ดอกสีขาวหรือสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง  
ผลมีขนาดเล็ก เกลี ้ยง ทรงกลม มีกลิ ่นหอม ผลอ่อนมีสีเขียว เมื ่อแก่มีสีม่วงดำ (สมเกียรติ  และคณะ, 2552(  
โดยจะเริ ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม และผลสุกแก่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม  
ถึงกลางเดือนเมษายน โดยผลที่ร่วงหล่นใต้โคนจะใช้เวลาในการงอกที่นานและได้จำนวนกล้าไม้ที่น้อยมาก (มโนชญ์,  2557( 

ปัจจุบันต้นเทพทาโร ทั้งในป่าธรรมชาติและในที่ดินกรรมสิทธิ์มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก  
ต้นเทพทาโรถูกตัดทิ้งเป็นจำนวนมากเพื่อนำพื้นที่ไปเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงพืชเศรษฐกิจอื่นๆ  
และการตัดไม้เทพทาโรเพื่อใช้ทำมวลสารสำคัญของวัตถุมงคล งานแกะสลัก เศษไม้ ตอและรากใช้กลั่นน้ำมันหอม
ระเหย ทำให้มีการตัดโค่นโดยไม่มีการปลูกทดแทน (สมเกียรติ และคณะ, 2552(  

ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้ได้ดำเนินการขยายพันธุ ์ต้นเทพทาโรแบบอาศัยเพศ 
และไม่อาศัยเพศ (การปักชำ( และได้แจกจ่ายกล้าไม้เทพทาโรให้กับประชาชนมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้
ต ้นเทพทาโรของประชาชนที ่นำไปปลูกในบางพื ้นที ่ออกดอกออกผลแล้ว และความต้องการการขยายพันธุ์  
เพื่อนำต้นเทพทาโรไปปลูกหรือขายมีจำนวนมาก ศูนย์ฯ จึงได้ทำการศึกษาผลของความสุกและการเก็บรักษาต่ออตัรา
การงอกและความมีชีวิตของเมล็ดเทพทาโร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความสุกของผลและระยะเวลา 
การเก็บรักษาเมล็ดที่มีผลต่อการงอก และเพื่อศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดต่อความมีชีวิตของเมล็ด
เทพทาโร โดยข้อมูลจากการศึกษาวิจัยนี้ จะช่วยให้ประชาชนที่ต้องการนำเมล็ดเทพทาโรมาขยายพันธุ์เข้าใจถึง
หลักการเก็บเมล็ดจากต้นและการเก็บรักษาเมล็ดที่เหมาะสมได้ 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. เก็บผลและเมล็ดเทพทาโรที่มีความสุกของผลและระยะเวลาต่างๆ กันดังนี ้
 1.1 เมล็ดเทพทาโร เก็บมาจากสวนพันธุกรรมไม้เทพทาโรเพื่อผลิตกล้าพันธุ์ดี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ป่าไม้ภาคใต้ (พื้นที่ 2( หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยต้นเทพทาโรมีอายุ 12 ปี 
 1.2 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 4 ซ้ำๆ ละ 25 เมล็ด โดยแบ่ง
ประเภทของผลสุกและระยะเวลาดังนี้ 
  1( ผลสุกแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผลสุกแดงจากบนต้น ผลสุกดำจากบนต้น และผลสุกร่วง (Figure 1) 
นำเมล็ดมาเพาะในกล่องเพาะโดยเพาะทันทีหลังจากเก็บ 
 2( เก็บรักษาเมล็ดในตู้เย็น (อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส( เป็นระยะเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
โดยการเก็บผลสุกร่วง เอาเนื้อออกให้เหลือแต่เมล็ดใส่ในหลอดดูดน้ำเก็บรักษาเมล็ดในตู้เย็นช่องธรรมดา เมื่อถึง
ระยะเวลาที่กำหนด นำเมล็ดมาเพาะในกล่องเพาะโดยทันที 

2. ใช้กรรไกรขลิบเมล็ดออกเป็น 2 ซีก แล้วนำซีกที่มีต้นอ่อนมาเพาะในกล่องเพาะที่มีขุยมะพร้าว นำขุย
มะพร้าวกลบปิดเมล็ด แล้วฉีดน้ำให้ชุ่ม ปิดฝากล่องให้มิดชิดเป็นระยะเวลา 14 วัน (Figure 2) 

3. บันทึกข้อมูลอัตราการงอกของเมล็ดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
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Figure 1 a = Red fruit, b = Black fruit and c = Fallen fruit 

 

 
 

Figure 2 The planting boxes. 

 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ศกึษา เปรียบเทียบความสุกของผลที่มีผลต่อการงอก 
 1.1 การศึกษาความสุกของผลที่มีผลต่อการงอก 

ผลการศึกษาความสุกของผลแต่ละประเภทที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดเทพทาโร พบว่า อัตราการงอก  
ของเมล็ดเทพทาโรที่มีผลสุกแดงที่อยู่บนต้นมีอัตราการงอกของเมล็ด 79% ผลสุกดำ 69% และผลสุกร่วง 71% 
(Table 1) (Figure 3( 
 
Table 1 Germination rate of each fruit ripeness type. 

Fruit ripeness type Average germination rate (%) 
Red fruit 79.00±0.17ns 

Black fruit 69.00±0.22ns 

Fallen fruit 71.00±0.21ns 
Remark: ns แสดงว่าค่าในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≥0.05( 

ต้นอ่อน 

a b c 
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Figure 3 Seed germination of each fruit ripeness type. 
 

1.2 เปรยีบเทยีบความสุกของผลที่มีผลต่อการงอก 
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสุกของผลกับอัตราการงอกของเมล็ด พบว่า เมล็ดเทพทาโรที่มีประเภท
ความสุกของผลต่างกันมีอัตราการงอกของเมล็ดไม่แตกต่างกัน ดังนั้นสามารถเก็บผลเทพทาโรที่ความสุกของผล 
ได้ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกและความสูงของต้นเทพทาโร ถ้าต้นเทพทาโรสูงควรเก็บผลที่สุกร่วงเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้เก็บ  (Table 2( 
 
Table 2 Comparison of average germination for each fruit ripeness type. 

  SS df MS F Sig. 
Germination Between Groups .560 2 .280 1.420 .243 

Within Groups 58.570 297 .197   
Total 59.130 299    

 
2. ศกึษา เปรียบเทียบระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดที่มีผลตอ่การงอก  
 2.1 การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดที่มีผลต่อการงอก 

ผลการศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดเทพทาโรที่เก็บรักษาเป็นระยะเวลาที่ต่างกัน พบว่า อัตราการงอก  
ของเมล็ดเทพทาโรที่เก็บเมล็ดในตู้เย็นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ มีอัตราการงอกของเมล็ด 83% 2 สัปดาห์ 80%  
3 สัปดาห์ 55%  และ 4 สัปดาห์ 18% (Table 3)  

 
  

Red fruit 

Black fruit 

Fallen fruit 
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Table 3 Germination rate of each seed storage period. 

Seed storage period Average germination rate (%) 
1 week in refrigerator 83.00±0.14c 

2 weeks in refrigerator   80.00±0.16c 

3 weeks in refrigerator   55.00±0.25b 

4 weeks in refrigerator   18.00±0.15a 
 

Remark: a, b, c ค่าในแนวต้ังที่มีอักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05( 
 
2.2 เปรยีบเทยีบระยะเวลาการเก็บรักษาเมลด็ที่มีผลต่อการงอก  
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเก็บเมล็ดในตู้เย็น พบว่า เมล็ดเทพทาโรที่เก็บในตู้เย็นเป็น

ระยะเวลาต่างกันมีอัตราการงอกของเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (Table 4)  
 
Table 4 Comparison of average germination for each seed storage period. 

  SS df MS F Sig. 

Germination Between Groups 27.140 3 9.047 51.458 .000*** 
Within Groups 69.620 396 .176   
Total 96.760 399    

Significantly at the level of 0.001 
 

เมื่อพิจารณารายคู่ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเก็บเมล็ดในตู้เย็น พบว่า เมล็ดที่เก็บในตู้เย็นเป็นระยะเวลา  
1 และ 2 สัปดาห์ มีอัตราการงอกของเมล็ดมากกว่าเก็บในตู้เย็นเป็นระยะเวลา 3 และ 4 สัปดาห์ อย่างมี นัยสำคัญ 
ทางสถิติที ่ระดับ 0.001 และเมล็ดที ่เก็บในตู้เย็นเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มีอัตราการงอกของเมล็ดมากกว่า  
เก็บในตู้เย็นเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (Table 5) 

 
Table 5 Comparison of the average germination for each pair of seed storage period 

Time 

  1 week in 
refrigerator   

2 weeks in 
refrigerator   

3 weeks in 
refrigerator   

4 weeks in 
refrigerator   

�̅� .83 .80 .55 .18 
1 week in refrigerator   .83 - .030 .280*** .650*** 
2 weeks in refrigerator   .80  - .250*** .620*** 
3 weeks in refrigerator   .55   - .370*** 
4 weeks in refrigerator   .18    - 

 
3. ศกึษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดต่อความมีชีวิตของเมล็ดเทพทาโร  

จากการศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดต่อความมีชีวิตของเมล็ดเทพทาโร พบว่า เพื่อให้เมล็ด
เทพทาโรมีการงอกที่ดี ไม่ควรเก็บเมล็ดเทพทาโรในตู้เย็นเกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากการเก็บรักษาในระยะเวลาที่
ยาวนานกว่านี้ ส่งผลให้อัตราการงอกของเมล็ดเทพทาโรลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของประพาย (2544( 
ที่พบว่าเมล็ดไม้ตาเสือที่มีอัตราการงอกของเมล็ดเมื่อเริ ่มต้น 58% หลังจากที่เก็บรักษาเมล็ดโดยการบรรจุใน
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ถุงพลาสติกและถุงผ้าแล้วนำไปเก็บในตู้เย็นซึ่งควบคุมอุณหภูมิที่ 15 องศาเซลเซียล เป็นเวลานาน 30 วัน พบว่าเมล็ด
มี % การงอกลดลงไปมากกว่าครึ่ง  โดยเมล็ดที่บรรจุในถุงพลาสติกมี % การงอก 21% ส่วนเมล็ดที่บรรจุผ้าเหลือ % 
การงอกเพียง 8% เท่านั้น 
  

สรุป 
จากงานวิจัยนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยความสุกของผลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดเทพทาโร ดังนั้น

สามารถเก็บผลเทพทาโรที่ความสุกของผลได้ทั้ง 3 ประเภท ส่วนระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดในตู้เย็น เพื่อให้
เมล็ดเทพทาโรมีการงอกที่ดี ไม่ควรเก็บเมล็ดเทพทาโรในตู้เย็นเกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากการเก็บรักษาในระยะเวลา 
ที่ยาวนานกว่านี้ ส่งผลให้อัตราการงอกของเมล็ดเทพทาโรลดน้อยลง  
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 ขอขอบคุณสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้ทุกคน
ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการศึกษานี ้
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The Possibility of Dipterocarpaceae Propagation by Cutting Method 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายพันธุ์ไม้วงศ์ยางโดยวิธีการปักชำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรอดของ
กิ่งปักชำ และศึกษาการเกิดรากและการแตกแขนงของราก ได้ดำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ทำการศึกษาการขยายพันธุ์ไม้แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีการปักชำไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด คือ เคี่ยม ยางนา 
ตะเคียนทอง พะยอม ไข่เขียว และจันทน์กะพ้อ โดยใช้สารกระตุ้นการเร่งราก 3 ชนิด คือ กะปิ เครื่องดื่มชูกำลัง สาร
เร่งราก และน้ำ (Control( ผลการศึกษาพบว่า กิ่งพันธุ์ตะเคียนทองที่จุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง มีการรอดของกิ่งปักชำดี
ที่สุดในขณะที่พะยอม เคี่ยม และจันทน์กะพ้อที่จุ่มน้ำมีการรอดดีที่สุด และพบว่ากิ่งพันธุ์ยางนาที่รอดชีวิต พบในชุดที่
จุ่มเครื่องดื่มชูกำลังและสารเร่งรากเท่านั้น โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในการศึกษาการเกิดรากและการแตก
แขนงของราก พบว่า ตะเคียนทองและพะยอมมีการเกิดรากดีที่สุด ในขณะที่เคี่ยม ยางนา  ไข่เขียว และจันทน์กะพ้อ
ไม่มีการเกิดราก 
คำสำคัญ: ไม้วงศ์ยาง, การขยายพันธุ,์ สารกระตุ้นการเกิดราก, ปักชำ 
 

ABSTRACT 
The study on possibility of Dipterocarpaceae propagation by cutting method aimed to 

investigate survival rate of cuttings, and examine root formation and root branching. The experiment 
was conducted at Surat Thani Silvicultural Research Station, Surat Thani Province. Asexual 
propagation by cutting method was carried out in 6 Dipterocarpaceae species; Cotylelobium 
lanceolatum Craib, Dipterocarpus alatus Roxb., Hopea odorata Roxb., Shorea roxburghii G. Don, 
Parashorea stellata Kurz. and Vatica diospyroides Symington. In addition, 3 root accelerators were 
applied namely shrimp paste, energy drink, commercial root stimulated agent. Water was applied 
in the control experiment. The results presented that cuttings of H. odorata Roxb. had the best 
survival rate when dipped in energy drinks. Cuttings of S. roxburghii G. Don, C. lanceolatum Craib 
and V. diospyroides Symington had the best survival rates when dipped in water. Cuttings of D. 
alatus Roxb. survived only when dipped in energy drinks and commercial root accelerator with no 
statistical difference. The root formation and root branching experiments revealed that H. odorata 
Roxb. and S. roxburghii G. Don had the best root formation and root branching while the other 
species did not rooting. 
Keywords: Dipterocarpaceae, propagation, root accelerator, cuttings 
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คำนำ 
ไม้วงศ์ยาง DIPTEROCARPACEAE เป็นไม้เศรษฐกิจประเภทหนึ่งของประเทศไทย มีการขยายพันธุ์โดยการ

เพาะเมล็ด ปัจจุบัน จากผลกระทบของสภาพอากาศตามฤดูกาลที่มีความผันผวน ทำให้การออกดอกในไม้วงศ์ยาง 
ไม่สม่ำเสมอ ไม้วงศ์ยางบางชนิดจะให้ผลผลิต 3 – 5 ปี ต่อครั้ง ประกอบกับเมล็ดไม้วงศ์ยางมีอายุสั้น เมื่อหล่นบนพื้นดิน 
ถ้าไม่ได้น้ำฝนทันทีเมล็ดเหล่านี้จะสูญเสียการมีชีวิต (จินตนา และคณะ, 2556( ทำให้การผลิตกล้าไม้จากการเพาะเมล็ด
ไม่สามารถกระทำได้ต่อเนื่องและเพียงพอเพื่อแจกจ่ายประชาชน ใช้แนวคิดที่จะปักชำไม้วงศ์ยาง เพื่อช่วยในการ
ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรอเมล็ดตามฤดูกาลมาขยายพันธุ์ (บรรดิษฐ์, 2551) 

เคี ่ยม (Cotylelobium lanceolatum Craib.( ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) ตะเคียนทอง 
(Hopea odorata Roxb.) พะยอม  (Shorea roxburghii G.Don) และไข ่ เข ียว (Parashorea stellata. Kurz) 
เป็นไม้ที่มีประโยชน์มากมาย ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่
หลากหลาย ตรงกับความต้องการใช้ในรูปแบบต่างกันไป ทั้งในด้านเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น  
ไม้อัด ต่อเรือ ด้านการเกษตร เช่น ทำด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ คราด ไถ ด้ามจอบ เสียม พลั่ว ด้านการก่อสร้าง เช่น 
ทำเสา คาน ฝา ฝ้าเพดาน ไม้พื้น ทำเครื่องมือด้านคมนาคม เช่น ส่วนต่าง ๆ ของเกวียน ล้อเลื่อน เรือขุด เป็นต้น  
นอกจากนั้นไม้ชนิดนี้ยังเป็นพืชที่เอื้ออำนวยต่อการรักษาสภาพแวดล้อม เพราะมีความลดหลั่นในเชิงความสูงและ
ความกว้างของเรือนยอด สามารถควบคุมแสงแดด และการคายหรือระเหยของน้ำจากผิวดินได้เป็นอย่างดี  
(จำลอง และชวลิต, 2542(  

จันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington.) สมัยก่อนคนโบราณจะใช้ดอกกลั่นทำน้ำมันใส่ผมและ 
มีการนำมาใช้ทำน้ำหอม เนื ่องจากดอกของต้นจันทน์กะพ้อมีกลิ ่นหอมแรง ออกดอกดก จึงนิยมใช้ปลูกเป็น  
ไม้ประดับได้ โดยจะปลูกตามป่าอนุรักษ์ ตามสนามหน้าบ้าน หรือใช้จัดสวนหย่ อมก็ได้ และควรปลูกทางด้าน 
ทิศตะวันออกที่มีไม้ใหญ่ไม้จันทน์กะพ้อมีเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอมเหลือง สามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างหรือใช้  
ทำด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ได้ (กาญจนา, 2563( 

ไม้วงศ์ยางที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด แต่ในปัจจุบัน พบว่า เมล็ดมีจำนวน 
ลดน้อยลง จึงส่งผลกระทบให้ปริมาณการขยายพันธุ์ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการปักชำไม้วงศ์ยาง โดยใช้สารกระตุ้น
การเกิดรากที่สามารถหาซื้อได้ง่าย จากการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการรอดของกิ่งพันธุ์ของ 
ไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด คือ เคี ่ยม ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม ไข่เขียว และจันทน์กะพ้อ และศึกษาสารเร่งราก 
ที่เหมาะสมในการกระตุ้นการเกิดรากของไม้วงศ์ยาง และสามารถนำข้อมูลในส่วนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปักชำ 
ไม้วงศ์ยางในอนาคตได้ 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 กิ่งพันธุ์ไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด คือ เคี่ยม ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม ไข่เขียว และจันทน์กะพ้อ 
 1.2 กะปิ 

1.3 ขุยมะพร้าว  
 1.4 ดิน 
 1.5 เครื่องดื่มชูกำลัง 

1.6 ถาดปักชำ 
 1.7 สารเร่งราก 
 1.8 ไม้บรรทัด 
 1.9 กรรไกรตัดกิ่ง 
 1.10 พลาสติกใส 
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2. การเตรียมกิ่งพันธุ์ไม้วงศ์ยาง 
เตรียมกิ ่งพันธุ ์ไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด คือ เคี ่ยม ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม ไข่เขียว และจันทน์กะพ้อ  

คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป อายุกิ่งพันธุ์ไม่เกิน 60 วัน ลักษณะกิ่งสมบูรณ์แข็งแรง ขนาดความยาว  
10 – 15 เซนติเมตร แล้วตัดโคนของกิ่งที่จะปักชำใต้ตาทำมุม 45 องศา ตัดแต่งใบให้เหลือ 1 – 2 ใบ ตัดปลายใบ
ประมาณ 2 ใน 3 ของใบออก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design ; CRD ( 
ทดสอบชนิดละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 10 กิ่ง/1 สารกระตุ้นการเกิดราก จำนวน 720 กิ่ง 
 
3. วิธีการ 

3.1 เตรียมกะปิ อัตรา 50 กรัม /น้ำ 0.5 ลิตร เครื่องดื่มชูกำลัง 100% สารเร่งราก อัตราส่วน 1/น้ำ 
10 ส่วน น้ำ (Control( ถาดปักชำ ขนาด 24 หลุม อัตราส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน / ดิน 4 ส่วน โดยนำกิ่งพันธุ์ ทั้ง 6 
ชนิด แช่ในสารกระตุ ้นการเกิดรากแต่ละชนิดเป็นระยะเวลา 60 นาที เพื ่อศึกษาการรอดและการเกิดราก 
แล้วรดยากันเชื ้อรา ย้ายกิ ่งปักชำลงในถาดปักชำ และรดน้ำให้ชุ ่มหลังจากนั้นนำพลาสติกใส มาคลุมกระโจม  
ขนาด 1 x 2 เมตร นำทรายกลบพลาสติกใสให้สนิท รดน้ำให้ชุ่ม เช้า - เย็น 10 นาที /1 ครั้ง เพื่อรักษาความชื้น 
เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 เมื่อครบกำหนดจึงเปิดกระโจมเพียงเล็กน้อย 
เพื่อปรับสภาพอากาศให้เข้ากับสภาพอากาศภายนอกเป็นระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันเปิดกระโจมวันแรก 
 
4. การศึกษาการรอดตายของกิ่งพันธุ์ไม้วงศ์ยาง 

สังเกตและบันทึกข้อมูลการรอดตายของแต่ละชนิดของกิ่งพันธุ์ไม้วงศ์ยาง ทั้ง 6 ชนิด 
 
5. การศึกษาการเกิดรากของพันธุ์ไม้วงศ์ยาง 

บันทึกข้อมูลการเกิดราก และการแตกรากแขนงของกิ่งพันธุ์ไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด โดยวิธีการถอนออกมาจาก
ถาดหลุมแล้วนำมาล้างทำความสะอาด หลังจากนั้นไม้บรรทัด หน่วยเป็นเซนติเมตรวัดความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอด 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. การศึกษาการรอดของไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด ในสารกระตุ้นการเกิดรากแต่ละชนิด 

จากการศึกษาการรอดของกิ่งปักชำไม้วงศ์ยาง 6 ชนิด ได้แก่ เคี่ยม ยางนา ตะเคียนทอง ไข่เขียว พะยอม 
จันทน์กะพ้อ ในสารกระตุ้นการเกิดรากแต่ละชนิด พบว่า ตะเคียนทองมีการรอดของกิ่งปักชำในสารกระตุ้นแต่ละ
ชนิดแตกต่างกันทางสถิติ โดยที่เครื่องดื่มชูกำลังมีการรอดของกิ่งปักชำสูงที่สุด รองลงมาคือ กะปิ น้ำ และสารเร่งราก 
ตามลำดับ (One –way ANOVA: F3,8 = 8.317, P = 0.008( ผลการศึกษาในไม้พะยอมพบว่า การรอดของกิ่งปักชำ
ไม้พะยอมที่จุ่มสารกระตุ้นแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยในชุดควบคุมมีการรอดของกิ่งปักชำของ
พะยอมสูงที่สุด รองลงมาคือ เครื่องดื่มชูกำลัง กะปิ และสารเร่งราก ตามลำดับ (One – way ANOVA:F3,8 = 2.667, 
P = 0.119 ( ในขณะที่การรอดของกิ่งชำของไม้เคี่ยมและไข่เขียว ไม่มีความแตกต่างกันในสารกระตุ้นแต่ละชนิด  
(One – way ANOVA: เคี่ยม F3,8 = 0.486, P = 0.701; ไข่เขียว F3,8 = 2.306,P = 0.153 ( ผลการศึกษาในยางนา 
พบว่า มีสารกระตุ้น 2 ชนิด ที่ทำให้กิ่งพันธุ์ไม้ยางนามีการรอดชีวิต คือ เครื่องดื่มชูกำลังและสารเร่งราก โดยไม่
แตกต ่างก ันทางสถ ิต ิ  (One – way ANOVA: F3,8 = 0.667, P = 0.596 (  สำหร ับในไม้จ ันทน ์กะพ ้อ พบว่า  
มีการรอดชีวิตเฉพาะกิ่งพันธุ์ที่จุ่มน้ำเท่านั้น (One – way ANOVA: F3,8 = 2.286, P = 0.156 ( (Figure 1( 
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Figure 1 Survival rates of six dipterocarp species in each root accelerator. 
 
2. การศึกษาการเกิดรากของตะเคียนทองและพะยอมในสารกระตุ้นการเกิดรากแต่ละชนิด 

จากการศึกษาการเกิดรากของตะเคียนทองและพะยอมในสารกระตุ้นการเกิดรากแต่ละชนิด พบว่า 
ตะเคียนทอง มีการเกิดรากได้ดีที ่ส ุดในสารกระตุ ้นการเกิดราก คือ กะปิ และน้ำ (Control( รองลงมา คือ 
เครื่องดื่มชูกำลัง และไม่มีการเกิดรากในสารเร่งราก และในพะยอม พบว่า กิ่งพันธุ์มีการเกิดรากได้ดีที่สุดในเครื่องดื่ม
ชูกำลัง ซึ่งเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามินบี 6 และบี 12 เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
และสามารถใช้ทดแทนสารเร่งรากในการปักชำได้ (ราตรี, 2562( รองลงมาคือ น้ำ และกะปิ และไม่มีการเกิดราก 
ในสารเร่งราก ตามลำดับ (One – way ANOVA : F2,23 = 2.472, P = 0.107 ( (Figure 2( 

 

 
Figure 2  Root length of Hopea odorata Roxb. and Shorea roxburghii G. Don in each root 

accelerator.  
 
3. การศึกษาการเกิดรากแขนงของตะเคียนทองและพะยอมในสารกระตุ้นการเกิดรากแต่ละชนิด 

จากการศึกษาการเกิดรากแขนงของตะเคียนทอง และพะยอมในสารกระตุ้นการเกิดรากแต่ละชนิด พบว่า  
ในตะเคียนทองสารเร ่งรากแต่ละชนิด ไม ่ม ีความแตกต่างกันในการแ ตกแขนงของรากอย่างมีน ัยสำคัญ 
(One - ANOVA: F2,26 = 1.420, P = 0.260( ซึ ่งในพะยอม สารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยที่
เครื่องดื่มชูกำลัง มีการแตกแขนงของรากดีที่สุด รองลงมา คือ น้ำ และกะปิ ตามลำดับ (One – way ANOVA:  
F2,16 = 3.625, P = 0.050 ( (Figure 3( 
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Figure 3 Number of lateral root of Hopea odorata Roxb. and Shorea roxburghii G. Don in each  

root accelerator. 
 

สรุปผล 
 จากการศึกษาการรอดของกิ่งปักชำไม้วงศ์ยางทั้ง 6 ชนิด พบว่า ตะเคียนทอง มีการรอดดีที่สุด โดยสารเร่ง
รากที่ทำให้กิ่งปักชำรอดดีที่สุด คือ เครื่องดื่มชูกำลัง ส่วนในพะยอม เคี่ยม และจันทน์กะพ้อ มีการรอดของกิ่งปักชำ 
ดีที่สุดใน น้ำ และยางนามีการรอดของกิ่งปักชำดีที ่สุดในเครื่องดื่มชูกำลังและสารเร่งราก ในการเกิดราก และ 
การแตกแขนงของรากในไม้วงศ์ยางทั้ง 6 ชนิด พบว่า ตะเคียนทองและพะยอมมีการเกิดรากดีที่สุด ในขณะที่เคี่ ยม 
ยางนา ไข่เขียว และจันทน์กะพ้อ ไม่มีการเกิดราก 
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บทคัดย่อ 

 การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพของแปลงมะค่าโมง ที่สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้สมการแอลโลเมตรีที่สร้างขึ้นจากตัวแทนต้นไม้ในแปลง พบว่า ไม้มะค่าโมง อายุ 8 ปี ความหนาแน่นหมู่ไม้ 
144 ต้นต่อไร่ มีความสูงเฉลี่ย 6.87 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย 6.78 เซนติเมตร มีความเพิ่มพูนราย
ปีด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.86 เมตรต่อปี และ 0.85 เซนติเมตรต่อปี ปริมาตรไม้ใต้เปลือก
เท่ากับ 4.62 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ คิดเป็นความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้เปลือกเท่ากับ 0.58 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี 
มีมวลชีวภาพ 4,174 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพลำต้น กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 2,507, 878, 177 และ 612 
กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพ เท่ากับ 1,935 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 7.09 ตันต่อไร่ 
คำสำคัญ:  ปริมาตรไม้  มวลชีวภาพ  การกักเก็บคาร์บอน  ไม้มะค่าโมง   

 
Abstract 

Stem volume and biomass of 8 years old Afzelia xylocarpa planted at Intakin Silvicultural 
Research Station, Chiang Mai Province was assessed using allometric equations. The trees had a 
density of 144 trees.rai-1, an average height of 6.87 m, and average diameter at breast height of 6.78 
cm. The trees had an annual increment of height and diameter of 0.86 and 0.85 cm.yr-1, respectively. 
The stem volume of inner bark was 4.62 m3.rai-1 with an annual increment of 0.58 m3.rai-1.yr-1.  A 
total biomass was 4,174 kg.rai-1 composing of stem, branch, leaf and root portions of 2,507 kg.rai-1, 
878 kg.rai-1, 177 kg.rai-1 and 612 kg.rai-1, respectively.  Carbon accumulations in biomass was 1,935 
kg.rai-1 or 7.09 ton.rai-1 of CO2 absorption.       
Keywords:  stem volume, biomass, carbon sequestration, Afzelia xylocarpa 
 

คำนำ  
 มะค่าโมง เป็นไม้ผลัดใบ มีชื ่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib อยู ่ในวงศ์ 
FABACEAE มีชื่อทางการค้าว่า Black rosewood หรือ Pod mahogany (เต็ม, 2557( มะค่าโมง เป็นไม้ขนาดใหญ่ 
แต่ไม่สูงมากนัก ลำต้นมีความสูงประมาณ 10–18 เมตร มีเรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง แตกกิ่งต่ำตั้งแต่ระดับล่างของลำต้น 
พบขึ้นกระจายทั่วๆ ไปตามริมลำธารในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งที่ความสูง 100-650 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ในประเทศไทยพบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ มะค่าโมงเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทาน และมีสีน้ำตาลอม
เหลืองอ่อนสวยงาม ขัดและชักเงาได้ดี จึงนิยมแปรรูปเป็นไม้แผ่นปูพื้น ไม้วงกบ เสาบ้าน และไม้ชายคาสำหรับ
ก่อสร้างบ้าน ทำเครื่องเรือนและไม้บุผนัง และแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น ปุ่มไม้มะค่ามี
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ลวดลายสวยงามและราคาแพง ใช้ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ชั้นสูง เฟอร์นิเจอร์ไม้มะค่าโมงได้รับความนิยมสูง 
นอกจากนี้ เปลือกมะค่าโมงมีน้ำฝาด นิยมใช้สำหรับฟอกหนัง เนื้อในเมล็ดอ่อนใช้รับประทานเป็นอาหารได้ ส่วนเมล็ด
แก่นำมาเผาไฟหรือคั่วรับประทาน เนื้อเมล็ดให้รสมัน (เกียรติก้อง และคณะ, 2536( ถ่านไม้มะค่าโมงให้ความร้อนได้
เป็นอย่างดีเมื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงให้ค่าความร้อน 4,716 แคลอรีต่อกรัม (นฤมล, 2553( เปลือกต้นใช้ผสมกับ
เปลือกมะค่าแต้ทำเป็นยาประคบแก้อาการปวดบวม ฟกช้ำ ปุ่มมะค่า ใช้ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง รักษาริดสีดวง
ทวาร ส่วนเมล็ดใช้รักษาโรคผิวหนัง ขับพยาธิ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558)   
 สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปลูกทดลองมะค่าโมงในปี พ.ศ. 2553 เนื้อที่ 3.47  ไร่ พบว่า 
ต้นมะค่าโมงส่วนใหญ่มีเรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง แตกกิ่งต่ำตั้งแต่ระดับล่างของลำต้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพของแปลงมะค่าโมง เมื่ออายุ 8 ปี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการปลูก
สร้างสวนป่าไม้มะค่าโมงต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธิีการ  
การวิจัยดำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่หลัก กม. 45 ถนน

เชียงใหม่-ฝาง บริเวณเส้นรุ้งที่ 170 08´เหนือ และเส้นแวงที่ 960 57´ตะวันออก ณ พิกัด 47Q 0495421 UTM 
2117377 พื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 ม. แปลงปลูกไม้มะค่าโมง มีเนื้อที่ 3.47 ไร่ ระยะปลูก 3 x 3 
ตารางเมตร เนื่องจากต้นมะค่าโมงในแปลงส่วนใหญ่มีการแตกลำต้นออกเป็นหลายนาง จึงมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1.  เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ โดยแยกออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1  ลำต้นเดียว วัดความสูงทั้งหมด (Ht) ของต้นไม้ที่มีลำต้นเดียวทุกต้น และขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางลำต้นที่ระดับ 1.3 เมตรจากพื้นดิน (DBH)  
 กลุ่มที่ 2  ลำต้นแตกออกเป็น 2 นาง  
 1(  ลำต้นท่อนโคนก่อนแตกนาง วัดความสูงจากพื้นดินจนถึงจุดที่แตกเป็น 2 นาง (H1) และขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับ 0.3 เมตรจากพื้นดิน (D30) ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 2 นาง 
  2(  ลำต้นของแต่ละนาง วัดความสูงทั้งหมด (Ht) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับ 1 .3 

เมตรจากพื้นดิน (DBH) ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 2 นาง 
 กลุ่มที่ 3  ลำต้นแตกออกเป็น 3 นาง  
 1(  ลำต้นท่อนโคนก่อนแตกนางจุดแรก วัดความสูงจากพื้นดินจนถึงจุดที่แตกนางจุดแรก (H1) และ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับ 0.3 เมตรจากพื้นดิน (D30) ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 3 นาง 
 2(  ลำต้นท่อนถัดมาก่อนแตกนางจุดที่สอง วัดความสูงจากพื้นดินจนถึงจุดที่แตกนางจุดที่  2 (H2) 

และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่โคน (Db0) แต่ละนาง ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 3 นาง 
  3(  ลำต้นของแต่ละนาง วัดความสูงทั้งหมด (Ht) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับ 1.3 

เมตรจากพื้นดิน (DBH) ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 3 นาง 
 กลุ่มที่ 4  ลำต้นแตกออกเป็น 4-5 นาง  
 1(  ลำต้นท่อนโคนก่อนแตกนางจุดแรก วัดความสูงจากพื้นดินจนถึงจุดที่แตกนางจุดแรก (H1) และ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับ 0.3 เมตรจากพื้นดิน (D30) ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 4-5 นาง 
 2(  ลำต้นท่อนถัดมาก่อนแตกนางจุดที่สอง วัดความสูงจากพื้นดินจนถึงจุดที่แตกนางจุดที่  2 (H2) 

และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่โคนของแต่ละนาง (Db0) ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 4-5 นาง 
 3(  ลำต้นท่อนถัดมาก่อนแตกนางจุดที่สาม/และจุดที่สี่ วัดความสูงจากพื้นดินจนถึงจุดที่แตกนาง

จุดที่ 3/และจุดที่ 4 (H3/และ H4) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่โคนของแต่ละนาง (Db0) ของต้นไม้ทุกต้นที่มี
ลำต้นแตกเป็น 4-5 นาง 
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 4(  ลำต้นของแต่ละนาง วัดความสูงทั้งหมด (Ht) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับ 1 .3 
เมตรจากพื้นดิน (DBH) ของต้นไม้ทุกต้นที่มีลำต้นแตกเป็น 4-5 นาง 
 2. จัดชั้นความสูงและความโตของต้นไม้แต่ละกลุ่ม และทำการสุ่มตัวแทนต้นไม้ที่มีขนาดต่างๆ กัน ทั้งขนาด
เล็ก กลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 5-8 ต้นต่อกลุ่ม เพื่อใช้ศึกษาปริมาตรและมวลชีวภาพของไม้มะค่าโมง โดยวัดมิติ 
(dimension) ต่างๆ ของตัวแทนต้นไม้ที่คัดเลือกไว้ทุกต้น ได้แก่ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (total height, Ht) ความ
สูงจากพื้นดินจนถึงจุดที่แตกนางจุดแรก (H1), จุดที่ 2 (H2)} จุดที่ 3 (H3), ...  ความสูงถึงระดับกิ่งสดกิ่งแรก (HB) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน (D0) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับสูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร (D0.3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่โคนของแต่ละนาง (Db0) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นที่ระดับสูงเพียงอก 
(diameter at breast height, DBH) วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับต่างๆ ตั้งแต่ความยาว 0.3, 1.3, 2.3,.... 
เมตร ไปตลอดความยาวของลำต้น เพื่อสร้างสมการปริมาตรไม้  
 ต้นที่มีลำต้นเดียว ให้ทำการตัดทอนลำต้นออกตามช่วงต่างๆ ตั้งแต่ความยาว 0.3, 1.3, 2.3,.... เมตร ไป
ตลอดความยาวของลำต้น สำหรับต้นที่มี 2-5 นาง ให้ทำการตัดทอนลำต้นออกตามช่วงต่างๆ ตั้งแต่ความยาว 0.3, 
1.3, 2.3,.... เมตร ไปตลอดความยาวของลำต้นของแต่ละนาง เฉพาะท่อนโคนให้ ตัดแยกลำต้นท่อนถัดมาก่อนแตก
นางจุดที่ 1,2,3,... ชั่งน้ำหนักสดของส่วนต่างๆ ตามลำดับ เพื่อศึกษาปริมาณการกระจายของมวลชีวภาพของส่วนที่
เป็นลำต้น กิ่ง และใบ ตามระดับความสูงของต้นไม้ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ stratified clip technique (พงษ์ศักดิ์, 
2538( เก็บตัวอย่างย่อยของส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ลำต้น กิ่ง และใบ มาทำการอบให้แห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 
80-90 0C เพื่อเปลี่ยนน้ำหนักสด (fresh weight) ของต้นไม้ในแปลงให้เป็นน้ำหนักแห้ง (oven-dried weight) เพื่อ
หามวลชีวภาพ (biomass) แต่ละส่วน (ลำต้น กิ่ง และใบ( ของต้นไม้แต่ละต้น ซึ่งใช้เป็นตัวแทนในการสร้างสมการ
มวลชีวภาพ เพื่อนำไปประมวลหามวลชีวภาพของต้นไม้ทั้งแปลง 
 3. สุ่มตัวอย่างไม้ที่ตัดฟัน 3 ขนาด ได้แก่ ใหญ่ กลาง และเล็ก ขนาดละ 1 ต้น รวม 3 ต้น ทำการขุดรากของ
ตัวอย่างแต่ละต้น เพื่อศึกษาระบบรากและมวลชีวภาพของราก 
 4. การประมาณปริมาตรไม้และมวลชีวภาพจากสมการยกกำลัง (power equation) ที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์สมการการถดถอยโดยวิธีการแปลงค่า จะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางลบขึ้น (Snowdon, 1991) ดังนั้น 
จึงจำเป็นต้องมีการปรับแก้ค่าที่ได้จากการประเมิน ซึ่งค่าปรับแก้นั้นสามารถสร้างได้โดยใช้สัดส่วนระหว่างค่าจริงของ
ตัวอย่างกับค่าประมาณที่ได้จากสมการที่จัดสร้างขึ้นของต้นไม้ตัวอย่างนั้นๆ (สมบูรณ์ และ สมหมาย, 2537) ค่า
ปรับแก้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดในการประมาณปริมาตรลำต้นและมวลชีวภาพ  เช่น อาจจะใช้
ค่าปรับแก้ที่ได้นี้ในการประมาณค่าปริมาตรของลำต้นและมวลชีวภาพรายต้น  โดยการคูณค่าปรับแก้นี้เข้ากับค่า
ปริมาตรและมวลชีวภาพรายต้นที่ได้จากสมการ หรืออาจจะทำการปรับแก้เมื่อได้ค่าผลผลิตในรูปของปริมาตรและ
มวลชีวภาพต่อหน่วยพื้นที่แล้ว โดยคูณค่าปรับแก้นี้เข้ากับผลผลิตที่ประมาณได้   
 5.  ศึกษาคาร์บอนที่กักเก็บในมวลชีวภาพของไม้มะค่าโมง โดยสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนของไม้มะค่าโมง แยก
ออกเป็น ลำต้น กิ่ง ใบ และราก เพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสมในเนื้อเยื ่อพืช ด้วยเครื่อง CN 
Corder MT 700 โดยวิธี Dumus method ความเข้มข้นของคาร์บอนในตัวอย่างที่วัดได้มีหน่วยเป็นร้อยละของ
น้ำหนักแห้ง (percent carbon by dry weight(  
 6.  ประเมินการดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์ในสวนป่าไม้มะค่าโมง จากสูตร (คณะวนศาสตร์, 2554( 

ตัน CO2     =  ตันคาร์บอน x 44/12 
 

ผลและวิจารณ ์ 
1.  การเติบโตของไม้มะค่าโมง 
 จากการวัดการเติบโตของต้นมะค่าโมงอายุ 8 ปี พบต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 500 ต้น (144 ต้น/ไร่; รอดตาย 
85.18%( มีความสูงเฉลี่ย 6.87 + 2.40 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉล่ีย 6.78 + 2.60 เซนติเมตร มีความ
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เพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.86 เมตรต่อปี และ 0.85 เซนติเมตรต่อปี 
ตามลำดับ มีความกว้างเรือนยอดเฉลี่ย 5.37 + 1.64 เมตร ความสูงถึงกิ่งสดกิ่งแรกเฉลี่ย 1.01 + 0.94 เมตร โดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนี้  
 

       H  = 4.4841 ln(DBH) - 0.3945   R2 = 0.9428 
 เมื่อ       H         =   ความสูงของต้นไม้ (เมตร(  
                DBH      =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร(  
  

เมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของไม้มะค่าโมงที่ปลูกแทรกในแปลงกระถินยักษ์ ซึ่งมีระยะปลูก 4 x 4 เมตร ที่
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่ออายุ 8 ปี 
มีความสูงเฉลี่ย 7.62 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 4.42 เซนติเมตร (ภูษิต, 2537( ซึ่งพบว่ามีการเติบโต
ทางความสูงดีกว่ามะค่าโมงจากผลการศึกษานี้ (ความสูงเฉลี่ย 6.87 เมตร( แต่ความโตทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำ
กว่าผลการศึกษานี้ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 6.78 เซนติเมตร( ทั้งนี้เนื่องจากที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการปลูก
แทรก ทำให้ระยะปลูกของต้นไม้ (กระถินยักษ์และมะค่าโมง( แคบลงเหลือระยะปลูกเพียง 2 x 2 เมตร จึงเกิดการบด
บังแสงและทำให้การขยายตัวทางความโตน้อยลง 
 
2.  ปริมาตรไม้ของแปลงมะค่าโมง 
  สมการปริมาตรไม้มะค่าโมงที่สร้างจากตัวแทนต้นไม้แต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 -3 กลุ่มละ 8 ต้น และกลุ่มที่ 4 
จำนวน 5 ต้น รวมทั้งหมด 29 ต้น เพื่อนำไปประมวลหาปริมาตรของต้นไม้ทั้งแปลง (Figure 1-4( สามารถแยกกลุ่ม
ได้ดังนี้ 
 2.1  ปริมาตรของไม้มะค่าโมงที่มีลำต้นเดียว 

Vover bark = 0.0002 (DBH) 2.2105 R2 = 0.9919  ค่าปรับแก้   =   1.2316 
Vunder bark = 0.0001 (DBH) 2.3741 R2 = 0.9938  ค่าปรับแก้   =   1.4275 

 เมื่อ    Vover bark         =   ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศก์เมตร( 
     Vunder bark        =   ปริมาตรใตเ้ปลือก (ลูกบาศก์เมตร( 
        DBH          =   ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร(  
 

  
 

Figure 1  The relation between tree volume and diameter at breast height of Afzelia xylocarpa 
by using a power equation of 1 clearbole 
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 2.2  ปริมาตรของไม้มะค่าโมงที่มี 2-5 นาง 
  2.2.1  ปริมาตรของไม้มะค่าโมงที่มี 2 นาง 

Vover bark = 0.00004 (D30
2HA)0.9736 R2 = 0.9936  ค่าปรับแก้   =   0.9692 

Vunder bark = 0.00002 (D30
2HA)1.0142 R2 = 0.9925  ค่าปรับแก้   =   1.1765 

 เมื่อ Vover bark   =   ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศก์เมตร( 
  Vunder bark  =   ปริมาตรใต้เปลอืก (ลกูบาศก์เมตร( 
     D30      =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดบั 0.30 เมตรจากพื้นดิน (เซนติเมตร(  
     HA       =   ความสูงทั้งหมดเฉลี่ยของนางที่ 1 และ 2 (เมตร(  
 

 
 

Figure 2  The relation between tree volume and D30
2HA of Afzelia xylocarpa by using a power 

equation of 2 clearbole 
 

  2.2.2  ปริมาตรของไม้มะค่าโมงที่มี 3 นาง 
Vover bark = 0.00007 (D30

2HA)0.9193 R2 = 0.9863  ค่าปรับแก้   =   0.9769 
Vunder bark = 0.00004 (D30

2HA)0.9565 R2 = 0.9867  ค่าปรับแก้   =   1.0440 
 เมื่อ Vover bark  =  ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศก์เมตร( 
  Vunder bark =  ปริมาตรใต้เปลือก (ลูกบาศก์เมตร( 
    D30      =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 0.30 เมตรจากพื้นดิน (เซนติเมตร(  
    HA       =   ความสูงทั้งหมดเฉลี่ยของนางที่ 1, 2 และ 3 (เมตร(  
  

 
 

Figure 3  The relation between tree volume and D30
2HA of Afzelia xylocarpa  by using a power 

equation of 3 clearbole   
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  2.2.3  ปริมาตรของไม้มะค่าโมงที่มี 4-5 นาง 
Vover bark = 0.00007 (D30

2HA)0.9418 R2 = 0.9914  ค่าปรับแก้   =   0.9893 
Vunder bark = 0.00005 (D30

2HA)0.9639 R2 = 0.9892  ค่าปรับแก้   =   0.9710 
 เมื่อ    Vover bark         =   ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศก์เมตร( 
     Vunder bark        =   ปริมาตรใตเ้ปลือก (ลูกบาศก์เมตร( 
     D30      =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดบั 0.30 เมตรจากพื้นดิน (เซนติเมตร(  
     HA       =   ความสูงทั้งหมดเฉลี่ยของนางที่ 1, 2, 3, 4-5 (เมตร(  
 

 
 

Figure 4  The relation between tree volume and D30
2HA of Afzelia xylocarpa by using a power 

equation of 4-5 clearbole 
 

 จากสมการปริมาตรไม้ สามารถคำนวณหาปริมาตรไม้ทั้งแปลงของมะค่าโมงได้ โดยคิดเป็นปริมาตรไม้เหนือ
เปลือกและปริมาตรใต้เปลือกเท่ากับ 5.66 และ 4.62 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ คิดเป็นความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้
เปลือกเท่ากับ 0.58 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี ส่วนใหญ่ต้นไม้มีขนาดเส้นรอบวง 20-40 เซนติเมตร (Table 1) 
 
Table 1  Wood production of Afzelia xylocarpa with different stem-girth classes in plantation   

GBH_Calss (cm) 
  Volume over bark (m3)   Volume under bark (m3) 
  3.47 rai 1 rai 1 ha  3.47 rai 1 rai 1 ha 

<10  0.05 0.01 0.09  0.03 0.01 0.06 
 10-20  0.95 0.27 1.70  0.73 0.21 1.31 
20-30  9.52 2.74 17.15  7.70 2.22 13.87 
30-40  7.79 2.25 14.04  6.45 1.86 11.61 
40-50  1.23 0.36 2.22  1.06 0.30 1.90 
50-60  0.09 0.02 0.15  0.07 0.02 0.13 

Total volume    19.63 5.66 35.35   16.03 4.62 28.88 
Mean annual increment    2.45 0.71 4.42   2.00 0.58 3.61 

Mean annual increment per tree   0.0049   0.0040 
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3.  มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของแปลงมะค่าโมง 
 สมการมวลชีวภาพของแต่ละส่วน (ลำต้น กิ่ง และใบ( ของไม้มะค่าโมงที่สร้างจากตัวแทนต้นไม้แต่ละกลุ่ม 
กลุ่มที่ 1-3 กลุ่มละ 8 ต้น และกลุ่มที่ 4 จำนวน 5 ต้น รวมทั้งหมด 29 ต้น และสมการมวลชีวภาพของราก ที่สร้าง
จากตัวแทนต้นไม้ 3 ต้น เพื่อนำไปประมวลหามวลชีวภาพของไม้มะค่าโมงทั้งแปลง (Figure 5-8( สามารถแยกกลุ่มได้
ดังนี้ 
 

 3.1  มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้มะค่าโมงที่มีลำต้นเดียว 
WS = 0.0604 (DBH)2.4271 R2 = 0.9726 ค่าปรับแก้   =   1.0244 
WB = 0.017 (DBH)2.5128  R2 = 0.9099 ค่าปรับแก้   =   1.1132 
WL = 0.0034 (DBH)2.6744 R2 = 0.9501 ค่าปรับแก้   =   1.0444 
WR = 0.1105 (DBH)1.7299 R2 = 0.9107 ค่าปรับแก้   =   1.0752 

 เมื่อ  WS         =   มวลชีวภาพลำต้น (กิโลกรัม(  
   WB         =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม(  
   WL         =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม(  
   WR         =   มวลชีวภาพราก (กิโลกรัม(  
            DBH       =   ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร(  
 

 

 
Figure 5  Allometric equations of above-ground biomass of Afzelia xylocarpa of 1 clearbole 
 
 3.2  มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้มะค่าโมงที่มี 2-5 นาง 
  3.2.1  มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้มะค่าโมงที่มี 2 นาง 

WS = 0.0081 (D30
2HA)1.0726 R2 = 0.9841 ค่าปรับแก้   =   1.0176 
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WB = 0.0004 (D30
2HA)1.3236 R2 = 0.9484 ค่าปรับแก้   =   1.1891 

WL = 0.0006 (D30
2HA)1.0816 R2 = 0.9595 ค่าปรับแก้   =   1.0153 

 เมื่อ        WS        =   มวลชีวภาพลำต้น (กิโลกรัม( 
         WB        =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม(  
         WL        =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม(  
         D30       =   ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางที่ระดับ 0.30 เมตรจากพื้นดิน (เซนติเมตร( 
            HA        =   ความสูงทัง้หมดเฉลี่ยของนางที่ 1 และ 2 (เมตร(  
 

 

 
Figure 6  Allometric equations of above-ground biomass of Afzelia xylocarpa of 2 clearbole 
 
  3.2.2  มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้มะค่าโมงที่มี 3 นาง 

WS = 0.0159 (D30
2HA)1.0078 R2 = 0.9924 ค่าปรับแก้   =   1.0050 

WB = 0.0002 (D30
2HA)1.4202 R2 = 0.8607 ค่าปรับแก้   =   1.3028 

WL = 0.0029 (D30
2HA)0.8822 R2 = 0.8384 ค่าปรับแก้   =   1.0755 

 เมื่อ        WS        =   มวลชีวภาพลำต้น (กิโลกรัม( 
         WB        =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม(  
         WL        =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม(  
         D30       =   ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางที่ระดับ 0.30 เมตรจากพื้นดิน (เซนติเมตร( 
               HA        =   ความสูงทัง้หมดเฉลี่ยของนางที่ 1, 2 และ 3 (เมตร(  
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Figure 7  Allometric equations of above-ground biomass of Afzelia xylocarpa of 3 clearbole 
 
   3.2.3  มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้มะค่าโมงที่มี 4-5 นาง 

WS = 0.0178 (D30
2HA)1.022 R2 = 0.9849 ค่าปรับแก้   =   1.0054 

WB = 0.0008 (D30
2HA)1.2455 R2 = 0.9240 ค่าปรับแก้   =   1.0910 

WL = 0.0581 (WS)1.0681 R2 = 0.9390 ค่าปรับแก้   =   1.0737 
 เมื่อ        WS        =   มวลชีวภาพลำต้น (กิโลกรัม( 
         WB        =   มวลชีวภาพกิ่ง (กิโลกรัม(  
         WL        =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม(  
         D30        =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 0.30 เมตรจากพื้นดิน (เซนติเมตร( 
            HA         =   ความสูงทัง้หมดเฉลี่ยของนางที่ 1, 2, 3 และ 4-5 (เมตร(  
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Figure 8  Allometric equations of above-ground biomass of Afzelia xylocarpa of 4-5 clearbole 
 
 การคำนวณหามวลชีวภาพของสวนป่ามะค่าโมงจากสมการมวลชีวภาพลำต้น กิ่ง ใบ และรากที่สร้างขึ้น 
และคูณค่าปรับแก้แล้วพบว่า มวลชีวภาพของไม้มะค่าโมงเท่ากับ 4,174 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพลำต้น กิ่ง 
ใบ และราก เท่ากับ 2,507, 878, 177 และ 612 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพ
เท่ากับ 521.7 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยมีการสะสมไนโตรเจนในมวลชีวภาพ 54.53 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2( 
 เมื่อคำนวณค่าคาร์บอนในมวลชีวภาพ โดยใช้ความเข้มข้นของคาร์บอนในเนื้อเยื่อพืชส่วนที่เป็นลำต้น กิ่ง ใบ 
และรากเท่ากับร้อยละ 46.00, 48.09, 45.94 และ 45.49 ตามลำดับ พบว่า สวนป่าไม้มะค่าโมงมีการกักเก็บคาร์บอน 
1,935 กิโลกรัมต่อไร่ แยกเป็นมวลชีวภาพลำต้น กิ่ง และใบ เท่ากับ  1,153, 422, 81 และ 278 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็น 7.09 ตันต่อไร่ (Table 2) 
 
Table 2  Carbon and Nitrogen storages in biomass of Afzelia xylocarpa plantation 

Status Stem Branch Leaf Root Total 
Biomass (kg.3.47 rai-1) 8,699 3,047 613 2,124 14,482 
Biomass (kg.rai-1) 2,507 878 177 612 4,174 
Mean annual increment (kg.rai-1.yr-1) 313 110 22 77 521.7 
Mean annual increment (kg.individual-1) 2.17 0.76 0.15 0.53 3.62 
Nitrogen content (%) 0.91 3.04 0.63 0.64   
Nitrogen storage (kg.rai-1) 22.81 26.69 1.11 3.92 54.53 
Carbon content (%) 46.00 48.09 45.94 45.49   
Carbon storage (kg.rai-1) 1,153 422 81 278 1,935 
Carbon storage (kg.rai-1.yr-1) 144.1 52.8 10.1 34.8 241.9 
Carbon storage (kg.individual-1.yr-1) 1.00 0.37 0.07 0.24 1.68 

CO2 absorption (ton.rai-1) 7.09 
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สรุป 
 สวนป่ามะค่าโมง ที่สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 8 ปี ความหนาแน่นหมู่ไม้ 144 ต้นต่อ
ไร่ มีอัตราการเติบโตค่อนข้างช้า โดยมีความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีด้านความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.86 
เมตรต่อปี และ 0.85 เซนติเมตรต่อปี ความเพิ่มพูนของปริมาตรไม้ใต้เปลือกเท่ากับ 0.58 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ในด้านประโยชน์ทางนิเวศน์ สวนป่ามะค่าโมงมีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉลี่ย 1,935 
กิโลกรัมต่อไร่ มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็น 7.09 ตันต่อไร่ 
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ABSTRACT 

The effects of plant growth regulators (PGRs) on root induction of 3 commercial clones of 
Eucalyptus hybrid, including KAPI 12, KAPI 114, and KAPI 115 were investigated under aseptic 
conditions. Shoots from 1-year-old stock plants of each clone were cultured in Murashige and Skoog 
(MS) media supplemented with different concentrations of α-naphthylacetic acid (NAA), Indole 
butyric acid (IBA) and Abscisic acid (ABA). A total of 16 different culture medias were tested in the 
experiment. The results showed that culture mediums affected root induction of the 3 commercial 
clones of Eucalyptus hybrid. Different concentrations of IBA in combination with ABA had positive 
effects on the formation and development of roots. Average number of roots and root lengths 
under these combinations were significantly different from the average number of roots on the PGR 
free medium. The result showed that 100% of the clones cultivated in the media grew roots while 
only 1% of the control experiment grew roots. The optimum medium for induction and 
development of roots was MS medium supplemented with 2 mg/l IBA + 0.2 mg/l ABA+ 0.3 mg/l 
PVP+15 g/l Sucrose + 5 g/l Agar. The average number of adventitious roots of KAPI 12, KAPI 114, 
and KAPI 115 after 3 weeks under standard culture conditions were 8.8 ± 0.63, 7.7 ± 0.67 and 13.6 
± 1.17 numbers/plant, respectively. The average root length of KAPI 12, KAPI 114, and KAPI 115 
were 55.47±7.71, 74.23±6.87 and 74.98±4.02 mm, respectively.  
Keywords: axenic culture, fast growing tree, root induction, tissue culture  
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ABSTRACT 

The study aimed to estimate evapotranspiration (ET) in Khuan Kreng peat swamp area, 
Nakhon Si Thammarat Province, and  compare evapotranspiration between burned area and non-
burned area. High-resolution satellite imagery with Sentinel-2 was applied in the research 
conducted from March to July 2019. Satellite imagery data parameters such as NDVI, FVC, surface 
albedo surface emissivity, and LST were used. Evapotranspiration was estimated by Operational 
Simplified Surface Energy Balance (SSEBop) and installation of automatic weather station (AWS) in 
Khuan Kreng peat swamp forest. The results of monthly evapotranspiration estimated by SSEBop 
at burn areas from March to July were 3.43 , 3.54, 5.43, 3.25, and 3.01 mm day-1, respectively. While 
the monthly evapotranspiration at non-burned areas during the same period were 8.37, 6.61, 10.05, 
5.88 and 2.86 mm day-1, respectively. The evapotranspiration estimated by FAO-Penman during the 
same period methods were 7.16, 7.90, 11.08, 8.47, and 7.21 mm day-1, respectively. A comparison 
of the evapotranspiration values estimated by SSEBop and  FAO-Penman method displayed a high 
correlation in the burned area and non-burned area with R2 was 0.99 and 0.93, respectively. 
Keyword: evapotranspiration, SSEBop, FAO-Penman, peat swamp forest 
 

INTRODUCTION 
The Khuan Kreng Peat Swamp forest is a fertile and biodiverse wetland. The peat swamp 

forest structure changed and declined with many factors that threatened peat swamp forests to 
agricultural areas and rubber plantations-besides, combined with climate variability, the cause of 
the swamp forest's degradation and changing water level to vary from the original equilibrium state. 
There are cause severe and frequent threats in the swamp. Land utilization changing by forest 
wildfire was a majority cause for the forested decline and indirectly affected water balance in the  
peat swamp forest. The hydrological process with the most significant influence on water level 
changes in the swamp is the evaporation process.There is an essential proportion of water on the 
water balance budget and has a substantial impact if there is a change in the swamp area's water  
level. It directly affects the life form of plants. Estimating evapotranspiration by remote sensing has 
become popular in recent years as it is less costly than using direct measurement using the 
automatic weather station. The popular methodology for estimating water loss from peat swamp 
area using satellite data was evapotranspiration models from energy balance equations such as S-
SEBI, SEBS, SEBAL, METRIC (Roerink et al., 2000 Su, 2002 Bastiaanssen et al., 1998 Allen et al., 2007). 
Senay. et al. (2013) adapted the Operational Simplified Surface Energy Balance (SSEBop) equation 
to a simple evapotranspiration determination model from satellite imagery. SSEBop design for 
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monitoring water loss in a large area that matching for observed in peat swamp forest, and with 
today's developments, a high -profile satellite (sentinel-2) can pinpoint detail's accuracy. The study's 
main objectives are 1) to estimate ET parameters from high-resolution data in Khuan Kreng peat 
swamp forest and 2) to estimate evapotranspiration using the SSEBop model high resolution 
satellite data in the peat swamp forest. 
 

STUDY AREA 
 

 
Figure 1 Khuan Khreng peat Swamp forest area, Nakhon Si Thammarat province in the south of 

Thailand  
 
Khuan Kreng swamp forest is located in Nakhon Si Thammarat province in the south of 

Thailand It has an area of approximately 931 . 0 5  square kilometers. It was originally a Khuan Kreng 
swamp area, but today it is increasingly encroached upon to transform the area into agriculture, 
changing its integrity and biodiversity. Which is 40.44 percent of agricultural land, about 27.43 percent 
of the forest, with an average temperature of 28.6 oC meteorological monitoring station is installed in 
the area. 
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MATERIALS AND METHODS 
MATERIALS 

Hardware 
- Computer  
- Meteorological-hydrological instruments include automatic  
rain gauge recorder, pyrheliometer, Air temperature & relative humidity anemometer and 

soil moisture meter 
 
Software 

- QGIS program 
- ESA Snap program 
- Microsoft excels  
- Land use 
- Topographic map 
 

METHODS 
1. Data collection  

1.1 Topographic maps with scale 1: 50000 coordinates 590000mN - 640000mE and 
850000mN - 910000mE covering the study area. From the Royal Thai Survey Department 

1.2 Land use map with a scale of 1: 50,000 Year 2019 of the Land Development 
Department in the form of shapefile (.shp) 

1.3 Sentinel-2 satellite imagery, an MSI data logging system, obtained downloaded from 
the United States Geological Survey (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/), selecting a satellite 
image only on days with less than 10 percent of cloud cover. (March-July 2019( 

1.4 Landsat 8 satellite imagery downloaded from the United States Geological Survey 
(USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/), selecting a satellite image only on days with less than 10 
percent of cloud cover 10 (March-July 2019( 

 
2. Installation automatic weather station (AWS) 

The automatic weather station (AWS) in the Khuan Kreng peat swamp forest includes an 
automatic rain gauge recorder, pyrheliometer, air temperature & relative humidity, anemometer, 
soil moisture meter, water level, and piezometer. Data collection and transmitting measurement 
results every 1 minute and automatic data logger recorded every 10 minutes and sent through the 
data logger—internet system can track information at the current time through the Smartphone's 
Application Logger link. 
3. Estimation evapotranspiration by FAO-Penman   

 The FAO Penman is very popular and high accuracy for estimation evapotranspiration. 
The model was helpful with various meteorological parameters that a limiting factor of ET for use 
in the equation as following: 
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                    ETsz = 
0.408 × ∆ × (Rn-G) +Y

Cn
T+273

× U2 ×(Es-Ea(

∆+Y × (1+Cd U2(
                          (1( 

 
Where: ETSZ  is standardized reference crop evapotranspiration, Rn is net radiation at the crop 
surface (MJ m-2 d-1(, G is soil heat flux (MJ m-2 d-1( ,T is air temperature at 1.5 to 2.5-m height (oC( 
,U2 is wind speed at 2-m height (m S-1), es is saturation vapor pressure (kPa), ea is actual vapor 
pressure (kPa(, ∆ is slope of the saturation vapor pressure-temperature curve (kPa °C-1), 𝛾 is 
psychrometric constant (kPa °C-1), Cn is numerator constant and Cd  is denominator constant  
 
4.  Pre – Processing remotely sensed data procedure 

4.1 Meteorological data  
1( change the file type from CSV to Excel 
2( check the accuracy data  
3( arrange the format of the meteorology-hydrological data into a daily table format. 

Average hourly data to calculate evapotranspiration from the FAO - Penman equation. 
4.2 Satellite image data 

1( geometric correction 
2( subset image 
3( mosaic image 
4( image enhancement 
 

5. Estimation remotely sensed data parameters  
Sentinel-2 images were downloaded for March-July 2019 from ESA with a less than 10% 

cloud cover. Then did atmospheric correction by automatic correction software. Finally, used  
Sentinel-2 images  to determine NDVI, Fraction of vegetation cover (FVC), surface emissivity, and 
albedo by the following relationship. 

 

NDVI = 
𝑃8− 𝑃4  

𝑃8−𝑃4
             (2( 

 
Where P8 and P4 are surface reflectance of sentinel-2 bands in NIR and red spectrum FVC 

and surface emissivity was derived in following equation (equation 3 and 4) proposed by Jimenez-
Munoz et al. (2009). 

 
FVC = 

NDVI- NDVIs
NDVIV-NDVIs

                                    (3( 

 
Where NDVIs is Bare soil NDVI and NDVIv is NDVI of closed vegetation canopy 
 Surface emissivity 

 
E = 0.004 * FVC + 0.986            (4( 
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Surface albedo 
 

∝=0.03p2+0.11p4+0.337p4+0.065p11+0.054p12-0.0018           (5( 
 

Where  is Surface reflectance of sentinel-2 bands 
Landsat 8 images were downloaded from USGA. Then obtained Land Surface temperature 

(LST) using a modified equation (from Allen et al., 2007). Finally, Downscaling LST data  from 100m 
to 10m spatial resolution. 

 

LST =  
K2

In(
ε∗K1
Rc

+1)
              (6( 

 
Where K1 and K2 are Prelaunch calibration constants. ε is surface emissivity derived from 

equation ( 3(  Rc is Corrected thermal radiance using mean values for path radiance, narrow band 
downward thermal radiation, and narrowband transmissivity of air 

 
6. Estimation evapotranspiration (ET) by SSEBop  

The estimation evapotranspiration using SSEBop is mostly high accuracy and benefit for 
spatial hydrology analysis. The main parameters were reference ET and evaporative fraction with  
the equation as following : equation 7 and 8 

ET = ETf *k * ETo                       (7( 

    𝐸𝑇 =
𝑇ℎ−𝑇𝑠

𝑑𝑇
=

𝑇ℎ−𝑇𝑠

𝑇ℎ−𝑇𝑐
              (8( 

Where Ts = Satellite-observed land surface temperature of the pixel ETF is evaluated on a 
given image data. Th and Tc = Estimated Ts at the idealized “hot/dry” and “cold/wet” reference 
point. 

The difference between Th and Tc is simply the dT. 
dT=

Rn * rah

Pa * cp
             (9( 

where Rn is net radiation, rah is aerodynamic resistance (Senay et al., 2013); pa is density of 
air in unit of  kg m-3 ,(Allen et al., 1998) Cp is Specific heat of air at constant pressure (1.013 kJ kg-1 
oC-1 ). 

 
RESULTS AND DISCUSSION  

1. Estimation factors influencing evapotranspiration from high-resolution remotely sensed data 

The parameters of the satellite imagery were analyzed by sentinel-2 and Landsat 8 as 
follows; NDVI, FVC, surface albedo, surface emissivity and LST respectively.  

1.1 NDVI 
The monthly variation of NDVI in the Khuan-Kreng peat swamp forest revealed that the 

average NDVI from March to July 2019 was 0.47, 0.40, 0.39, 0.36, and 0.38, respectively. The highest 
appeared in April was 0.87, followed with 0.86 in July, and found the lowest in July as -0.58 due to 
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in July found the less rainfall amount than April the forest floor appeared dry. Therefore, the crown 
cover in April showed denser than in July.  

1.2 Surface albedo 
The results showed that the mean surface albedo was 1109.85, 1281.31, 1175.05, 1229.75, 

and 1302.93. The highest values were found in April of 6805.25, followed by March with 6454.79, 
and found the lowest at 134.50 in March as the surface reflection is the ratio between solar radiation 
reflected off the earth's surface to solar radiation. It can be implied that surface albedo was 
followed with the emitted surface, the write and bright will be reflected more than dark and dim 
color. 

1.3 Surface emissivity 
The results showed that the mean values of surface emissivity from March to July were 

0.9882, 0.9875, 0.9878, 0.9876, and 0.9874, respectively. The highest values were found in March, 
May, and June were 0.99, and found the lowest in July was 0.9833. Surface emissivity was the 
similarity with surface albedo with a minor point of difference as total emission (surface emissivity) 
and short wave emission (surface albedo). 

1.4 Land surface temperature (LST( 
The study results showed that the mean was 22.05 , 23.43 , 13.91 , 11.15 and 20.04  oC 

respectively, The results found that April had the highest value of 37.70 followed by July was 36.78 
and the lowest found in June was 2 3 . 9 0 .  This were caused by the heat of the earth's surface 
temperature radiating heat from the surface of the matter. (Table 1( 

 
Table 1 Remotely sensed parameters during March – July 2019 in Khuan-Kreng peat swamp 

forest, Nakhon Si Thammarat Province. 

Remotely sensed parameter 
month NDVI FVC albedo emissivity LST 
March min -0.40 -0.60 134.50 0.98 9.27 
 max 0.81 1.00 6,454.79 0.99 32.48 
 mean 0.47 0.56 1,109.85 0.99 22.05 
April min -0.36 -0.44 185.49 0.98 1.31 
 max 0.87 0.89 6,805.25 0.99 37.70 
 mean 0.40 0.38 1,281.31 0.99 23.43 
May min -0.23 -0.38 294.37 0.98 -15.92 
 max 0.78 1.00 4,622.72 0.99 31.68 
 mean 0.39 0.46 1,175.05 0.99 13.91 
June min -0.19 -0.32 287.11 0.98 -9.32 
 max 0.81 1.00 4,324.61 0.99 23.90 
 mean 0.36 0.41 1,229.75 0.99 11.15 
July min -0.58 -0.69 211.52 0.98 -10.76 
 max 0.86 0.89 5,358.14 0.99 36.78 
 mean 0.38 0.36 1,302.93 0.99 20.04 
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2. Estimation evapotranspiration after wildfire in Khuan Kreng peat swamp forest 
2.1 Comparison ET between FAO-Penman and SSEBop 
Comparisons of water evaporation from artificial imaging data and estimates of 

evapotranspiration using the FAO Penman method consisted of two areas were burned and non-
burned area in the peat swamp forest. It can be described as follows. 

The relationship between evapotranspiration from FAO-Penman and SSEBop model was 
close related due to both model used the same heat factors such as solar radiation and air 
temperature. The main heat of evapotranspiration in FAO-Penman mostly related with solar 
radiation and air temperature similarity with SSEBop model that used hot and cold temperature in 
each satellite image. When compare the relationship between burned and non-burned area places, 
the results were found that the relationship in burned area was a little bit higher than non burned 
area due to in burned area have less effect of vegetation the heat for vaporization consist of direct 
solar radiation and bare soil surface emission, on the other hand, in non-burned area there are 
plant communities for reduce heat transfer in near surface boundary. (Figure 2) 

 

  
Figure 2 Comparison between FAO-Penman and SSEBop 
 

2.2 Evapotranspiration in burned area and non-burned area  
A study of evapotranspiration in the Khuan Kreng peat swamp forest areas in the fire and 

the non-combustible regions during March-July 2019 found that the average of evapotranspiration 
was similarity in the fire area. as 3.43, 3.54, 5.43, 3.25, and 3.01 mm day-1. The results found the 
highest value in May was 5.43 mm day-1. The lowest found in July was 3.01 mm day-1. While in non-
combustible area the results found that the average evapotranspiration were 8.37, 6.61, 10.05, 5.88 
and 2.86 mm day-1. The maximum evapotranspiration appeared in May was 10.05 mm day-1. 
Followed by March is equal to 8.37 mm day-1 and the lowest found in July was 2.86 mm day-1. The 
results related with Rachael et al. (2014( and Mitchell et al. (2012) wildfire The evapotranspiration 
of water is 2-3 times the opposite of that of the forest. (Table 2 and Figure 3) 

It can be explained that in The Khuan Kreng peat swamp area is constantly saturated 
throughout the year, so the evaporation of water will evaporate the water on both the water surface 
and the trees, causing the water's evaporation value in the swamp or non-combustible area to be 
high over the fire area 
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Figure 3 Spatial actual evapotranspiration in Kuan-Kreng peat swamp forest, Nakhon Si Thammarat 

province during March to July 2019. 
 

The study of micrometeorology in The Khuan Kreng peat swamp forest were found that the 
average rainfall amount during March to July were 0.48, 1.14, 2.82, 6.0, and 1.30 mm day-1. The 
results showed the highest rainfall in June was found at 6.00 mm day-1. Followed by May was equal 
to 2.82 mm day-1 and the lowest seen in March was 0.48 mm day-1. (Table 2) 

Comparison the monthly ratio evapotranspiration and rainfall amount of the two-place, it 
was found that the burn area had evapotranspiration per rainfall of 7.11, 3.11, 1.92, 0.54, and 2.31 
mm day-1. The most common in March was 7.11 mm day-1. The lowest was 0.54 mm day-1. The 
evapotranspiration per rainfall were 17.31, 5.81, 3.57, 0.98 and 2.19 mm day-1. The maximum 
value in March was 17.31 mm day-1. The lowest, found in June, was 0.98 mm day-1. The 
proportion of evaporation and the ample rainfall indicates the loss of evaporation from the 
swamp area. (Figure 4( 
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Table 2 Monthly variation in the Khuan Kreng burned and  non-burned areas. 

Month 
ET (mm/day-1) ET/P  

burn non-burned Rain  burn non-burned 
March 3.43 8.37 0.48 7.11 17.31 
April 3.54 6.61 1.14 3.11 5.81 
May 5.43 10.05 2.82 1.92 3.57 
June 3.25 5.88 6 0.54 0.98 
July 3.01 2.86 1.3 2.31 2.19 

 
2.3 Comparison the ratio of ET/P between burned and non-burned area in Khuan-Kaeng peat 

swamp forest 
Comparison evapotranspiration between fired and non-burned areas with ET/P indicator implies 

to water accounting budget in the peat swamp forest. The results found that the fire area had the ratio 
evapotranspiration per rainfall amount of 7.11, 3.11, 1.92, 0.54 and 2.31 mm day-1. The most common in 
March was 7.11 mm day-1. The lowest was 0.54 mm day-1. The evapotranspiration per rainfall were 17.31, 
5.81, 3.57, 0.98 and 2.19 mm day-1. The maximum value in March was 17.31 mm day-1. The lowest, found 
in June, was 0.98 mm day-1. The proportion of evaporation and the significant rainfall indicates the loss of 
evaporation from the swamp area. While Evapotranspiration in burned and non-burned areas was found 
that the percentage difference in each month showed that March was the highest of 143.64 percent, (Figure 
5(  followed by April with a difference of 86.86 percent and July. The lowest difference was 5.03 percent. 
(Figure 4( 

 

 
Figure 4 ET between burned and non-burned area 

 
Table 3 ET/P ratio between burned and non-burned area  

ET/P (mm/day) 
Month burned non-burned percent 
March 7.11 17.31 143.64 
April 3.11 5.81 86.86 
May 1.92 3.57 85.22 
June 0.54 0.98 80.81 
July 2.31 2.19 5.03 
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Figure 6 ratio ET between burned and non-burned area  

 
CONCLUSION 

Estimation evapotranspiration using high resolution remotely sensed at the Khuan Kreng 
peat swamp forest. SSEBop and FAO-Penman methods to estimate Evapotranspiration Sentinel-2 
Landsat-8 satellite imagery and meteorological data from the fire regime's measurement site March 
to July 2019 found that evapotranspiration in the non-burned was 8.37, 6.61, 10.05, 5.88 and 2.86 
mm/day-1, respectively. In comparison, The burn area was 3.43, 3.54, 5.43, 3.25 and 3.01 mm/day-1 
and evapotranspiration from the FAO-Penman equation was 7.16, 7.90, 11.08, 8.47 and 7.21 mm. 
The ET/P was 143.64, 86.86, 85.22, 80.81 and 5.03 percent. The independent t-test between 
evapotranspiration of the two area with 105 samples showed a statistically significant difference at 
a confidence level of 0.05 
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ABSTRACT 

The study aimed to estimate and predict streamflow using the MIKE rainfall-runoff (RR) 
model in climate variability scenarios of upper Nan sub-watershed. The main model required 
information on amount of rainfall and evaporation factors for reproducing streamflow. The model 
performance was assessed using observed streamflow data from the Royal Irrigation Department of 
Thailand. The calibration results indicated good performance of the model with R2 of 0.92 and 0.83, 
respectively, and Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) of 0.85 and 0.88, respectively. Factor applied in 
climate change scenarios of the model was rainfall from a doubling of carbon dioxide. The results 
revealed that with the future global climate change severe climate events will occur in the next 5 
and 10 years or in 2025 and 2030 (RCP8.5). The results of streamflow assessment for 2025 and 2030 
showed that both years would have more streamflow comparing to the normal year. Statistical 
analysis indicated that stream flows in 2020, 2025, and 2030 were significant different at 95% 
confidence level. 
Keyword: streamflow, MIKE RR, climate change 
 

INTRODUCTION 
Streamflow is the most multiples used water in humans' daily lives since it is the majority 

part of the water cycle and available access for direct and indirect use. The streamflow is major 
caused by rainfall amount directly flowing through three main characteristics: overland flow, 
interflow, and groundwater flow. Rainfall amount is the main input factor to the watershed that 
uncontrol parameter to the watershed. Excessive rainfall amount is the leading cause of flooding 
or abnormally changing streamflow in the stream. The vary of streamflow causing the loss of life 
and property with a water disaster in watershed events. The upper Nan sub-watershed has a lot of 
rainfall amount throughout the year and likely to have fluctuation rainfall amount in the future due 
to climate change. 

The upper Nan sub-watershed is a steep slope forested area. There is a less flat area for 
planting and agricultural practice and there is a lack of a water management plan that helps to 
prevent flooding and flash flooding. Estimation Streamflow using Mike RR under Climate Change in 
upper Nan Sub-Watershed aimed to assess runoff volume and forecast the amount of runoff in the 
future under climate change. 
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MATERIALS AND METHODS 
Study area 

Upper Nan sub-watershed is located in Nan Province of northern Thailand. It’s 1,400 -1,900 
meters mean sea level. The area is 4,587.91 km2. Upper Nan sub-watershed area has forest 57.59 
percent and agricultural 39.48 percent of the area. (Figure 1) 

Climate in the upper Nan sub-watershed dominates by southwest and northeast monsoons. 
Depression and typhoon frequently caried rainfall from south China sea to the study area. The 
average annual rainfall is 1,237.3 millimeters, with the highest precipitation occurring in August. The 
average monthly temperature is about 25.6 ºC. Monthly averaged relative humidity is approximately 
78 percent. And the amount of streamflow is approximately 1,886.65 million cubic meters per year. 
 

 
Figure 1 Upper Nan sub-watershed 
 
1. Collect data 

1.1 Topographic map with a scale of 1: 50,000 from Royal Thai Survey Department 
1.2 Land use map with a scale 1: 50,000 in 2012 and 2018 from the Department of Land 

Development. 
1.3 Daily weather data, including rainfall and evaporation from the water evaporation tray 

in 2011 and 2020 from the Meteorological Department and the Royal Irrigation Department of 
Thailand, totaling 4 stations, including station codes 331301, 331201, 331401 and 331402 

1.4 Data of daily runoff supply of stations N.1 in 2011 and 2020 from the Royal Irrigation 
Department of Thailand. 

1.5 Daily weather data in 2025 and 2030 from website https://gisclimatechange.ucar.edu/  
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2. Preprocess data into MIKE 11 
2.1 Information of the catchment area that knows the exact coordinates. 
2.2 Rainfall data and evaporation from the rainfall monitoring station.  It must be prepared 

as a time series data file in the format of * dfs0 file extension. 
2.3 Runoff data relative to the catchment area and rainfall in the area. It is made in the file 

format extension * dfs0. 
 

3. Estimation of runoff volume using MIKE 11 Rainfall-Runoff (RR) model 
The MIKE 11 RR model is a model that simulates hydrological processes by generating runoff 

from rainfall as an input in a watershed. By assigning each sub-basin to be one unit. Parameters and 
variables were used to represent the mean values of each river basin, which uses information on 
Sub-watershed boundaries, daily rainfall, and daily evaporation. It is the basic information for 
modeling. By the nature of the watershed in the model, the amount of water is divided into 4 parts 
are Snow Storage, Surface Storage, Lower Zone Storage, and Groundwater Storage (Figure 2) 

3.1 Setting up the model 
MIKE 11 RR model was set up to carry out rainfall-runoff modeling in Upper Nan Sub-

Watershed site having catchment area 4,587.91 km2 and set parameters value from the auto-
calibration. (Table 1) 

3.2 Model calibration 
Calibration is a process of standardizing predicted values, using deviations from observed 

values for a particular area to derive correction factors that can be applied to generate predicted 
values consistent with the observed values. Once the MIKE 11 RR model was set up with the input 
information. During calibration, the default model parameters were kept the same and model was 
run in auto-calibration mode. 

Figure 2 Process of MIKE 11 RR model 
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Table 1 Parameters requirement for the MIKE 11 RR model 

Parameter Value Unit Description Effects 
Umax 10 - 20 Mm Maximum water content 

in surface storage  
Overland flow, infiltration, 
evapotranspiration, 
interflow  

Lmax 50 - 300 Mm Maximum water content 
in lower zone/root 
storage  

Overland flow, infiltration, 
evapotranspiration, base 
flow  

CQOF  0-1 
 

Overland flow 
coefficient 

Volume of overland flow 
and infiltration  

CKIF 500 -1,000 Hrs  Interflow drainage 
constant 

Drainage of surface storage 
as interflow  

TOF 0 - 0.99 
 

Overland flow threshold Soil moisture demand that 
must be satisfied for 
overland flow to occur  

TIF 0 - 0.99 
 

Interflow threshold Soil moisture demand that 
must be satisfied for 
interflow to occur  

TG 0 - 0.99 
 

Groundwater recharge 
threshold  

Soil moisture demand that 
must be satisfied for 
groundwater recharge to 
occur  

CK1 3 - 48 Hrs  Timing constant for 
overland flow  

Routing overland flow 
along catchment slopes 
and channels  

CK2 3 - 48 Hrs  Timing constant for 
interflow 

Routing interflow along 
catchment slopes  

CKBF 500 - 5,000 Hrs  Timing constant for base 
flow 

Routing recharge through 
linear groundwater 
recharge 

MIKE11 Reference Manual (2011) 
 
4.  Estimation streamflow in each type of scenario 

4.1 Set the base year using the year 2020 
4.2 The year of the La Niña phenomenon, the year 2011 
4.3 Climate change scenario: Rainfall from a doubling of carbon dioxide gas. As a result of 

future global climate change is Representative Concentration Pathways (RCP8.5) from The Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change or AR5, according to the 
report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, RCP8.5 is a severe event in the next 5 
and 10 years is in 2025 and 2030. 
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5. Statistical analysis 
5.1 Nash-Sutcliffe Efficiency Coefficient: NSE 
Statistical value used to determine the model's accuracy. If there is an approach value of 

1, the model has high efficiency. 
5.2 Comparison of total streamflow and the maximum streamflow between the two data 

sets from the difference in the appearance of the year was a test of the difference between the 
normal year and the La Nina. And the year of climate change Upper Nan sub-watershed area by 
comparing two independent sets of data employing t-test at a 95% confidence level. 

1) Difference test between 2020 and 2025 
2) Difference test between 2020 and 2030 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

1. Estimation streamflow in Upper Nan Watershed using Mike RR model 
1.1 Model efficiency  
Evaluation of streamflow content from the MIKE RR model, using the 2020 rainfall data in 

the model performance test, found that the average daily streamflow from the model was 67.06 
m3/s, the highest volume equals 784.35 m3/s, and the lowest value was 0 m3/s. The streamflow 
obtained from the model was highly correlated with the amount of streamflow obtained from the 
measurement of N.1 station. The average daily streamflow from the measure was 67.04 m3/s, the 
highest volume was 1,164.15 m3/s, and the lowest was 0 m3/s, with the R2 value 0.92 and the NSE 
value is 0.85, indicating that the model has efficient. (Figure 3) 

 

 
Figure 3 Streamflow variation from MIKE RR model of the year 2020 in upper Nan sub-watershed 
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Estimation streamflow from rainfall amount data in 2011 (La Niña year( was found that the 
average daily streamflow from the model was 177.77 m3/s, the highest was 1,406.18 m3/s. And the 
lowest was 0 m3/s. The streamflow from the model was highly correlated with the amount of 
streamflow from the measurement of N.1 (hydrological measurement station). The average daily 
streamflow from the measure station was equal to 190.16. m3/s, the highest volume was 1,711.40 
m3 / s, and the lowest value was 2.20 m3/s. The runoff from the model was related to the runoff 
amount from the measurement site with a high correlation (R2 = 0.83 and NSE =0.88). It can imply 
that the model is efficient for estimation streamflow. (Figure 4) 

 

 
Figure 4 The correlation of estimation and measurement Streamflow from MIKE RR model of 

2011 year in upper Nan sub-watershed 
 
2. Rainfall amount variation in Upper Nan Sub-Watershed 

The results found the study of rainfall in the upper Nan sub-watershed that the normal 
year (2020) had annual rainfall of 1,130.02 mm, the highest monthly rainfall in August was 418.20 
mm. and monthly rainfall the lowest in January. In La Niña year, the annual cumulative rainfall was 
2,042.45 mm, and the highest monthly cumulative rain in July was 386.85 mm, followed by 
September and August. The monthly cumulative rainfall was 379.43 mm. and 345.90 mm., 
respectively. (Figure 5( 
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Figure 5 Monthly Rainfall in 2011 and 2020 
 

Amount of precipitation from an increase of 2 times that of carbon dioxide. According to 
rainfall amount in the future (2025 and 2030) under climate model forecasting (RCP 8.5) there is a 
significant increase in rainfall from the current year. The annual cumulative rainfall was 3,559.24 
mm and 3,561.60 mm, respectively, which each month had similar rain. The average is 296.60 mm 
and 296.80 mm, respectively. (Figure 6) 

 

 
Figure 6 Monthly Rainfall in 2025 and 2030 
 
 In the normal year during the wet period between May and October, the results appeared 
that the amount rainfall is 1,017.19 mm, or 90.02 percent of the annual rainfall due to the monsoon 
movement's influence. Or a tropical cyclone is entering the area. And the variation of rain during 
the dry period between November to April There was relatively little rainfall with the value of 
112.83 mm or 9.98 percent of the annual rainfall. Especially in December and January which there 
was no rain at all. Since the influence of the northeast monsoon prevails over Thailand.              
Which brings cold and dry air masses from Mongolia and China to Thailand, Resulting in clear sky, 
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cold and dry weather, especially in the north and northeast regions (Meteorological Department of 
Thailand, 1994) (Table 2) 
 
Table 2 Rainfall of wet-dry period 

Year 
Wet period Dry period 

Annual (mm) 
mm % mm % 

Normal 1,017.19 90.02 112.83 9.98 1,130.02 
La Nina 1,772.40 86.78 270.05 13.22 2,042.45 
2025 1,793.31 50.38 1,765.93 49.61 3,559.24 
2030 1,794.43 50.38 1,767.17 49.62 3,561.60 

 
3. Prediction streamflow under climatic variability. 

3.1 Scenario 1 :  Rainfall amount prediction from a doubling of carbon dioxide scenario of 
future global climate change (RCP8.5) in the next 5 years in 2025 explains that the model's 
streamflow was higher than the normal year, with an average daily streamflow volume of 263.345 
m3/s. Second, the maximum daily water intake volume was 396.53 m3/s, and the lowest streamflow 
was 0 m3/s. (Figure 7) 
 

 
Figure 7 Streamflow prediction from MIKE RR model of 2025 year 

 
3.2 Scenario 2: Rainfall amount prediction from a doubling of carbon dioxide scenario 

of future global climate change (RCP8.5) in the next 10 years in 2030 explains that the 
streamflow from the model was much higher than the normal year, with average daily 
streamflow of 255.28 m3/s., the maximum daily water supply volume is 396.53 m3/s, and the 
lowest water flow volume is 0 m3/s. (Figure 8) 
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Figure 8 Streamflow prediction from MIKE RR model of 2030 year 
 

3.3 Comparison streamflow under climatic variability. 
3.3.1 Difference test between 2020 and 2025 
By comparing the water intake data between 2020 and 2025, the analysis results 

revealed that the amount of streamflow in 2025 was significantly different from the normal year. 
At 95% confidence level, due to the 2025 rainfall used to estimate runoff from the model, the 
rainfall predicted from high carbon dioxide events. In the assessment of runoff much higher than 
the normal year. (Table 3) 

 
Table 3 T-test between 2020 and 2025 

Year N Mean S.D. t sig 
2020 365 67.21 17,039.16 -24.5929 3.39E-93 
2025 365 263.80 6,284.905   

 
3.3.2 Statistical streamflow difference test between 2020 and 2030 
A statistical test comparing the streamflow in 2020, 2025, and 2030 revealed that the 

amount of streamflow in 2025 and 2030 was a statistically significant difference from 2020 under 
95% confidence level. Due to the close data of rainfall amount in near future prediction effectively 
with streamflow in future (Table 4) 

 
Table 4 T-test between 2020 and 2025 

Year N Mean S.D. t sig 
2020 365 71.92 18,362.02 -21.4703 2.6E-74 
2030 365 255.27 5,995.05   
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3.4 Relationship between rainfall amount and streamflow. 
The hydrological characteristic indicator that is famous for comparing streamflow patterns 

in each watershed was the percentage of the rainfall-runoff ratio by investigating the ratio of 
streamflow to rainfall over the same period. 

The percentage of rainfall/streamflow of all four years during floods had a higher 
proportion of rainfall/streamflow than during the drought. In a normal year, the proportion of 
rainfall/streamflow throughout the year was 1.86, which is less than that in the La Nina 
phenomenon with a total value of 2.73. During floods, the value was 5.90 and during the drought 
was 3.08. In 2025 and 2030, the proportion of rain/streamflow throughout the year was 2.32 and 
2.25, respectively, where the floods were 5.04 and 5.03, respectively, and the dry periods were 
4.65 and 4.58, respectively. In 2025 and 2030, the rainfall/streamflow ratio was similar because 
both years had similar rainfall and streamflow values. (Table 5) 

 
Table 5 The percentage of rainfall / streamflow 

Year 
Rainfall/Streamflow Ratio 

Wet period Dry period Total 
Normal 3.86 3.32 1.86 
La Nina 5.90 3.08 2.73 
2025 5.04 4.65 2.32 
2030 5.03 4.58 2.25 

 
CONCLUSION 

The results of Estimation Streamflow Using Mike RR Under Climate Change in Upper Nan 
Sub-Watershed found that the MIKE RR model was an efficient rain-runoff model. Based on the 
model performance testing using 2020 and 2011 data, the model yielded R2 of 0.92 and 0.83, 
respectively, and NSE of 0.85 and 0.88, respectively. 

The rainfall in the upper sub-watershed in the normal year was 1130.02 mm/year of 
cumulative rainfall, less than that in the La Nina and future rainfall. Carbon dioxide increased twice 
(RCP 8.5) in 2025 and 2030. According to the runoff estimates, both years of runoff were much 
higher than normal years. From statistical comparison with normal year, there was a significant 
difference in the statistical position at 95% confidence level. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการพัฒนาป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศใกล้ผิวดิน บริเวณศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และการระเหยน้ำที่ตรวจวัดจากสถานีตรวจ
อากาศซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กที่มีกิจกรรมการพัฒนาป่าไม้ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ 
รูปแบบชลประทาน รูปแบบการใช้ฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบการใช้ฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ รวมทั้ง
ประยุกต์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average: MA) เพื่อพิจารณาแนวโน้มของข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่พัฒนา
ป่าไม้โดยรูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ มีค่าอุณหภูมิ และปริมาณฝนสูงกว่ารูปแบบอื่น ๆ รูปแบบการใช้ฝายต้นน้ำลำธาร
และอ่างเก็บน้ำ มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด และรูปแบบชลประทานมีค่าการระเหยน้ำสูงสุด และเมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม 
พบว่า ทุกรูปแบบมีแนวโน้มของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง ความชื้นสัมพัทธ์ของรูปแบบน้ำฝนตาม
ธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนรูปแบบอื่น ๆ แนวโน้มลดลง และการระเหยน้ำของรูปแบบชลประทานมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ส่วนรูปแบบอื่น ๆ แนวโน้มลดลง และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า รูปแบบการพัฒนาป่าไม้
ต่างกันส่งผลให้อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และการระเหยน้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นปริมาณฝน 
ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
คำสำคัญ: กิจกรรมพัฒนาปา่ไม้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฝายต้นน้ำลำธาร ลกัษณะอากาศใกลผ้ิวดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้
 

ABSTRACT 
The study on effects of forest development activities to microclimate in Huai Hong Khrai 

Royal Development Study Center, Doi Saket District, Chaing Mai Province was designed to analyze 
effects of forest development activities on changes and trends of temperature, rainfall, relative 
humidity, and evaporation measured at the weather stations located in the small watersheds. A 
group pf 4 different forest development activity patterns were grouped included natural rainfall (N), 
irrigation (IR), check dam (CH), and check dam together with reservoir (CHR). In addition, Moving 
Average (MA) was integrated in the analysis of microclimate characteristics and trends.  

The findings discovered that temperature and rainfall were the highest in the natural rain 
pattern,  while relative humidity was the highest in check dam together with reservoir pattern, and 
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evaporation was the highest in the irrigation pattern. The trend analysis indicated that all of forest 
development activity pattern contributed to increase temperature and degrease rainfall. Relative humidity 
of natural rainfall development pattern increased while relative humidity of other forest 
development patterns decreased. Additionally, evaporation of irrigation activity pattern increased 
while evaporation of other patterns decreased. The statistical analysis revealed that different forest 
development activity patters significantly contributed to temperature, relative humidity, and 
evaporation, differently. However, rainfalls among the development activity patterns were not 
significant different. 
Keywords: check dam, forest development activities, Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre, 

microclimate, moving average (MA)  
 

คำนำ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับท้องถิ่นเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งนำไปสู่ความผันแปรของ
อุณหภูมิ ฝน และปัจจัยอื่นๆ ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
สุขภาพอนามัย ในภาคเกษตรกรรม และภาคป่าไม้ ในส่วนของภาคป่าไม้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความเปราะบางและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน
ระบบนิเวศ เสี่ยงต่อการสูญหายหรือสูญพันธ์ต่อพืชและสัตว์ป่าบางชนิดที่ไม่ทนต่ออากาศร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาสูง
ทางภาคเหนือ สภาพพื้นที่แห้งแล้งเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นตามมา และการเกิดน้ำท่วมและภัยแล้ง (ดำรงค์, 2561( 
พื้นที่ป่าไม้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากการดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ช่วยลดหรือชะลอให้
อุณหภูมิคงที่ ปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น สอดคล้องกับเกษม (2534( กล่าวว่า ปัจจัยด้านสิ่งปกคลุมดิน
มีบทบาทช่วยดูดซับความร้อน ลดอุณหภูมิอากาศ เพิ่มความชื้นในอากาศได้ ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกป่า การฟื้นฟู
ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับน้ำฝนและเพื่มปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการป้องกันแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทำลายป่า และการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ โดยการบูรณาการตามวิถีชีวิต วัฒธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้สอดรับกับการปรับระบบนิเวศและสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปรับตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สภาพเดิม
เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากถูกบุกรุกแผ้วถาง และเกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2525 ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้น 
โดยมีกิจกรรม และวิธีพัฒนาพื้นที่หลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
สำหรับนำไปปรับใช้เพื่อการดำรงชีวิต ในส่วนของงานด้านป่าไม้ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการฟื้นฟูป่ามาพิจารณา
ดำเนินการเพื่อเป้าหมายให้สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งงานศึกษา และพัฒนาป่าไม้ ได้เลือกลุ่มน้ำขนาดเล็กที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาวิจัยผลของกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบน้ำฝน
ตามธรรมชาติ รูปแบบคลองไส้ไก่-คูคลอง หรือรูปแบบชลประทาน รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำ
ลำธารและอ่างเก็บน้ำ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา ซึ่งผลการดำเนนิงานในช่วงกว่า 
30 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ป่ามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ดังนั้น การศึกษาลักษณะอากาศใกล้ผิวดินในพื้นที่พัฒนาป่าไม้
รูปแบบต่าง ๆ ต้องการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของลักษณะอากาศใกล้ผิวดิน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่
ช่วยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในท้องถิ่น รวมทั้งนำไปประยุกต์ในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพ
ของการพัฒนาป่าไม้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป 
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อุปกรณ์และวธิีการ 
1.  พื้นที่ศึกษา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ (Figure 1) มีพื ้นที ่ 13.60 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 8,500 ไร่( เป็นพื้นที ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าขุนแม่กวง แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีสภาพป่าที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุก และเผาป่า ทางศูนย์ฯ ได้ก่อตั้งขึ้น และได้
พัฒนาให้ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยต้นแบบเพื่อสร้างการเรียนรู้ทั้งงานด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ 
สัตว์ป่า ประมง และการส่งเสริมอาชีพ สำหรับงานพัฒนาป่าไม้ ได้ทำการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยาป่าไม้ 
และกระบวนการทางอุตุ-อุทกวิทยาภายหลังที่มีกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี  
พ.ศ. 2544 ซึ่งได้เลือกลุ่มน้ำขนาดเล็กสำหรับการวิจัยผลของการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ (Natural system: N) มีพื้นที่ 57 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าที่ปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ 
และป้องกันไฟป่าเพื่อรักษาแม่ไม้ รูปแบบคลองไส้ไก่ -คูคลอง หรือรูปแบบชลประทาน ( Irrigation system: IR)  
มีพื้นที่ 41 ไร่ เป็นระบบที่มีการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่ 1 ในพื้นที่ศูนย์ฯ ปล่อยไหลผ่านระบบท่อตามสันเขาไปตาม
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ และปล่อยน้ำให้ไหลลงในลักษณะก้างปลาตามความลาดชันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ
พื้นที่ป่าในช่วงหน้าแล้ง รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร (Check dam system: CH) มีพื้นที่ 87 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่งมีการ
ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารในลำน้ำสาขาเพื่อชะลอน้ำ กระจายความชุ่มชื้น และเก็บกักน้ำไว้ในดิน และรูปแบบฝายต้นน้ำ
ลำธารและอ่างเก็บน้ำ (Check dam and reservoir system: CHR) มีพื้นที่ 423 ไร่ โดยมีพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำ และ
ทำการสร้างฝายต้นน้ำตามลำน้ำสาขาเพื่อช่วยในการเก็บกักน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน (ยุทธพงษ์ และคณะ, 2558( 
 
2.  การรวบรวมข้อมูล 

2.1 ศูนย์ศึกษาฯ ได้ศึกษาลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ โดยเริ่มดำเนินการในปี  
พ.ศ. 2528 และได้ออกแบบการวิจัย รวมทั้งเลือกพื้นที่ศึกษาตามรูปแบบการพัฒนาป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูลลักษณะอากาศเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยอุณหภูมิ (ค่าสูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย( ปริมาณฝน 
(ค่าสูงสุด ต่ำสุด( ความชื้นสัมพัทธ์ (ค่าสูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย( และการระเหยน้ำ (ค่าสูงสุด ต่ำสุด( เก็บรวบรวมโดย
เจ้าหน้าที่ของงานศึกษา และพัฒนาป่าไม้ จากสถานีตรวจอากาศ 5 สถานี โดยข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2528-2562 
รวบรวมจากสถานีตรวจอากาศบริเวณที่ทำการศูนย์ศึกษาฯ วิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นรายเดือน และรายปี และข้อมูล
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2562 รวบรวมจากสถานีในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีกิจกรรมการพัฒนาป่าไม้รูปแบบต่าง ๆ 4 สถานี 

2.2 เนื่องจากข้อมูลบางช่วงขาดหายไป จึงต้องมีการตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูล โดยอุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้น
สัมพัทธ์ และการระเหยน้ำรายวันที่ขาดหายไปจะดำเนินการโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยรายเดือนของเดือนนั้น ส่วนปริมาณฝนใช้
วิธี Double Mass Curve Analysis ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ตรวจสอบข้อมูลโดยเปรียบเทียบปริมาณฝนรายปีของสถานีนั้น 
กับค่าปริมาณน้ำฝนสะสมรายปีที่เฉลี่ยจากสถานีที่อยู่รอบๆ กรณีที่ข้อมูลถูกต้องรูปกราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง 
 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 วิเคราะห์ค่าสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ยของข้อมูลอุณหภูมิ ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และการระเหยน้ำ 
จากสถานีตรวจอากาศในพื้นที่ลุ ่มน้ำที่มีการพัฒนาป่าไม้รูปแบบต่าง ๆ 4 สถานี ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.  2545-2562  
และสถานีตรวจอากาศบริเวณที่ทำการศูนย์ศึกษาฯ (สถานีหลัก( ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2528-2562 โดยวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลรายเดือน และรายปี 

3.2 สร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงก่อนพัฒนาป่าไม้  
(พ.ศ. 2528-2562( และหลังพัฒนาป่าไม้ (พ.ศ. 2545-2562( โดยใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือน และรายปี ของสถานีตรวจ
อากาศทั้ง 5 สถานี 
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Figure 1 Boundary of the Huai Hong Khrai (HHK) Royal Development Study Center and location of the 

research watersheds Chiang Mai Province 
 

3.3 วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลลักษณะอากาศรายปีของพื้นที่พัฒนาป่าไม้ทั้ง 4 รูปแบบ ด้วยวิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ (Moving average: MA) เพื่อลดความแปรปรวนของข้อมูล โดยกำหนดระยะเวลา 3 ปี  

3.4 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายปี ระหว่างพื้นที่พัฒนาป่าไม้รูปแบบต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบทียบความแตกต่างโดยใช้ Least significant different 
(LSD( ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

ผลและวิจารณ์ 
1.  การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ 

1.1 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีที่ตรวจวัดจากสถานีหลัก บริเวณทำการศูนย์ศึกษาฯ (พ.ศ. 2528–2544( มีค่าเฉลี่ย 22.98 

องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าช่วงที่มีกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ (พ.ศ. 2545-2562( ที่มีค่าเฉลี่ย 21.93 องศาเซลเซียส โดยลดลง
ร้อยละ 4.57 ซึ่งผลของการพัฒนาป่าไม้ที่ทำให้ป่ามีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลง แสดงถึง
อิทธิพลของป่าต่ออุณหภูมิในท้องถิ่น โดยต้นไม้มีกระบวนการคายน้ำต่อวันปริมาณสูงจึงส่งผลให้มีอุณหภูมิโดยรอบ
ลดลง (Center for Climate Adaptation, 2017( ส่วนผลการตรวจวัดในแต่ละพื้นที่พัฒนาป่าไม้ พบว่า ทุกรูปแบบ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม โดยรูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาตมิีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รูปแบบฝายต้นน้ำ
ลำธาร รูปแบบชลประทาน และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีค่า 25.09, 25.03, 24.77 และ 24.68 
องศาเซลเซียส ตามลำดับ เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคือ เดือนมกราคม โดยรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ 
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน มีค่า 
14.72, 15.10, 16.45 และ 16.77 องศาเซลเซียส (Figure 2a)  
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1.2 ปริมาณฝน 
ปริมาณฝนรายปีที่ตรวจวัดจากสถานีหลัก บริเวณทำการศูนย์ศึกษาฯ (พ.ศ. 2528–2544( มีค่าเฉลี่ย 1,287.54 

มิลล ิเมตร ซึ ่งต ่ำกว่าช ่วงท ี ่ม ีก ิจกรรมพัฒนาป่าไม ้ (พ.ศ. 2545-2562( ค ่าเฉลี ่ย 1,336.60 ม ิลล ิเมตร  
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.81 ซึ่งปริมาณฝนหลังจากมีกิจกรรมพัฒนาป่าไม้เพิ่มขึ้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน ทั้งนี้  
อาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับปรากฎการณ์ ENSO ซึ่งทำ
ให้มีปริมาณสะสมรายปีเฉลี่ยต่ำกว่าปกติในปีที่เกิดเหตุการณ์ El Nino และเพิ่มขึ้นในปีที่ตรงกับเหตุการณ์ La Nina 
(Limsakul et al., 2008) ส่วนผลการตรวจวัดในแต่ละพื้นที่พัฒนาป่าไม้ พบว่า ทุกรูปแบบมีปริมาณฝนสูงสุดใน
เดือนกันยายน โดยรูปแบบชลประทานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ รูปแบบ
น้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร มีค่า 285.04, 284.31, 282.60 และ 277.42 มิลลิเมตร ตามลำดับ 
เดือนที่มีปริมาณฝนต่ำสุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ โดยรูปแบบชลประทานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือ รูปแบบน้ำฝน
ตามธรรมชาติ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีค่า 3.99, 4.24, 4.26 และ 
4.73 มิลลิเมตร (Figure 2b)  

1.3 ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตรวจวัดจากสถานีหลัก บริเวณทำการศูนย์ศึกษาฯ (พ.ศ. 2528–2544( มีค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 75.80 ซึ่งค่าต่ำกว่าช่วงที่มีกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ (พ.ศ. 2545-2562( ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.57 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.89 ทั้งนี้ ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงขึ้นหลังจากมีกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ จากการลักลอบตัดฟันหมดไป และมีการป้องกัน
ไฟป่า เมื่อมีฝนตกจะเกิดความชื้นสัมพัทธ์ได้มากทำให้ป่าเบญจรรณเติบโตได้ดีและขยายพื้นที่ไปยังป่าเต็งรังเกิดสภาพ
ป่าไม้สมบูรณ์ขึ้น สอดคล้องกับ Weaver and Clements (1938) ที่พบว่า พื้นที่ป่ามีความชื้นในอากาศสูงกว่าบริเวณทุ่ง
หญ้า หรือในที่โล่ง เนื่องจากป่าใช้น้ำมากในกระบวนการเจริญเติบโต แต่ขณะเดียวกันก็มีการคายน้ำมากจึงทำให้มี
ความชื้นในอากาศสูง ส่วนผลการตรวจวัดในแต่ละพื้นที่พัฒนาป่าไม้ พบว่า รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ  รูปแบบ
ชลประทาน และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายน ส่วนรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและ
อ่างเก็บน้ำ มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม โดยรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน มีค่าร้อยละ 97.48, 96.46, 
94.25 และ 88.63 ตามลำดับ รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบชลประทานมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดในเดือน
มีนาคม รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดในเดือนเมษายน 
โดยรูปแบบชลประทาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และ
รูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีค่าร้อยละ 68.18, 72.88, 80.16 และ 82.96 ตามลำดับ (Figure 2c)  

1.4 การระเหยน้ำ 
การระเหยน้ำรายปีที ่ตรวจวัดจากสถานีหลัก บริเวณทำการศูนย์ศึกษาฯ (พ.ศ. 2528–2544( มีค่าเฉลี่ย 

1,293.47 มิลลิเมตร ซึ่งค่าสูงกว่าช่วงที่มีกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ (พ.ศ. 2545-2562( ค่าเฉลี่ย 1,177.73 มิลลิเมตร โดย
ลดลงร้อยละ 8.95 แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์มีบทบาทต่อการระเหยน้ำ จากการระเหยน้ำที่
ลดลงทำให้น้ำถูกกักเก็บไว้ในระบบนิเวศมากขึ้น โดยไพโรจน์ (2528( กล่าวว่า เมื่อช่วงที่รังสีอาทิตย์ และอุณหภูมิ
อากาศสูง การระเหยน้ำมีค่าต่ำลง และหยุดเมื่ออากาศที่อยู่เหนือผิวน้ำอิ่มตัวด้วยไอน้ำแล้ว ส่วนผลการตรวจวัดในแต่ละ
พื้นที่พัฒนาป่าไม้พบว่า ทุกรูปแบบมีการระเหยน้ำสูงสุดในเดือนเมษายน โดยรูปแบบชลประทาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีค่า 
183.18, 177.00, 151.21 และ 139.79 มิลลิเมตร ตามลำดับ เดือนที่มีการระเหยน้ำต่ำสุด คือเดือนธันวาคม โดย
รูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร รูปแบบน้ำฝนตาม
ธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน มีค่า 24.75, 29.27, 60.80 และ 62.11 มิลลิเมตร ตามลำดับ (Figure 2d)  
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Figure 2 Variations of Temperature (a), Rainfall (b), Relative humidity (c) and Evaporation (d) of 
various forest development activities in HHK Development Study Center, Chiang Mai 
Province  

 
2.  แนวโน้มข้อมูลลักษณะอากาศ 

2.1 อุณหภูมิ รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และสูงกว่าพื้นที่
พัฒนาป่าไม้รูปแบบอื่น ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา โดยทุกรูปแบบมีแนวโน้มอุณหภูมิเพิ่มขึ้น (Figure 3a) 

2.2 ปริมาณฝน รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการพัฒนาป่าไม้รูปแบบอื่นๆ โดยทุกรูปแบบมี
แนวโน้มปริมาณฝนลดลง (Figure 3b) อธิบายได้ว่า การพัฒนาป่าไม้ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากพื้นที่ศึกษามีขนาดเล็ก และมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดฝนมากกว่า เช่น ปรากฎการณ์  
ENSO สังเกตได้จากกราฟที่มีลักษณะเป็นคลื่น  

2.3 ความชื้นสัมพัทธ์ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการพัฒนาป่าไม้รูปแบบอื่น ๆ 
โดยรูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนรูปแบบชลประทาน รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝาย
ต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีแนวโน้มความชื้นสัมพัทธ์ลดลง (Figure 3c)  

2.4 การระเหยน้ำ รูปแบบชลประทาน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการพัฒนาป่าไม้รูปแบบอื่นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ส่วนรูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ รูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีแนวโน้มลดลง 
(Figure 3d) 
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Figure 3 Trend analyses by 3-yr moving average for Temperature (a), Rainfall (b), Relative humidity 
(c) and Evaporation (d) of various forest development activities in HHK Development 
Study Center, Chiang Mai Province  

 
ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลักษณะอากาศ สรุปได้ว่า  แต่ละรูปแบบการพัฒนาป่าไม้มีแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน แต่รูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีแนวโน้มดีกว่ารูปแบบอื่นๆ เล็กน้อย จากการ
ที่มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้อยกว่ารูปแบบอื่น และมีการระเหยน้ำลดลงมากกว่ารูปแบบอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของสุภาพ และคณะ (2561( ที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้ในพื้นที่ลุ ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้  
ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2560 พบว่า รูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ มีดัชนีความหลากหลาย 
ชนิดพันธุ์มากกว่ารูปแบบอื่นๆ ต้นไม้ที่เหลืออยู่จะมีการเติบโตดี มีเรือนยอดปกคลุมมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เหล่านี้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ จากการที่มีฝายชะลอน้ำ  
ช่วยลดการพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำน้ำ ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำยาวนานขึ้น 
ความชุ่มชื้นจึงเพิ่มมากขึ้น และมีการแผ่ขยายกระจายความชื้นออกไปในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำน้ำ (ส่วนจัดการ
ทรัพยากรต้นน้ำ, 2550) อีกทั้งการมีอ่างเก็บน้ำภายในพื้นที่ จะช่วยในเรื่องของการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์
ได้ในระดับหนึ่ง (รังสรรค์, 2547( ทั้งนี้ จากผลการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศใกล้ผิวดินของ
แต่ละรูปแบบพัฒนาป่าไม้ยังไม่สามารถหาความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน แต่ระบบนิเวศป่าไม้ของพื้นที่พัฒนาด้วย
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ลักษณะอากาศมีแนวโน้มดีกว่าการที่ไม่มีการพัฒนาป่าไม้เลย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของลักษณะอากาศ ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะดิน 
ตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น ซึ่งก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศด้วยเช่นกัน  
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3. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยลักษณะอากาศระหว่างกิจกรรมพัฒนาป่าไม้รูปแบบต่าง ๆ  

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) พบว่า รูปแบบพื้นที่พัฒนาป่าไม้ที่ต่างกันมีอุณหภูมิเฉลี่ย 
ความชื ้นสัมพัทธ์ และการระเหยน้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  แต่มีค่าปริมาณฝนไม่แตกต่างกัน  
และวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยรายคู ่โดยใช้ Least significant different: LSD (Table 1 และ Table 2( มี
รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 อุณหภูมิ พบว่า รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
กับรูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคู่อื่น  
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำวิจัยอยู่ไม่ห่างกัน รวมทั้งสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ทิศด้านลาด และระดับความสูง 
โดยเฉพาะปัจจัยทิศด้านลาดซึ่งลาดเอียงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่พัฒนาด้วยรูปแบบน้ำฝน
ธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน ที่เป็นด้านรับแสงมาก ทำให้มีอุณหภูมิสูง และส่งผลต่อการระเหยน้ำที่มีค่าสูง
เช่นกัน 

3.2 ปริมาณฝน พบว่า ทุกรูปแบบไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (non-significant) เนื่องจาก
พื้นที่ลุ่มน้ำศึกษามีขนาดเล็ก และอยู่ใกล้กัน จึงไม่แสดงความแตกต่างของข้อมูลชัดเจน ทั้งนี้ แม้ป่าแต่ละพื้นที่มี
สภาพที่สมบูรณ์ขึ้น แต่เนื่องด้วยพื้นที่พัฒนาแต่ละรูปแบบมีขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ขนาดเล็ก
ไม่มีบทบาททำให้ปริมาณฝนบริเวณนั้นแตกต่างกัน อีกทั้งการเกิดฝนขึ้นอยู่กับอนุภาคของฝุ่นละออง ไอน้ำใน
บรรยากาศ และกระบวนการควบแน่น โดยขาดปัจจัยใดไม่ได้ (เกษม และนิพนธ์, 2525( ซึ่งการมีพื้นที่ป่าจึงไม่จำเป็นที่
ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้น (ไรวินท์, 2538( 

3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ พบว่า ทุกรูปแบบมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากมีกิจกรรมการจัดการน้ำเข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งจากน้ำฝน น้ำที่ใช้ในการพัฒนาป่าไม้ด้วยรูปแบบชลประทานเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า น้ำจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากกระบวนการระเหยน้ำ หรือ
สูญเสียน้ำจากพื้นที่แตกต่างกัน 

3.4 การระเหยน้ำ พบว่า รูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน มีความแตกต่างกันทางสถิติ
กับรูปแบบฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคู่อื่น 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การระเหยน้ำมีผลการวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับอุณหภูมิ เนื่องจากการระเหยน้ำต้องใช้พลังงาน
จากรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และลม ซึ่งการระเหยน้ำเกิดขึ้ นมากในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง 
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และความเร็วลมสูง (Science Education Resource Center: SERC, 
2018) 
 
Table 1 Analysis of Variance (ANOVA) test for local climate data of various forest development 

activities in HHK Development Study Centre, Chiang Mai Province 

Climatic data F value Sig (p<0.05) 
Temperature (°C( 33.833 0.00* 
Rainfall (mm.) 0.067 0.977 
Relative humidity (%) 68.786 0.00* 
Evaporation (mm.) 104.327 0.00* 

Remark: * Significantly different (p<0.05) 
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Table 2 Results of Least significant different: LSD 

Forest development 
activities 

Climatic data 
Temperature 

(°C) 
Rainfall 
 (mm.) 

Relative 
humidity (%) 

Evaporation 
(mm.) 

Natural (N) 21.90b 1,336.56 87.32b 1,127.11b 
Irrigation (IR) 21.89b 1,317.20 82.51a 1,183.51b 
Check dam (CH) 21.15a 1,300.86 91.96c 810.56a 
Check dam and reservoir (CHR) 20.91a 1,330.06 93.69d 750.61a 

Remark: Mean values with the same alphabets in columns are not significant (P>0.05)   

 
สรุป 

การศึกษาผลของกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในท้องถิ่น บริเวณศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาข้อมูลลักษณะอากาศ พบว่า  
การพัฒนาป่าไม้ด้วยรูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติมีค่าอุณหภูมิ และปริมาณฝนสูงสุด รูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและ  
อ่างเก็บน้ำ มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด และรูปแบบชลประทานมีค่าการระเหยน้ำสูงสุด ส่วนการวิเคราะห์แนวโน้ม
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พบว่า อุณหภูมิมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกรูปแบบ ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงทุกรูปแบบ 
ความชื้นสัมพัทธ์ของรูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่รูปแบบอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง และการระเหยน้ำ
ของรูปแบบชลประทานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่รูปแบบอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลง ส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ
โดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยรายคู ่โดยใช้ Least significant different: LSD พบว่า อุณหภูมิและ 
การระเหยน้ำของรูปแบบน้ำฝนตามธรรมชาติ และรูปแบบชลประทาน มีความแตกต่างกันทางสถิติกับรูปแบบ 
ฝายต้นน้ำลำธาร และรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารและอ่างเก็บน้ำ ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคู่อื่นไม่แตกต่างกัน 
ปริมาณฝนทุกรูปแบบมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ และความชื้นสัมพัทธ์ทุกรูปแบบมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งผล
การศึกษา สรุปได้ว่า การพัฒนาป่าไม้ส่งผลโดยรวมให้อุณหภูมิลดลง การระเหยน้ำลดลง และความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการพัฒนาตัวขึ้นของระบบนิเวศ สภาพป่าสมบูรณ์ น้ำในระบบนิเวศของลุ่มน้ำเกิดความสมดุล จึงควรมี
การเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาป่าไม้ที่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นวิธีการผสมผสานกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้วัสดุจากธรรมชาติ อีกทั้งควรมีกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
เพื่อลดความเสื่อมโทรมของป่า หรือทำการปลูกป่า ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ และสร้างการให้บริการ หรือการทำหน้าที่
ของระบบนิเวศป่าไม้ให้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยให้เกิดการควบคุมลักษณะอากาศใกล้ผิวดินให้ดีขึ้นได้ จึงควรกำหนด
เป็นมาตรการป้องกัน และดูแลรักษาป่า เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศให้สมดุล และสร้างความยั่งยืน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของงานศึกษา และพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลในการวิจัย และอำนวยความสะดวกในการเข้าสำรวจพื้นที่ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อลักษณะการไหลของน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ

สาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง โดยวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนซึ่งตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร และ
นครสวรรค์ และปริมาณน้ำท่าที่ตรวจวัดที่สถานีบ้านห้วยยาง (P.7A) จังหวัดกำแพงเพชร (ตอนบนของลุ่มน้ำ( และ
สถานีบ้านท่างิ้ว (P.17( จังหวัดนครสวรรค์ (ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2561( เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างฝน และ
น้ำท่า การเปลี่ยนแปลง และความผันแปรของลักษณะการไหลของน้ำท่า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการศึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2544 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม แต่ในปี พ.ศ. 2561 พื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ลดลง การวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยา พบว่า 
ปริมาณน้ำท่าสูงสุดในเดือนตุลาคมโดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝน และเดือนกรกฎาคมมีค่าต่ำสุด ส่วนลักษณะการไหล
ของน้ำท่าของทั้งสองสถานีโดยพิจารณาจาก Flow duration curve: FDCs พบว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และเมื่อ
พิจารณาช่วงปลายของเส้นกราฟที่แสดงปริมาณน้ำช่วงแล้งฝน (Low flow: Q95) พบว่า สถานี P.7A มีปริมาณ
มากกว่า สำหรับวันที่ของปีน้ำในการเกิดน้ำท่าสะสมขนาดต่าง ๆ (Flow date) สถานี P.17 เกิดขึ้นเร็วกว่า แต่
ช่วงเวลาการไหลของน้ำทา่ (Flow interval) ในช่วงน้ำหลาก สถานี P.17 มีช่วงเวลาสั้นกว่า แต่ช่วงแล้งฝนมีช่วงเวลา
ยาวนานกว่า และเมื่อพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อลักษณะการไหลของน้ำโดยใช้ข้อมูล
ของสถานี P.17 พบว่า การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลต่อการลดลงของปริมาณน้ำทั้งในช่วง
แล้งฝน และช่วงน้ำหลาก 
คำสำคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดิน, ช่วงแล้งฝน และช่วงน้ำหลาก, น้ำท่า, ลักษณะการไหล, ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง 
 

ABSTRACT 
The study on effects of land use change on streamflow characteristics of the Lower Ping 

Sub-basin was analyzed using rainfall data from Kamphaeng Phet and Nakhon Sawan Meteorological 
station, and streamflow data from Huai Yang (P.7A) hydrological station located in Kamphaeng Phet 
Province and Tha Ngiu (P.17) station in Nakhon Sawan Province, from 1999-2018. The relationship of 
rainfall and streamflow, and changes and variations of flow characteristics according to land use 
change were studied. The research findings indicated that in 2001 agriculture was the most 
dominant land use type while in 2018 agriculture and forest lands decreased. Analysis of hydrologic 
features showed the highest amount of discharge in October and the lowest amount in July 
correlating to the variations of rainfall. Flow characteristics of both stations examined using flow 
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duration curves (FDCs) indicated similarity patterns. The analysis of the curve slope of the lower 
end (low flow: Q95) showed that P.7A station, situated in upstream site, had much more amount of 
streamflow. Additionally, flow date analysis showed that P.17 station had early flow occurrence 
with short flow interval in the rainy season and long flow interval in the dry season. Lastly, the 
study demonstrated that land use changes could affect flow characteristic. More specifically, 
decrease of forest and agricultural areas contributed to decrease of flow during day, rainy and flood 
period at P.17 station.    
Keywords: flow characteristics, land use, Lower Ping Sub-basin, streamflow, wet and dry period 
 

คำนำ 
น้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ปัจจุบันการใช้น้ำในกิจกรรมตา่ง ๆ 

เพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว รวมทั้งน้ำใชใ้นการรักษาระบบนิเวศ 
เมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณในแหล่งธรรมชาติ และแหล่งเก็บกักต่าง ๆ ไม่เพียงพอ รวมถึงการขาดแคลนน้ำ
ในช่วงที่ต้องการใช้ประโยชน์ จึงเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับปริมาณ และช่วงเวลาของการมีน้ำ 
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ (Water quantity) และช่วงเวลาการไหลของน้ำ (Flow timing) เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ความ
ต้องการน้ำในทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นจนเกิดวิกฤตน้ำรุนแรง หรือขาดความมั่นคงทางด้านน้ำ นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ หรือปัญหาโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ สภาวะฝนแล้ง หรือ  
ฝนทิ้งช่วงยาวนาน รวมทั้งปัญหาอุทกภัย เป็นปัญหาต่อการจัดการน้ำเช่นกัน (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2562( 
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นต่อเนื่อง และส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น ซึ่งนอกจากสาเหตุจาก
ธรรมชาติแล้วกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหากระจายเป็นวงกวา้ง 
จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น  เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมหลายอย่าง 

ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่างเป็นพื้นที่ด้านท้ายน้ำของแม่น้ำปิงก่อนรวมกับแม่น้ำน่านซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ
แม่น้ำเจ้าพระยา การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย สภาพภูมิประเทศทางตอนบนเป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อน ส่วนพื้นที่ตอนกลาง และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วง
ฤดูร้อนจากการใช้น้ำปริมาณมากในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน รวมทั้งสภาพของฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน   
จนทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชลประทานประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนปัญหา
อุทกภัย เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในช่วงฤดูฝนจากสภาพที่มีฝนตกหนักจนไม่สามารถระบายได้ทัน เนื่องจากพื้นที่ป่า ต้นน้ำ
ถูกทำลายทำให้การเก็บกักน้ำน้อยลง เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในปริมาณมาก รวมทั้งสภาพของแม่น้ำลำธารที่ตื้นเขิน
จากตะกอนดินที่ถูกพัดพาลงมาทับถมในแหล่งน้ำ รวมถึงการก่อสร้างกีดขวางในลำน้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเป็น
ประจำ และผลกระทบที่รุนแรงแสดงถึงศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำที่เสื่อมสภาพลง 

การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อลักษณะการไหลของน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ
สาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง เพื่อศึกษาลักษณะการไหลของน้ำท่า รวมทั้งพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินต่อลักษณะการไหลของน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนในการ
กำหนดแผนเพื่อการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป 
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อุปกรณ์และวธิีการ 
1.  พื้นทีศ่ึกษา 

ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง มีพื้นที่ 3,008.33 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,880,206 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของอำเภอขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง คลองลาน ปางศิลาทอง และเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอเก้าเลี้ยว 
บรรพตพิสัย และเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (Figure 1) ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบลูกฟูก ภูมิอากาศเป็นแบบ
ทุ่งหญ้าเขตร้อน แบ่งเป็น 3 ฤดู โดยฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งฝนตกน้อยช่วงกลางฤดูฝน แต่ตกชุกในเดือนสิงหาคม และกันยายน และฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ดินมีทั้งดินเหนียวที่มีการระบายน้ำเลว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง     ดิน
ตะกอนวัตถุน้ำพา (Alluvial soil( ดินที่มีการระบายน้ำเลวถึงดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินร่วนจนถึงดินทราย ความอุดม
สมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง ดินเหนียว และดินร่วนที่มีการระบายน้ำดี มีอนุมูลด่างต่ำ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ      ดิน
ร่วน และดินเหนียวที่มีการระบายน้ำดี มีปริมาณของอะลูมินัม หรือเหล็กออกไซด์สูง มีปริมาณของธาตุ  ที่มีคุณสมบัติเป็น
ด่างต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำจนถึงปานกลาง และดินในพื้นที่สูง ส่วนป่าไม้ พบทั้งป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่า
เต็งรัง (สวาท, 2529( 

 
Figure 1 Location of the Lower Ping Sub-basin 
Modified from Watershed Conservation and Management Division Database, Department of National Parks, Wildlife, and 

Plant Conservation (2020( 
 
2.  การรวบรวมข้อมูลทุติยภมูิ 

2.1 ขอบเขตลุ่มน้ำ จากฐานข้อมูลของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ใช้ข้อมูล 2 ช่วง คือ ปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2561 
2.3 ลักษณะอากาศ ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2542-2561 ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร และ

นครสวรรค์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ใช้ข้อมูลปริมาณฝน และอุณหภูมิ (รายเดือนและรายปี( 
2.4 ปริมาณน้ำท่า ตรวจวัดที่สถานีอุทกวิทยาบ้านห้วยยาง (P.7A( จังหวัดกำแพงเพชร (พื้นที่รับน้ำ 42,700 

ตารางกิโลเมตร( และสถานีบ้านท่างิ้ว (P.17( จังหวัดนครสวรรค์ (พื้นที่รับน้ำ 45,851 ตารางกิโลเมตร( ของกรม
ชลประทาน รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับลักษณะอากาศ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 จัดทำแผนที่พื้นที่ศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตลุ่มน้ำ โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
3.2 ศึกษารูปแบบ ขนาดพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2544 

(ปีแรกที่จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน( และปี พ.ศ. 2561 (ปีล่าสุดที่จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน( 
จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (A( พื้นที่ป่าไม้ (F( พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M( พื้นที่ชุมชน (U( และพื้นที่
แหล่งน้ำ (W( 

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝน และอุณหภูมิ เป็นค่ารายเดือน รายปี รายคาบ 20 ปี และเฉลี่ยค่าโ ดยวิธี 
Arithmetic mean ของข้อมูลทั้งสองสถานีเพื่อเป็นค่าตัวแทนของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 3.4 วิเคราะห์ช่วงน้ำหลาก และแล้งฝน (Wet period and dry period( โดยสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณฝน และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน เพื่อแสดงช่วงน้ำหลาก และช่วงแล้งฝนของพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยใช้ข้อมูลจาก
สถิติภูมิอากาศคาบ 20 ปี ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ กรมอุตุนิยมวิทยา 
เป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ โดยกำหนดช่วงเวลาตามแนวทางของเพิ่มศักดิ์ (2522( และคำนวณปริมาณน้ำท่าในช่วง
น้ำหลาก (Wet flow) และช่วงแล้งฝน (Dry flow) 

3.5 สร้างกราฟน้ำไหล (Hydrograph) โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนที่วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของ
สถานีอุทกวิทยาแต่ละสถานี และค่าเฉลี่ยน้ำฝนที่วิเคราะห์ด้วยการเฉลี่ยค่าจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั้งสองสถานีเพื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลง ความผันแปร และแนวโน้มของน้ำท่า และความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน และน้ำท่า 
 3.6 วิเคราะห์สดัส่วนของปริมาณน้ำท่าต่อปริมาณฝน (Rainfall/runoff ratio( ดังนี ้

      RC=  
RO

RA
   X 100 

  โดย RC= สัดส่วนของน้ำท่าตอ่น้ำฝน (เปอร์เซ็นต(์ 
  RO= ปริมาณน้ำท่า (มิลลิเมตร( 
  RA= ปริมาณฝน (มิลลิเมตร( 

3.7 ลักษณะการไหลของน้ำท่า วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่าทั้งหมด และน้ำท่ารายฤดูกาล (ช่วงน้ำหลาก 
และแล้งฝน( และวิเคราะห์ลักษณะการไหลของน้ำด้วยวิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

3.7.1 เส้นโค้งช่วงเวลาการไหล (Flow duration curve: FDC( ศึกษาปริมาณน้ำท่าที่มีอัตราการไหลสูง
ในช่วงน้ำหลาก (High flow: Q5( และปริมาณน้ำที่มีอัตราการไหลต่ำในช่วงแล้งฝน (Low flow: Q95( 

3.7.2 วิเคราะห์วันที่ และช่วงเวลาของปีน้ำในการเกิดปริมาณน้ำท่าสะสม (Flow date( ขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 
ปริมาณน้ำท่าสะสมร้อยละ 25, 50, 75, 95 และ 99 ของปริมาณน้ำทั้งปี 

3.7.3 วิเคราะห์ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดที่เกิดสภาวะน้ำหลากในช่วงฤดูฝนของลุ่มน้ำ (Flow interval( ได้แก่ 
ช่วงเวลาการไหลของน้ำท่าปริมาณร้อยละ 25 และ 50 ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายปี และวิเคราะห์ช่วงเวลายาวนาน
ที่สุดที่เกิดสภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำ ได้แก่ ช่วงเวลาการไหลของน้ำท่าปริมาณร้อยละ 1 และ 5 ของ
ปริมาณน้ำท่าสะสมรายปี 

3.8 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อปริมาณ และลักษณะการไหลของน้ำ 
โดยใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับข้อมูล Flow duration curve ที่ Q5 และ Q95 ระหว่างปี พ.ศ.
2544 กับ ปี พ.ศ. 2561 ของสถานี P.17 (ตอนล่างของพื้นที่หรือด้านท้ายน้ำ(   
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ผลและวิจารณ์ 
1.  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่างเปรียบเทียบสองช่วงเวลา (Figure 2 and Table 1) 
พบว่า ปี พ.ศ. 2544 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 77.75) ส่วนปี พ.ศ. 2561 พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่
เกษตรกรรมลดลง ส่วนพื้นที่ชุมชน พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น โดยสภาพปัจจุบันมีปัญหาการบุกรุกป่า 
รวมทั้งการพัฒนาพื้นทีท่ี่ส่งผลให้การใช้ทีด่ินเขม้ข้นขึน้ พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม จึงถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเปน็ 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ที่อยู่อาศัย และพื้นที่แหล่งน้ำ 

 
Figure 2 Land use classification in 2001 and 2018 of the Lower Ping Sub-basin generated from 

Land Development Department database of the year 2001 and 2018 
 
Table 1 Changes in land use types in the Lower Ping Sub-basin for the year 2001 and 2018 

Land use 

Year 
Difference 

2001 2018 
Area 

(sq.km.) 
Percent 

Area 
(sq.km.) 

Percent 
Area 

(sq.km.) 
Percent 

Agricultural (A( 2,338.82 77.75 2,223.92 73.93 -114.90 -4.91 
Forest (F( 467.17 15.53 433.18 14.40 -33.99 -7.28 
Miscellaneous (M( 9.74 0.32 42.92 1.43 +33.18 +77.31 
Urban (U( 150.95 5.02 227.00 7.54 +76.05 +33.50 
Water bodies (W( 41.65 1.38 81.31 2.70 +39.66 +48.78 

Total 3,008.33 100 3,008.33 100   
Remark : + is increase and – is decrease (percentage( 
 
2.  ลักษณะอากาศ 

ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยของพื้นที่ลุ ่มน้ำ 1,207.13 มิลลิเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนธันวาคม 7.40 
มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน 247.80 มิลลิเมตร ส่วนอุณหภูมิ มีค่าเฉลี่ยรายปี 28.33 องศาเซลเซียส  
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 31.30 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนธันวาคม 25.27 องศาเซลเซียส   ส่วน
การวิเคราะห์ช่วงน้ำหลาก และช่วงแล้งฝน (Wet period and dry period) โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝน และอุณหภูมิเฉลี่ย
รายเดือน พบว่า ช่วงน้ำหลากอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนช่วงแล้งฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน เมื่อแยกวิเคราะห์ปริมาณฝนแต่ละช่วงเวลา พบว่า มีปริมาณฝนในช่วงน้ำหลาก 1,061.98 มิลลิเมตร 
(ร้อยละ 87.98( ส่วนช่วงแล้งฝนมีปริมาณ 145.15 มิลลิเมตร (ร้อยละ 12.02( 
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3. ปริมาณ และลักษณะการไหลของน้ำท่า 
3.1 ปริมาณน้ำท่า  
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดน้ำท่าของกรมชลประทาน โดยใช้สถานีที่อยู่ทางตอนบน

ของลุ่มน้ำ และสถานีที่อยู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง ได้แก่ สถานีบ้านห้วยยาง (P.7A(     อยู่ทาง
ตอนบนของลุ่มน้ำ และสถานีบ้านท่างิ้ว (P.17( อยู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2542–2561         โดย
วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยรายปี (Table 2) พบว่า สถานี P.7A มีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 155,647.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วน
สถานี P.17 มีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 168,366.71 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำท่าสูงสุดในเดือนตุลาคม และ
ต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากพื้นที่ลุ ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำ
การเกษตรประเภทนาข้าว ซึ่งนิยมปลูกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม และมีความต้องการใช้น้ำทั้งน้ำฝนและน้ำ
ชลประทานค่อนข้างสูง เพื่อให้ข้าวได้ผลผลิตสูง (กรมการข้าว, 2560( 

3.2 สัดส่วนของปริมาณน้ำท่าต่อปริมาณฝน (Rainfall/runoff ratio( คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเกิด
ปริมาณน้ำท่าต่อปริมาณฝนรายปีหรือรายเดือนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งสัดส่วนการเกิดน้ำท่าของลุ่มน้ำจะสูงหรือต่ำเกิดจาก
ลักษณะทางกายภาพ ช่วงฤดูกาล และคุณสมบัติในการกักเก็บและการปลดปล่อยน้ำของดินในพื้นที่ (รติกาล, 2560( 
จากการศึกษาพบว่า สถานีบ้านห้วยยาง (P.7A( มีสัดส่วนของปริมาณน้ำท่าต่อปริมาณฝน เท่ากับร้อยละ 23.40 และ
สถานีบ้านท่างิ้ว (P.17( มีสัดส่วนของปริมาณน้ำท่าต่อปริมาณฝน เท่ากับร้อยละ 23.58 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พรทิพย์ (2544( ได้ทำการศึกษาอัตราส่วนของปริมาณน้ำท่าต่อน้ำฝนบริเวณลุ่มน้ำปิงมีค่าเท่ากับร้อยละ 26 

3.3 ความสัมพันธ์ และการตอบสนองของน้ำท่าต่อปริมาณฝน 
เมื่อพิจารณากราฟน้ำไหล (Hydrograph) ที่แสดงความสัมพันธ์ หรือการตอบสนองระหว่างน้ำท่า และ

ปริมาณฝน (Figure 3( พบว่า น้ำท่าเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม และปริมาณสูงสุดในเดือนตุลาคมแล้วจึงลดต่ำลง ทั้งนี้ 
ปริมาณน้ำท่าแปรผันตามปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น โดยช่วงต้นปีซึ่งยังมีฝนตกไม่มากทำให้น้ำท่ายังมีปริมาณน้อย และ
เมื่อฝนตกเพิ่มมากขึ้นน้ำท่าจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งในเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตก และมีปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าของทัง้สองสถานีมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายคลึงกัน ส่วนพื้นที่ตอนล่างของลุ่มนำ้ 
(สถานี P.17( มีพื้นที่รับน้ำมาก มีกิจกรรมหลายอย่างที่มีการใช้น้ำ เช่น ใช้ทำการเกษตร ใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรม เป็นต้น จึงทำให้มีสภาพการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน   
ที่มีฝนตกน้อย และปริมาณน้ำในลำธารมีปริมาณน้อยลง 

3.4 ลักษณะการไหลของน้ำท่า 
3.4.1 เส้นโค้งช่วงเวลาการไหลของน้ำ (Flow duration curve; FDC)  
เส้นโค้งช่วงเวลาการไหลของน้ำแสดงโอกาสการเกิดปริมาณน้ำท่าในอัตราต่าง ๆ ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นคิด

เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด (Searcy, 1952( โดยวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าที่มีอัตราการไหลสูง (High flow) ที่
ร้อยละ 5 (Q5( และปริมาณน้ำท่าที่มีอัตราการไหลต่ำ (Low flow) ที่ร้อยละ 95 (Q95( ซึ่งลักษณะของกราฟอธิบาย
ลักษณะการไหลของน้ำ โดยเส้นกราฟที่มีความลาดชันมากแสดงถึงลักษณะการไหลของน้ำที่มีความผันแปรมาก ส่วน
ความลาดชันช่วงต้นของเส้นกราฟแสดงลักษณะการเกิดน้ำท่วม และความลาดชันของเส้นกราฟในช่วงปลาย แสดง
ความสามารถในการเก็บกักน้ำในช่วงแล้งฝนของพื้นที่ลุ่มน้ำ ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณน้ำท่าในช่วงน้ำหลาก (Q5( 
ของสถานี P.7A และ P.17 เท่ากับ 1,458.52 และ 1,689.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ส่วนปริมาณน้ำท่าในช่วง
แล้งฝน (Q95( เท่ากับ 203.36 และ 136.87 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ (Figure 4( โดยลักษณะของเส้นกราฟ
คล้ายคลึงกัน แต่เส้นกราฟในช่วงปลายของสถานี P.17 ซึ่งอยู่ตอนล่างของลุ่มน้ำ มีค่าต่ำกว่า แสดงถึงลักษณะของลุ่ม
น้ำบริเวณตอนล่างที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าในช่วงแล้งฝน หรือฤดูแล้ง อาจส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำได้ กล่าวคือ พื้นที่
ทางตอนล่างของลุ่มน้ำ มีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมและมีการใช้น้ำต่อเนื่องตลอดปีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งส่วนใหญ่
ทำการเกษตรประเภทนาข้าว ทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีปริมาณน้ำท่าตอนล่างลดลง เป็นสาเหตใุห้
เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตอนล่าง  
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Table 2 Annual and seasonal discharge at Ban Huai Yang (P.7A) and Ban Tha Ngiu (P.17) hydrological 
stations in the Lower Ping Sub-basin  

Station 
Annual 

discharge 
(MCM) 

Periodical discharge (MCM) 
Wet flow 

(May-October) 
Dry flow 

(November-April) 
(MCM) Percent (MCM) Percent 

Ban Huai Yang (P.7A) 155,647.19 82,847.35 53.23 72,799.84 46.77 
Ban Tha Ngiu (P.17) 168,366.71 99,417.24 59.05 68,949.47 40.95 

 

 
Figure 3 Hydrograph of P.7A and P.17 hydrological station in the Lower Ping Sub-basin 
 

 
Figure 4 Flow duration curves of P.7A and P.17 hydrological station in the Lower Ping Sub-basin 
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3.4.2 วันที่ของปีน้ำในการเกิดน้ำท่าสะสมขนาดต่าง ๆ (Flow date( และช่วงเวลาการไหลของน้ำท่า 
(Flow interval( ขนาดต่าง ๆ ในแต่ละฤดูกาล (Figure 5) มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1( วันที่ของปีน้ำในการเกิดน้ำท่าสะสมขนาดต่าง ๆ (Flow date( โดยวิเคราะห์วันที่ของปีน้ำที่
ปริมาณน้ำท่าสะสมจำนวนคิดเป็นร้อยละ 25, 50, 75, 95 และ 99 ของปริมาณน้ำท่าทั้งปีของสถานีต่าง  ๆ ว่าเกิด
วันที่เท่าใดของปีน้ำ 

(1) ปริมาณน้ำท่าสะสมร้อยละ 25 (1QFD( ของน้ำท่าทั้งปีซึ่งไหลผ่านจุดตรวจวัดที่สถานี 
P.7A และสถานี P.17 ตรงกับวันที่ 110 และ 108 ของปีน้ำ หรือวันที่ 19 และ 17 กรกฎาคมของทุกปี 

(2( ปริมาณน้ำท่าสะสมร้อยละ 50 (HFD( ของน้ำท่าทั้งปีซึ่งไหลผ่านจุดตรวจวัดที่สถานี P.7A 
และสถานี P.17 ตรงกับวันที่ 192 และ 186 ของปีน้ำ หรือวันที่ 9 และ 3 ตุลาคมของทุกปี 

(3( ปริมาณน้ำท่าสะสมร้อยละ 75 (3QFD( ของน้ำท่าทั้งปีไหลผ่านจุดตรวจวัดที่สถานี P.7A 
และสถานี P.17 ตรงกับวันที่ 274 และ 253 ของปีน้ำ หรือวันที่ 30 และ 9 ธันวาคมของทุกปี 

(4( ปริมาณน้ำท่าสะสมร้อยละ 95 (95%FD( ของน้ำท่าทั้งปีไหลผ่านจุดตรวจวัดที่สถานี 
P.7A และสถานี P.17 ตรงกับวันที่ 346 และ 343 ของปีน้ำ หรือวันที่ 11 และ 8 มีนาคมของทุกปี 

(5( ปริมาณน้ำท่าสะสมร้อยละ 99 (99%FD( ของน้ำท่าทั้งปีไหลผ่านจุดตรวจวัดที่สถานี 
P.7A และสถานี P.17 ตรงกับวันที่ 361 และ 360 ของปีน้ำ หรือวันที่ 26 และ 25 มีนาคมของทุกปี 
 

 
Figure 5 Flow date and flow interval classification of P.7A and P.17 hydrological station in the 

Lower Ping Sub-basin 
 

2( ช่วงเวลาการไหลของน้ำท่า (Flow interval( ขนาดต่าง ๆ พิจารณา 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาการไหล
สั้นที่สุดของน้ำท่าร้อยละ 25 และ 50 ในช่วงน้ำหลาก และช่วงเวลาการไหลยาวที่สุดของน้ำท่าร้อยละ 5 และ 1 ในช่วง
แล้งฝนของทั้งสองสถานี มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

(1) ช่วงน้ำหลาก ปริมาณน้ำท่าร้อยละ 25 (HFI( ตรงกับวันที่ 192 และ 186 ของปีน้ำ หรือ
วันที่ 9 และ 3 ตุลาคมของทุกปี ใช้เวลา 82 และ 67 วัน และปริมาณน้ำท่าร้อยละ 50 (QFI( ตรงกับวันที่ 110 และ 
108 ของปีน้ำ หรือวันที่ 19 และ 17 กรกฎาคมของทุกปี ใช้เวลา 164 และ 145 วัน 
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(2(  ช่วงแล้งฝน ปริมาณน้ำท่าร้อยละ 5 (5% FI( ตรงกับวันที่ 346 และ 343 ของปีน้ำ หรือ
วันที่ 11 และ 8 มีนาคมของทุกปี ใช้เวลา 20 และ 23 วัน และปริมาณน้ำท่าร้อยละ 1 (1% FI( ตรงกับวันที่ 361 
และ 360 ของปีน้ำ หรือวันที่ 26 และ 25 มีนาคมของทุกปี ใช้เวลา 5 และ 6 วัน 

การวิเคราะห์ลักษณะการไหลของน้ำด้วย Flow date และ Flow interval พบว่า วันที่ของ
ปีน้ำในการเกิดน้ำท่าสะสมขนาดต่าง ๆ ของสถานี P.17 เกิดขึ้นเร็วกว่าสถานี P.7A แสดงให้เห็นว่า ช่วงแล้งฝน 
สถานี P.17 เริ ่มเข้าสู่ช่วงวันที่แล้งน้ำก่อน และช่วงเวลาการไหลของน้ำท่า แบ่งเป็นช่วงน้ำหลาก  สถานี P.17 
(ตอนล่างของลุ่มน้ำ( มีช่วงเวลาการไหลที่สั้นกว่าสถานี P.7A ที่อยู่ตอนบน ส่วนช่วงแล้งฝน สถานี P.17 มีช่วงเวลาการ
ไหลที่ยาวกว่าไม่มากนัก ทั้งนี้ พื้นที่ท้ายน้ำของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่างในช่วง ฤดูแล้งมีปริมาณน้ำในลำธาร
เหลืออยู่น้อย เนื่องจากปริมาณน้ำช่วงปลายฤดูฝนที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนลดลงเร็วขึ้น โดยสาเหตุอาจเกิดจากการ
สูญเสยีน้ำตามธรรมชาติโดยกระบวนการคายระเหยน้ำ มีการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และพื้นที่ทางตอนล่างไม่มี
พื้นที่ป่าไม้   ทำให้ขาดพืชพรรณที่ปกคลุมดิน ซึ่งทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการไหลของน้ำไหลบ่าหน้าดิน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561( ที่ศึกษาความต้องการใช้น้ำในด้าน
ต่าง ๆ ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง พบว่า มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรมีปริมาณสูง และการศึกษาของ Satterlund 
(1972( และ Ward (1974( สรุปว่าพืชปกคลุมดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้จะมีอิทธิพลต่อปริมาณและลักษณะการ
ไหลของน้ำท่าอย่างยิ่ง 

3.5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่า และลักษณะการไหลของน้ำ  
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิในสองช่วงเวลา (พ.ศ. 2544 และ 2561( พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำ

ส่วนใหญ่มีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2544 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าของสถานี P.17 ซึ่งอยู่ทางตอนล่าง หรือด้านท้ายน้ำ ในปี พ.ศ. 2544 
และ 2561 ที่มีปริมาณน้ำท่า 9,879.11 และ 5,747.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยมีปริมาณลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 41.82 ซึ่งปริมาณน้ำท่าในช่วงแล้งฝน (Q95( และช่วงน้ำหลาก (Q5( มีค่าลดลงด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อลักษณะการไหลของน้ำโดยใช้ข้อมูลของสถานี P.17 เมื่อพื้นที่ป่าไม้ลดลง ส่งผล
ต่อการลดลงของปริมาณน้ำทั้งในช่วงแล้งฝน และช่วงน้ำหลาก (Table 3( สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรทิพย์ 
(2541( ที่สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลต่อปริมาณและช่วงเวลาการไหลของ
น้ำท่า โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงและเปลี่ยนสภาพไป ทำให้ปริมาณน้ำท่ามีแนวโน้มลดลง  และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ธีรวัฒน์ (2554( ที่พบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีป่ามาก ทำให้น้ำท่านอกช่วงฤดูฝนมีปริมาณเพิ่มขึน้ในขณะที่ในช่วงฤดูฝนลดลง 
หากพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีพื้นที่ป่ามาก ทำให้ในช่วงแล้งฝนมีน้ำเพิ่มขึ้นในขณะที่ช่วงน้ำหลากมีน้ำท่าไหลอย่างสม่ำเสมอ   
ลดอัตราการหลากของน้ำในฤดูฝน และประภัสสร (2563( กล่าวว่า การรักษาพื้นที่ป่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ลำน้ำมี
น้ำท่าสะสมช่วยชะลอการไหลของน้ำ โดยในช่วงน้ำหลากมีปริมาณน้ำท่าอยู่ในลำน้ำยาวนาน และในช่วงแล้งก็ยังคงมี
น้ำที่ช่วงปลายฤดูแล้งยาวนานมากยิ่งขึ้น  

 
Table 3 Annual and seasonal discharge at Ban Tha Ngiu (P.17) hydrological stations in the Lower 

Ping Sub-basin  

Year 
Annual discharge 

(MCM) 

Periodical discharge (MCM) 
Wet flow Dry Flow 

(MCM) Percent      (Q5) (MCM) Percent      (Q95) 
2544 9,879.11 5,152.63 52.16 904.79 4,726.48 47.84 478.11 
2561 5,747.58 2,987.95 51.99 379.65 2,759.63 48.01 427.74 
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สรุป 
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อลักษณะการไหลของน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ

สาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง ใช้ข้อมูลปริมาณฝน และน้ำท่า ระหว่างปี พ.ศ. 2542 -2561 ของสถานีอุตุนิยมวิทยา
กำแพงเพชร และนครสวรรค์ และสถานีอุทกวิทยาบ้านห้วยยาง (P.7A) จังหวัดกำแพงเพชร และสถานีบ้านท่างิ้ว 
(P.17( จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน และน้ำท่า การเปลี่ยนแปลง และความผันแปร 
ลักษณะการไหลของน้ำท่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2544 
และ 2561  ผลการศึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ 
เมื่อเทียบกับข้อมูลปี พ.ศ. 2544 พบว่า พื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ลดลง แต่ชุมชน แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 
เพิ่มขึ้น ลักษณะทางอุทกวิทยา พบว่า ปริมาณน้ำท่าสูงสุดในเดือนตุลาคม และเดือนกรกฎาคมมีค่าต่ำสุด โดยปริมาณ
เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นจนปริมาณสูงสุดในเดือนตุลาคมแล้วจึงลดลง สัดส่วนของปริมาณ
น้ำท่าต่อปริมาณฝน (Rainfall/runoff ratio( พบว่า สถานีบ้านห้วยยาง (P.7A( มีสัดส่วนของปริมาณน้ำท่าต่อปริมาณ
ฝน เท่ากับร้อยละ 23.40 และสถานีบ้านท่างิ้ว (P.17( มีสัดส่วนของปริมาณน้ำท่าต่อปริมาณฝน เท่ากับร้อยละ 23.58 
ลักษณะการไหลของน้ำโดยพิจารณา Flow duration curve พบว่า ทั้งสองสถานีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และเมื่อ
พิจารณาช่วงปลายของเส้นกราฟ  ซึ่งแสดงปริมาณน้ำช่วงแล้งฝน (Low flow: Q95) พบว่า สถานี P.7A ที่อยู่ตอนบน 
มีปริมาณน้ำท่ามากกว่า สำหรับวันที่ของปีน้ำในการเกิดน้ำท่าสะสมขนาดต่าง ๆ (Flow date) ของสถานี P.17 
เกิดขึ้นเร็วกว่า ส่วนช่วงเวลาการไหลของน้ำท่า (Flow interval) ในช่วงน้ำหลาก สถานี P.17 มีช่วงเวลาสั้นกว่า    
แต่ช่วงแล้งฝนมีช่วงเวลาการไหลที่ยาวนานกว่า และเมื่อพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อ
ลักษณะการไหลของน้ำโดยใช้ข้อมูลของสถานี P.17 (ตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำ( พบว่า ปริมาณน้ำท่าในช่วงแล้งฝน 
(Q95( และช่วงน้ำหลาก (Q5( มีค่าลดลง แสดงให้เห็นว่า การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลต่อการ
ลดลงของปริมาณน้ำทั้งในช่วงแล้งฝน และช่วงน้ำหลาก ดังนั้น เพื่อให้ช่วงแล้งฝนมีจำนวนวันที่ให้น้ำไหลได้ยาวนานขึ้น  
จึงควรปรับปรุงพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีการกักเก็บน้ำไว้ในดินให้มากขึ้นในช่วงน้ำหลาก โดยปลูกป่าเพิ่มเติมและใช้มาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำในลุ่มน้ำตอนบน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ควรมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในชุมชน   
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้งฝน ส่วนลุ่มน้ำตอนล่างมีสภาพพื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงควรปรับรูปแบบ
การเกษตรเป็นระบบวนเกษตร เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างพื้นที่ป่าไม้ กับการเกษตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาชนิด และปริมาณการสะสมของไมโครพลาสติก (MPs( ในดินชั้นบน 
(0-5 cm( และดินชั้นล่าง (5-10 cm) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินชั้นละ 30 ตัวอย่าง ในลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบ MPs ในดินชั้นบน 15.02±18.69 ชิ้นต่อดินแห้ง 1 กิโลกรัม น้อยกว่าดินชั้นล่างที่พบ 
18.61±20.51 ชิ้นต่อดินแห้ง 1 กิโลกรัม แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -0.87, p = 0.39) แต่จำนวน MPs ในดินทั้ง 
2 ชั้นสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.44, p = 0.01( ดินชั้นบนพบ MPs ประเภทโฟม (foam) มากที่สุด 
(ร้อยละ 33.53) ส่วนดินชั้นล่างพบทั้งเส้นใย (fiber) และโฟม มากที่สุด (ร้อยละ 25.24( โดยจำนวน MPs จำแนก
ตามรูปร่างในดินทั้ง 2 ชั้นสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (2  = 9.43, p = 0.05) ดินทั้ง 2 ชั้นพบ MPs สี
ขาวขุ่นมากที่สุด (ร้อยละ 46.82 และ 36.19 ตามลำดับ( และจำนวน MPs จำแนกตามสีในดินทั้ง 2 ชั้นสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (2 = 20.47, p = 0.04) และเมื่อจำแนกตามขนาดพบว่าดินทั้ง 2 ชั้นพบ MPs ขนาดเล็ก 
(50–500 µm( มากที่สุด (ร้อยละ 73.41 และ 69.05 ตามลำดับ( โดยจำนวน MPs จำแนกตามขนาดในดินทั้ง 2 ชั้น
สัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (2  = 10.20, p = 0.07) การสะสมของ MPs ในดินทั้ง 2 ชั้น สัมพันธ์กับ
สัดส่วนของอนุภาคดินขนาด < 75 µm (ดินเหนียว-ดินร่วน(, >75 µm - 2 mm. (ดินทราย( และ > 2 mm. (กรวด( 
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05( ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่ามีการสะสมของไมโครพลาสติกในดินและส่วนใหญ่
เป็น MPs ทุติยภูมิประเภทโฟมและเส้นใยที่มีขนาดเล็ก สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาไมโครพลาสติกนั้นมิได้เกิดขึ้นเฉพาะ
ในระบบนิเวศทะเล แต่ระบบนิเวศบนบกควรได้รับการติดตามด้วยเช่นกัน  
คำสำคัญ: ไมโครพลาสติก ดิน ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to examine types and quantities of microplastics (MPs)  

accumulation in upper (0 - 5  cm) and the lower (5 - 1 0  cm) soil layers in the Lower Khwae Noi 
Watershed, Kanchanaburi Province. A total of 30 soil samples at each soil layer were randomly 
collected from the watershed for MPs analysis. The results revealed the upper soil contained MPs 
of 15 .02 ± 18 .69 items/kg dried soil which was slightly less than the lower soil (18 .61 ± 20 .51 
items/kg soil). The statistical analysis indicated that the amount of MPs in the two layers was not 
significant different (t = -0.87, p = 0.39). However, the numbers of MPs in the two soil layers were 
significantly correlated (r = 0.44, p = 0.01(. Foam shared the largest proportion of MPs found in the 
upper soil layer ( 3 3 . 5 3%), while both fiber and foam were found the most in the lower soil layer 
(25.24%(. Relationship of MPs types between both soil layers was not statistically significant (2 = 
9.43, p = 0.05).  

White MPs were the most commonly found in both the upper and lower soil layers (46.82% 
and 36.19%, respectively(. Numbers of MPs classified by color in the 2 soil layers were significantly 
correlated (2 = 20.47, p = 0.04). The comparison of MPs by size showed that small-sized MPs (50–
500 µm( was the most abundance in both upper and lower layers ( 7 3 . 4 1 % and 6 9 . 0 5%, 
respectively( . However, the numbers of MPs classified by size in the 2 soil layers were not 
significantly correlated (2  = 10.20, p = 0.07). The accumulation of MPs in the two soil layers was 
not significantly correlated to the soil particles sizes < 75 µm (clay-silt(, particle size 75 µm - 2 mm 
(sand(, and particle size > 2 mm. (gravel(s at p > 0.05. The findings from this research indicated the 
existing MPs accumulation in soil and showed that most of MPs were small size of secondary MPs 
from foams and fibers. Therefore, this study evidenced that MPs were not only present in marine 
environment but also can be found in terrestrial ecosystems. Hence, monitoring in terrestrial 
ecosystems is also crucial. 
Keyword: microplastics, soil, Lower Khwae Noi Watershed  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสะสมของไมโครพลาสติกในน้ำและตะกอนดินของลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง จังหวัด กาญจนบุรี 
เก็บตัวอย่างน้ำจืดและตะกอนดินอย่างละ 29 ตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่างเดียวกัน พบไมโคร -พลาสติกในน้ำ 
(0.93±0.95 ชิ้น/ลิตร( มากกว่าในตะกอนดิน (0.12±0.01 ชิ้น/ดินแห้ง 1 กิโลกรัม( อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (t = -5.18, P 
< 0.01( ไมโครพลาสติกแบบเส้นใย (fiber) พบมากที่สุดทั้งในน้ำ (ร้อยละ 39.33) เฉลี่ย 0.364±0.289  ชิ้น/ลิตร 
และตะกอนดิน (ร้อยละ 69.05) เฉลี่ย 8.496±8.791 ชิ้น/ตะกอนดินแห้ง 1 กิโลกรัม  ขณะที่สีของไมโครพลาสติกใน
น้ำพบมากที่สุดคือ สีฟ้า (ร้อยละ 32.75( เฉลี่ย 0.30±0.92 ชิ้น/ลิตร แต่ในตะกอนดินพบสีดำมากที่สุด (ร้อยละ 
35.71( เฉลี่ย 4.40±3.49 ชิ้น/ดินแห้ง 1กิโลกรัม ไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (50–500 µm( พบมากที่สุดทั้งในน้ำ 
(ร้อยละ 62.407) เฉลี่ย 0.58±0.87 ชิ้น/ลิตร และในตะกอนดิน (ร้อยละ 57.936) เฉลี่ย 7.176±6.064 ชิ้น/ดินแห้ง 
1 กิโลกรัม ทั้งนี้จำนวนของไมโครพลาสติกที่พบในน้ำและตะกอนดินสัมพันธ์กับรูปร่าง (2 = 128.34, df = 4, p < 
0.01( และขนาด (2 = 115.75, df = 11, p < 0.01( ของไมโครพลาสติก  และความหนาแน่นของไมโครพลาสติก
ในตะกอนดินสัมพันธ์กับปริมาณของอนุภาคดินที่ขนาดเล็กกว่า 75um (r = 0.403, p = 0.03) ผลการศึกษาบ่งชี้ว่ามี
การสะสมของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศน้ำจืดของลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง ที่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึง
ผลกระทบของการสะสมของไมโครพลาสติกในลุ่มน้ำแควน้อยต่อสัตว์น้ำ สัตว์ป่า รวมทั้งระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่
ต่อไป 
คำสำคัญ : ตะกอนดิน น้ำ ไมโครพลาสติก ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง  
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Abstract 
This project studied the accumulation of microplastics (MPs) in water and sediment of 

Khwae Noi River Watershed in Kanchanaburi Province. A total of 29 samples of freshwater and 29 
samples of sediment from the same sampling locations were collected. An average of  0.926±0.950 
items/liter of (MPs( were found in the water and 0.12±0.01 items/kg dried-weight were found in 
sediment. Statistical analysis suggested that MPs in water was significantly higher than in sediment 
(t = -5.18, P < 0.01(. Fibers were the most common MPs found both in water (39.33%) and sediment 
(69.05%), with an average of 0.36±0.29 and 8.50±8.79 items/kg dried-weight, respectively. The most 
common color of MPs found in water was light blue ( 3 2 . 7 5 %(  with an average of 0 . 3 0 ±0 . 9 2 
items/liters while the most common color of MPs found in sediment was black (35 . 7 1%(  with an 
average of 4.40±3.49 items/ kg dried-weight. Regarding size, small MPs (50–500 µm( were the most 
common in both water (62.41%) and sediment (57.94%) with an average of 0.58±0.87 items/liter 
and 7.176±6.064 items/kg dried-weight. Number of MPs in water and sediment was associated with 
shape (2 = 128.34, df = 4, p < 0.01(  and size (2 = 115.75, df = 11, p < 0.01(  of MPs. In addition, 
the result suggested that  density of MPs in sediment was correlated with proportion of soil particle 
smaller than 75um (r = 0.403, p = 0.03). The result of this study indicated the existing accumulation 
of MPs in freshwater ecosystems in the lower Khwae Noi Watershed. Therefore, further research on 
the impacts of MPs accumulation on aquatic and terrestrial wildlife and nearby agricultural 
ecosystems should be further conducted. 
Keyword: sediment, water, Microplastics, Lower Khwae Noi Watershed 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะชายหาดและขยะตกค้างในทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในการศึกษาครั้งนี้ให้หาดแม่รำพึงเป็นตัวแทนของขยะชายหาด โดย
สำรวจและเก็บข้อมูลตั ้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  – กันยายน พ.ศ. 2561 ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบ Belt 
Transect ระยะ 50 เมตร เว้นระยะห่าง 20 เมตร รวมทั้งหมด 83 แปลงทดลอง จำนวน 104 ครั้ง และขยะทะเลที่
ตกค้างใต้ทะเลโดยใช้วิธี Circular Sample Plot จำนวน 4 แปลง จำนวน 24 ครั ้ง โดยวิเคราะห์ปริมาณและ
องค์ประกอบของขยะ และหาความสัมพันธ์ของปริมาณขยะกับจำนวนนักท่องเที่ยว และความเร็วลม ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis( ผลการศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบของขยะชายหาด
ทั้งหมด 12 ประเภท ปริมาณขยะทั้งหมด 90,582.65 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ 41.34 ± 9.35 กิโลกรัม/
เฮกตาร์/วัน และพบมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 54.35 ± 5.68 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน น้อยที่สุดในเดือนมีนาคม 32.83 
± 0.78 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน โดยเป็นประเภทพลาสติกมากที่สุด 23.86 ± 5.70 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน และน้อยที่สุด
คือก้นบุหรี่ 0.03 ± 0.01 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน นอกจากนี้พบว่าปริมาณขยะระหว่าง วันที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาก
กับวันที่มีนักท่องเที่ยวน้อย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.238) และปริมาณขยะไม่มี
ความสัมพันธ์กับจำนวนนักท่องเที่ยว (R2 = 0.39)  แต่มีความสัมพันธ์มากกับความเร็วลม (R2 = 0.74) ดังนั้นลม
มรสุมอาจทำให้พบขยะชายหาดจำนวนมากถูกพัดมาจากทะเล จึงควรมีแผนการจัดการขยะบนชายหาดและรณรงค์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ทั้งผู้ประกอบกิจการและชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชายหาดเพราะปัญหาขยะ
ชายหาดไม่ได้เกิดจากนักท่องเที่ยวโดยตรง 
คำสำคัญ : ขยะชายหาด หาดแม่รำพึง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
 

ABSTRACT 
 The study was conducted to assess quantity and composition of solid waste on beach and 
its residual in the sea at Khao Laem Ya - Mu Ko Samet National Park, Rayong Province. Mae Rum 
Phueng Beach was selected for the study from October 2017 to September 2018. Samples were 
collected using 50-meter Belt Transect method with 20 meters interval. A total of 83 plots and 104 
times were survey. Waste residual in the sea was studied using Circular Sample Plot method with a 
total of 4 plots and 24 survey times. Amount and composition of waste in the samples were 
analyzed. Correlation of waste and number of tourists and wind speed was accessed using linear 
regression analysis. The study found 12 types of waste compositions on the beach with a total 
amount of 90,582.65 kg., and an average of 41.34 ± 9.35 kg/hectare/day. August had the most waste 
generated of 54.35 ± 5.68 kg/hectare/day while March had the lowest waste generated of 32.83 ± 
0.78 kg/hectare/day. Plastics is the most common type of solid waste with and averaged of 23.86 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

291 

± 5.70 kg/hectare/day. The least common type of waste was cigarette butts with an average of 0.03 
± 0.01 kg/hectare/day. In addition, it was found that the quantity of solid waste found on the day 
with high number of tourists and the day with low number of tourist were not significant different 
(P-value = 0.238); and quantity of solid waste was not correlated to number of tourists (R2  = 0.39), 
but was highly correlated with wind speed (R2  = 0.74) as monsoon blew a large number of solid 
waste from the sea to the beach. Therefore, a participatory waste management plan and campaign 
to tackle waste on the beach should be developed by facilitate multi-stakeholder involvement 
such as local community, business operators and fishermen to tackle the problem as the sources 
of the waste was not directly come from the tourists.   
Keywords: solid waste on beach, Mae Ram Phueng beach, Khao Laem Ya - Mu Koh Samet National Park 
 

คำนำ 
จากสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณขยะเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งระบบการจัดการขยะไม่สามารถรองรับ

ปริมาณขยะในปัจจุบันได้ จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และขยะตกค้างจำนวนมาก ส่งผลในด้านทัศนียภาพ 
มลพิษ และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์อีกด้วย นอกจากขยะที่อยู่บนบกที่ทำให้เกิดมลพิษแล้ว ยังมีขยะอีกส่วนหนึ่งทีอ่ยู่ใต้ทะเล
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล พืชทะเล คุณภาพของน้ำทะเล ทั้งยังอันตรายต่อสัตว์ทะเล และ
ปะการัง รวมถึงอันตรายต่อมนุษย์ทั้งโดยตรงและทางอ้อม เช่น การกินสัตว์ทะเลที่กินพลาสติกเข้าไป เมื่อมนุษย์นำ
สัตว์ทะเลนั้นมารับประทาน ก็จะได้รับพลาสติกนั้นเข้าสู่ร่างกายเช่นกัน ในขณะที่ขยะทะเลที่ขึ้นมาที่ชายหาด ก็ทำให้
เกิดความไม่สวยงามของทัศนียภาพการท่องเที่ยว ส่งผลกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ สุขอนามัย ซึ่ง
ภัยคุกคามนี้เกิดจากทั้งการกระทำของมนุษย์เอง และที่ไม่ใช่การกระทำของมนุษย์ แต่ขยะส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งของที่
มนุษย์ ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้ง ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีซื้อขายขายใช้งานกัน
อยู่ทั่วโลกกลายเป็นขยะทะเล ที่กระจายอยู่ทั่วท้องทะเล อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งเป็น
อุทยานแห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลมากกว่าร้อยละ 94  ของพื้นที่ เป็น
อุทยานแห่งชาติรองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 2,500 คนต่อวัน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและกิจกรรม
นันทนาการที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีเกาะในทะเลใกล้ชายฝั่ง (Intertidal Island) รวม 11 เกาะ และหาดแม่รำพงึที่
ยาวกว่า 12 กิโลเมตร ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯ ด้วยเหตุนี้ทำให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะ
เสม็ด ได้รับผลกระทบจากปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งปริมาณขยะมีจำนวน
มากส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไปในทางลบ จึงควรศึกษา
ปริมาณและองค์ประกอบของขยะทะเลที่อยู่บริเวณชายหาดและใต้ทะเล เพื่อสามารถหาแนวทางในการจัดการ
ขยะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะ และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ขยะกับจำนวนนักท่องเที่ยว บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

การศึกษาครั้งนี้ใช้อุปกรณ์ ประกอบด้วย เชือก ถุงดำ มีด ถุงมือ ถัง อุปกรณ์ดำน้ำ (ชุดเว็ทสูท ถังออกซิเจน 
ฯลฯ( เครื่องชั่ง ขนาด 30 กิโลกรัม และ 60 กิโลกรัม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( ชุดโปรแกรมสำนักงาน 
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป( 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว เพื่อนำมากำหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล พิจารณาจากข้อมูลสถติิ

นักท่องเที่ยวย้อนหลัง 5 ปี  (พ.ศ.2556-2560( ดังที่แสดงใน Table 1 พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด มีจำนวนเฉลี่ยมากกว่า 30,000 คนต่อเดือน จากสถิติดังกล่าวจึงได้กำหนด
ช่วงเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ในช่วงเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี  
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถิติความเร็วลมจากอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง 

 
Table 1 Number of tourists in Khao Laem Ya – Mu Koh Samet National Park during 2013-2017. 

Month Tourist Number in Khao Laem Ya – Mu Koh Samet National Park  

Year 2013 2014 2015 2016 2017 Sum Average 

October 25,792 22,880 23,758 22,596 46,701 141,727 28,345 

November 40,066 23,710 19,119 16,928 45,492 145,315 29,063 

December 32,665 32,986 26,748 27,685 81,977 202,061 40,412 

January 26,727 29,636 27,569 29,224 80,596 193,752 38,750 

February 29,352 29,600 21,991 28,683 79,618 189,244 37,849 

March 42,086 42,708 33,060 34,559 90,272 242,685 48,537 

April 49,523 50,488 38,877 42,789 117,565 299,242 59,848 

May 40,890 47,304 39,646 44,312 101,710 273,862 54,772 

June 22,093 25,212 24,906 22,463 69,143 163,817 32,763 

July 21,367 21,753 22,381 23,675 98,892 188,068 37,614 

August 17,060 36,639 22,124 20,181 93,582 189,586 37,917 

September 13,106 21,138 14,143 20,216 72,236 140,839 28,168 

Total 360,727 384,054 314,322 333,311 977,784 2,370,198 39,503 
Source: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (2017( 

 
การเก็บรวบรวม ข้อมูลภาคสนามประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1( ข้อมูลขยะชายหาด โดยกำหนดให้หาดแม่

รำพึงเป็นตัวแทนการสำรวจขยะชายหาดครั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยการสุ่ม
สำรวจด้วยวิธี Belt Transect ตาม Rees and Pond (1995( ทำการเก็บตัวอย่างปริมาณและองค์ประกอบของขยะ
ทะเล ในแปลงที่มีระยะ 50 เมตร ความกว้างแล้วแต่ระดับน้ำทะเลในช่วงนั้นๆ โดยเว้นระยะห่างระหว่างแปลง 20 
เมตร (Figure 1( รวมทั้งหมด 83 แปลงทดลองตลอดแนวชายหาด ทั้งนี้จะไม่เก็บข้อมูลในช่วงที่มีสิ่งปลูกสร้างบน
ชายหาด โดยเก็บข้อมูลจะทำการเก็บขยะออกก่อนทั้งหมดล่วงหน้า 1 วัน ในช่วงเวลา 6.00 น. – 8.30 น. ของวัน
ก่อนที่จะเก็บข้อมูลและกำหนดวันเก็บข้อมูลวันธรรมดาที่มีนักท่องเที่ยวปริมาณน้อย คือวัน พุธ  และวันหยุดที่มี
นักท่องเที่ยวปริมาณมาก คือวันเสาร์ ของทุกสัปดาห์ ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2560 - กันยายน 
2561( รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 ครั้ง ซึ่งการเก็บรวบรวมปริมาณขยะชายหาดในครั้งนี้ไม่รวมขยะที่เกิดจากธรรมชาติ 
เช่น ใบไม้ ลูกสน เศษปะการัง เป็นต้น  2( ข้อมูลขยะที่ตกค้างในทะเล กำหนดให้บริเวณแนวปะการังที่เปิดให้
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นักท่องเที่ยวดำน้ำเป็นตัวแทนขยะทะเลที่ตกค้างใต้ทะเลโดยใช้วิธี Circular Sample Plot (รัศมี 17.84 เมตร( 
จำนวน 4 แปลง โดยเก็บข้อมูลประมาณวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ซึ่งการการเก็บตัวอย่างใต้ทะเลจะขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศด้วย ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 1 ปี (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561( รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ในการเก็บ
ข้อมูลแต่ละครั้งจะทำการเก็บขยะทั้งหมดออกก่อนวันเริ่มการเก็บสำรวจที่กำหนดไว้  
 

 
Figure 1  Belt transect method for sampling collection. 
 
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะ 

แยกองค์ประกอบ (Physical Composition) จำแนกตามชนิดของสิ่งของต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น
ขยะชายหาดด้วยสายตา แบ่งเป็นขยะชายหาดที่เผาไหม้ได้ (Combustible) เช่น กระดาษ ผ้า เศษอาหาร ไม้ 
พลาสติก ยาง เป็นต้น และขยะชายหาดที่เผาไหม้ไม่ได้ (Non-Combustible) เช่น โลหะ แก้ว กระเบื้อง อิฐ เป็นต้น 
(พัฒนา, 2547(  
 
3.  การวิเคราะหป์ริมาณของขยะทะเล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ของขยะชายหาดและขยะตกค้างใต้ทะเล 
โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบ
ปริมาณขยะในวันที่มีนักท่องเที่ยวน้อยกับวันที่มีนักท่องเที่ยวมาก โดยใช้สถิติ t-Test โดยมีหน่วยเป็นน้ำหนักต่อพื้นที่ 
 
4.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณขยะชายหาดกับจำนวนนักท่องเที่ยวและความเร็วลม 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติของปริมาณขยะทะเลกับจำนวนนักท่องเที่ยว ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis(  
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ผลและวิจารณ์ 
1. ขยะบริเวณชายหาดแม่รำพึง 
 1.1 องค์ประกอบของขยะชายหาด 
 พบขยะ ทั้งหมด 12 ประเภท ได้แก่ กระดาษ ผ้า เศษไม้ พลาสติก ยาง โฟม เศษอาหาร ก้นบุหรี่ ก้อนน้ำมนั 
โลหะ แก้ว และ อื่น ๆ (Table 2(  
 
Table 2 Composition of solid waste at Mae Ram Phueng beach 

Composition Solid waste composition 
Paper Beverage box, Tissue paper, Carton. 
Fabric Rag, Dress, Socks, Napkin. 
Lumber Bamboo, Chopsticks, Charcoal. 
Plastic Plastic bag, Cutlery, Rope, Bottle, Tube. 
Rubber Gloves, Condom, Rubber band, Shoes. 
Foam Scrap, Cup, Fruit wrapping. 
Garbage Bone, Egg shell, Fruit peel, Vegetable. 
Cigarette Butts Used cigarette filters. 
Tar Ball A blob of semi-solid oil found on or near the ocean. 
Metal Wire, Cutlery, Cans, Spray Can. 
Glass 
Other 

Bottle, Broken glass. 
Brick sponge, Scrap construction materials. 

 
 1.2 ปริมาณของขยะชายหาด 
 ปริมาณขยะจากการเก็บตัวอย่างบริเวณหาดแม่รำพึง ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะ
เสม็ด จังหวัดระยอง พบปริมาณขยะชายหาดตลอดทั้งปีทั้งสิ้น 90,582.65 กิโลกรัม เป็นขยะประเภทพลาสติกมาก
ที่สุด ปริมาณ 52,348.16 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 57.79 ของขยะชายหาดที่พบทั้งหมด รองลงมาคือ เศษไม้ ยาง 
และโฟม 12,217.86 กิโลกรัม 7,379.91 กิโลกรัม และ 7,077.39 กิโลกรัม  ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.49  
8.15  และ 7.81 ตามลำดับ  

ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันในช่วงที่ทำการศึกษา พบขยะเฉลี่ยต่อพื้นที่ 41.34 ± 9.35 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน 
และพบขยะเฉลี่ยต่อวันมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ปริมาณ 54.35 ± 5.68 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน พบขยะเฉลี่ยต่อวัน
น้อยที่สุดในเดือนมีนาคม ปริมาณ 32.83 ± 0.78 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน ส่วนในวันที่มี จำนวนนักท่องเที่ยวมาก พบ
ขยะมากที่สุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 56.68 ± 7.20 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน น้อยที่สุดในเดือนมีนาคม 33.30 ± 0.83 
กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน  และพบขยะชายหาดในวันที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย พบขยะมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 
52.02 ± 3.68 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน น้อยที่สุดในเดือนพฤษภาคม 31.57 ± 2.96 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน (ตารางที่ 3( 
ซึ่งขยะชายหาดมีปริมาณแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน โดยเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่เป็นช่วงฤดูมรสุม มี
นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย มีลมแรงและมีฝนตกนั้น ปริมาณของขยะชายหาดจะมากกว่าในช่วงเดือน กุมภาพันธ์และ
มีนาคม ที่เป็นช่วงฤดูร้อนคลื่นลมสงบเป็นช่วงท่องเที่ยวทะเลที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ซึ่งสังเกตได้ว่า
นักท่องเที่ยวมากแต่มีปริมาณขยะน้อย แสดงว่าอุทยานฯมีแผนการจัดการขยะที่ดีในขณะที่ช่วงมรสุมนักท่องเที่ยว
น้อยแต่มีขยะชายหาดมากกว่าแสดงให้เห็นว่าขยะที่พัดพามาจากทะเลหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ พบว่า
ปริมาณขยะชายหาดเฉลี่ยต่อวัน พบขยะประเภทพลาสติกมากที่สุด 23.86 ± 5.70 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน รองลงมา
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คือ เศษไม้ ยาง โฟม 5.58 ± 1.64   3.38 ± 0.81   3.23 ± 0.76 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน  ตามลำดับ และพบขยะ
ชายหาดประเภทก้นบุหรี่น้อยที่สุด 0.03 ±  0.01 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน (Figure 3, Table 3(  
 

 
Figure 3 Quantity and composition of solid waste at Mae Ram Phueng beach.  
 
 2.1 ประเภทของขยะตกค้างในทะเล 
 พบว่าขยะที่ตกค้างในทะเลมีเพียง 2 ประเภท ได้แก่ พลาสติก และ แก้ว เท่านั้น (ตารางที่ 4( 
 2.2 ปริมาณของขยะตกค้างในทะเล 
 ปริมาณขยะที่ตกค้างในทะเลเฉลี่ย 15.48 ± 4.80 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน พบปริมาณขยะทะเลที่ตกค้างใน
ทะเลเฉลี่ยมากที่สุดในเดือนเมษายน เท่ากับ 23.08 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน และน้อยที่สุดในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 9.5 
กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน พบปริมาณขยะทะเล ได้แก่ ประเภทพลาสติกเท่ากับ 13.71 ± 4.68 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน 
(87.89%( และแก้วเท่ากับ 1.77 ± 0.67 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน (12.11%( ซึ่งจะสังเกตได้ว่าปริมาณขยะที่ตกค้างใน
ทะเล จะพบมากในช่วงฤดูร้อนที่คลื่นลมสงบ และพบปริมาณน้อยในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งตรงกันข้ามกับปริมาณขยะ
ชายหาดข้างต้น ขยะชายหาดที่พบมากอาจเนื่องมาจากขยะที่ตกค้างในทะเล ถูกคลื่นลมพัดพาขึ้นมาบนชายหาด ทำ
ให้ปริมาณขยะในทะเลลดน้อยลง อีกทั้งในช่วงฤดูมรสุมการทำประมงลดลง อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะ
น้อยลงด้วยเช่นกัน เพราะชนิดพลาสติกที่พบในตัวอย่างของขยะที่ตกค้างในทะเลส่วนใหญ่เป็นเชือกที่ใช้ที่ในการทำ
ประมง  (Table 4(  
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Table 4 Quantity and composition of marine debris at coral reef attraction 

Month 
Plastic Glass Total SD 

kg./ha. % kg./ha. % kg./ha. kg./ha. 
October 17.53 86.70 2.69 13.30 20.21 1.11 
November 14.90 87.20 2.19 12.80 17.09 6.06 
December 15.19 88.04 2.06 11.96 17.25 2.83 
January 19.40 95.04 1.01 4.96 20.41 2.85 
February 8.44 73.37 3.06 26.63 11.50 5.66 
March 14.26 88.38 1.88 11.62 16.14 5.99 
April 21.38 92.63 1.70 7.37 23.08 9.30 
May 17.38 90.26 1.88 9.74 19.25 3.18 
June 9.68 90.63 1.00 9.37 10.68 2.05 
July 8.69 89.91 0.98 10.09 9.66 2.78 
August 7.94 83.55 1.56 16.45 9.50 0.88 
September 9.75 88.94 1.21 11.06 10.96 1.71 

Average 13.71 87.89 1.77 12.11 15.48 3.70 
 
3. การเปรียบเทียบปริมาณขยะชายหาดระหว่างวันที่นักท่องเที่ยวน้อยและวันที่นักท่องเที่ยวมาก 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะชายหาดเฉลี่ยต่อวันที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภท พบว่าในวันที่มีนักท่องเที่ยวมาก 
(43.30 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน) มากกว่าวันที่มีนักท่องเที่ยวน้อย (39.37 กิโลกรัม/เฮกตาร์/วัน) ในทุกประเภท เมื่อ
นำมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย t-Test  (Table 5) พบว่า ปริมาณขยะชายหาดระหว่างวันที่มีนักท่องเที่ยว
มากกับวันที่มีนักท่องเที่ยวน้อยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -1.212, P-value = 0.238) 
 
Table 5 Comparison on solid waste quantity between less and mass tourist visited day 

Visited Day N Mean S.D. t Sig 
Less Tourist 12 39.37 7.49 -1.212 0.238 
Mass Tourist 12 43.30 8.39   

    at significance level 0.05 
 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์  
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณขยะชาดหาดกับจำนวนนักท่องเที่ยวและความเร็วลมโดยใช้ค่าเฉลี่ยต่อ
เดือน (Table 6( มาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis( 
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Table 6 Average per month of tourists, solid waste and wind speed  

Month 
Average number of tourists Average of solid waste Average of wind speed 

(People) (Kg/ha) (Knot) 
October 3,312.25 34.59 1.55 

November 3,090.50 44.85 2.99 
December 3,747.90 40.50 2.89 
January 3,856.43 38.85 2.04 
February 4,990.50 34.60 1.88 
March 4,658.08 32.83 2.67 
April 4,730.75 35.28 3.41 
May 3,983.93 33.29 1.41 
June 3,238.90 50.50 5.53 
July 3,527.25 52.89 8.50 

August 2,863.43 54.35 6.63 
September 1,992.15 43.51 2.20 

 
 4.1 ปริมาณขยะชายหาดกับจำนวนนักท่องเที่ยว 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขยะชายหาดกับจำนวนนักท่องเที ่ยว พบว่า มีค่า
ความสัมพันธ์ที่ระดับน้อย (R2= 0.39(  อธิบายได้ว่า ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่สัมพันธ์กับปริมาณของ
ท่องเที่ยว (Figure 4( 

  
Figure 4 Relationship between quantity of solid waste and tourist number. 
  
 4.2 ปริมาณขยะกับความเร็วลม  
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขยะชายหาดกับความเร็วลม พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ที่ระดับ
มาก (R2= 0.74( ดัง Figure 5 อธิบายได้ว่าว่า ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นสัมพันธ์กับความเร็วลม  
 

y = -0.0057x + 62.167
R² = 0.3881

0

10

20

30

40

50

60

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Qu
an

tity
 of

 so
lid

 w
ast

e(k
g/h

a/d
ay

)

Tourist number (people)



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

299 

  
Figure 5 Linear regression is a data plot that graphs the linear Relationship between marine debris 

quantity and wind speed. 
 
 จาก Figure 5 ผลการวิเคราะห์ได้นำค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาเขียนเป็นสมการ อธิบายความเร็วลมมีผล
ต่อปริมาณขยะชายหาดได้ดังนี้ 
 

Y  =  3.0114X + 30.873 
 
 หรือสามารถสรุปได้ว่าเมื่อความเร็วลมเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 1 นอต ขยะชายหาดจะเพิ่มขึ้น 3.0114 กิโลกรัม/
เฮกตาร์/วัน และสมการดังกล่าวสามารถอธิบายปริมาณขยะชายหาดได้ร้อยละ 73.63  
   

สรุป 
 ขยะชายหาดมีองค์ประกอบแบ่งได้ออกเป็น 12 ประเภท ในขณะที่พบขยะตกค้างใต้ทะเลเพียง 2 ประเภท 
ได้แก่ พลาสติกและแก้ว ปริมาณของขยะชายหาดและตกค้างในทะเลที่พบมากที่สุดคือ พลาสติก ช่วงที่พบขยะ
ชายหาดมากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและน้อยที่สุดคือ เดือนมีนาคม เป็นช่วงคลื่นลมสงบ มีการ
ทำประมงจำนวนมาก ในขณะที่ปริมาณขยะตกค้างในทะเล พบมากที่สุดคือเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงลมสงบ และพบ
ปริมาณขยะน้อยที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงมรสุม 
 นอกจากนี้พบว่าปริมาณขยะชายหาดระหว่างวันที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกับว่าที่ มีนักท่องเที่ยวน้อยไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งปริมาณขยะชายหาดไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนนักท่องเที่ยวแต่มี
ความสัมพันธ์มากกับความเร็วลม จะเห็นได้ว่าขยะชายหาดส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยื่อน
ในพื้นที่อุทยานฯ แต่อาจเกิดจากขยะทะเลที่พัดพาเข้ามาสู่ชายหาดในช่วงฤดูมรสุม จึงควรมีการวางแผนการจัดการ
ขยะที่แหล่งกำเนิดขยะทะเลร่วมด้วย เพื่อลดปริมาณขยะที่พัดเข้าสู่ชายหาดของ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - 
หมู่เกาะเสม็ด 
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การพัฒนาฐานข้อมูลชนิดไม้มีค่าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
Development the Species-Site Matching Database for High-Value Trees 
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บทคัดย่อ 

 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชนิดไม้มีค่าที ่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ อยู ่ภายใต้กรอบการวิจัย วิจัยและ
พัฒนาการจัดทำฐานข้อมูล/application และแปลงสาธิตสำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการตัดสินใจปลูกไม้มีค่ามี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับให้เกษตรกร ประชาชน หรือผู้สนใจลงทุนในด้านการปลูกสร้างสวน
ป่าไม้เศรษฐกิจ สามารถคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนการจั ดการ
พื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกชนิดไม้ที่ต้องการ และเพื่อพัฒนาระบบ Application สำหรับเกษตรกร ประชาชน หรือ
ผู้สนใจลงทุนในด้านการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจนำระบบฐานข้อมูลไปใช้โดยสะดวก 

ไม้มีค่า แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง กลุ่มที่ 2 ได้แก่ พะยูง ชิงชัน 
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง กลุ่มที่ 4 ได้แก่ จำปาป่า สะเดาเทียม กันเกรา เทพทาโร กลุ่มที่ 5 ได้แก่ กระถิน
ณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม กลุ่มที่ 6 ได้แก่ จามจุรี มะฮอกกานี กลุ่มที่ 7 ได้แก่ ไผ่ลำเล็ก (ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่
หวาน( และกลุ่มที่ 8 ได้แก่ ไผ่ลำใหญ่ (ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่กิมซุง( นำปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเติบโตของไม้มี
ค่าแต่ละชนิด ได้แก่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี และประเภทของเนื้อดิน มาใช้ใน
การพิจารณาสร้างแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการปลูกไม้มีค่าและพัฒนาเป็น web application สำหรับ
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างสะดวก Web application ซึ่งประชาชนทั่วไปจะ
สามารถเข้าไปใช้ได้ทั ้งโดยการผ่านเครื ่องคอมพิวเตอร์และผ่านมือถือที่  URL: site-matching.forest.go.th  
กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า web application นี้ จะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนหรือชุมชนที่นำไม้มีค่าจากกรมป่าไม้
ไปปลูกได้รับผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ ซึ่งนอกจากเป็นการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนแล้ว ยังส่งผลในภาพรวมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ประโยชน์ หรือป่า
เศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของ
พื้นที่ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
คำสำคัญ: ฐานข้อมูล พื้นที่ที่เหมาะสม ไม้มีค่า 

 
ABSTRACT 

This Development of databased on species-site specific of high-value trees was an element 
of the Research Framework on “Research and development of database/application and 
demonstration plot for making decision in planting high-value trees”. This project aimed to develop 
database for farmers and general publics who are interested in investing in economic tree 
plantation. The database can assist with selection of suitable tree species to specific plantation site; 
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and suitable planning plantation area management to fit with the selected species. The database 
also integrated of web application development for farmers, general publics and investors for a 
convenience use.  
  The high-value trees were divided into 8  groups i.e. Group I : Tectona grandis, Pterocarpus 
macrocarpus, Xylia xylocarpa, and Afzelia xylocarpa; Group II : Dalbergia cochinchinensis and 
Dalbergia oliveri; Group III : Dipterocarpus alatus and Hopea odorata; Group IV : Michelia 
champaca,  Azadirachta excels, Fagraea fragrans and Cinnamomum parthenoxylon; Group V : 
Acacia auriculiformis, Acacia mangium and Acacia hybrid; Group VI : Samanea saman and Swietenia 
macrophylla; Group VII : Thyrsostachys siamensis and Bambusa multiplex; and Group VIII : 
Dendrocalamus asper and Dendrocalamus sericeus. Physical factors affecting growth of each tree 
species were analyzed and integrated in a development of map on suitable conditions. These 
factors were elevation, average annual rainfall and soil texture. In addition a web application was 
developed to assist the farmers, investors and the publics in decision making. The web application 
can be accessed through both computers and mobile phones at URL: site-matching.forest.go.th. 
The Royal Forest Department (RFD) sincerely hopes that this web application can be used as a tool 
to assist the publics and community who received high-value trees from RFD to gain satisfied yields 
and returns, including additional incomes which can help enhancing the quality of people life; and 
increase 15% of economic forest and 55% of forest land in line with the government policy.  
Key words: database, suitable site, high-value trees 

 
คำนำ 

กรมป่าไม้มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เกษตรกร และภาคเอกชน ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมา
โดยตลอดตั้งแต่โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เอกชนและ
เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพปลูกป่าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองของตนเอง เป็นโครงการ
ที่มุ่งจะช่วยเหลือด้านเงินทุน และให้ความรู้ เทคนิคการปลูกป่าแก่เกษตรกรในระดับครัวเรือนทั่วทุกจังหวัดของ
ประเทศ การปลูกป่าตามโครงการนี้ นอกจากจะบรรเทาการขาดแคลนไม้ใช้สอยของประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกรและยึดเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาการบุกรุกทำลาย
ป่าต่อไปในอนาคต จนถึงในปัจจุบันยังมีโครงการอีกมากมาย เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ สำหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอ
ภายในประเทศ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้ประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ที่จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติ และโครงการส่งเสริมปลูก
ไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของ
เอกชนที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ และเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้
เศรษฐกิจและไม้ใช้สอย สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขมาตรา 7 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่กำหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้สงวนหวงห้าม และการทำไม้ไม่ต้องได้รับการอนุญาตอีกต่อไป (เว้นแต่กรณีที่ต้องการส่งออก
ไม้ หรือผลิตภัณฑ์ออกนอกราชอาณาจักร( ประกอบกับการที่กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงรองรับ "ไม้ยืนต้นที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ” เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สนับสนุนแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
สอดคล้องคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่มีแผนการขับเคลื่อน ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พร้อม
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ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดิ นกรรมสิทธิ์เพื่อการออมและ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจปลูกต้นไม้กันมากขึ้น  

การคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่เป็นหลักการที่สำคัญในการปลูกต้นไม้หรือการปลูกสร้างสวนป่า 
เนื่องจากในสภาพที่เหมาะสมต้นไม้จะสามารถเติบโตและมีคุณภาพดี จึงได้ทำการศึกษาเพื่อประเมินสภาพความ
เหมาะสมของพื้นที่และนำมาคัดเลือกชนิดไม้มีค่าที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่นั้น โดยปัจจัยในการพิจารณาลักษณะ
ของพื้นที่ ได้แก่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (elevation) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (average annual 
rainfall)  ประเภทของเนื้อดิน (soil texture) ประกอบกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนที่นำ
ไม้มีค่าจากกรมป่าไม้ไปปลูกสามารถสร้างรายได้ และได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจ ซึ่งนอกจากเป็น
การสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประชาชนและชุมชนที่ปลูกไม้มีค่าแล้ว ยังส่งผลในภาพรวมด้วยการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวเพื่อใช้ประโยชน์ หรือป่าเศรษฐกิจใหไ้ด้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำเสนอออกมาในรูปของแผนที่ความเหมาะสม
ของพื้นที่ในการปลูกไม้มีค่าและเอกสารประกอบสำหรับแนะนำ และเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปคัดเลือกชนิดไม้ในยุค
ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาให้สามารถนำเสนอในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นอีกด้วย 

การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจแต่ละชนิดหรือการคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ จะทำให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังเช่น การศึกษาของทศพร และคณะ (2553) เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างชั้นคุณภาพพื้นที่โดยการนำความสูงเฉลี่ยของไม้ชั้นเรือนยอดเด่นและรองเด่นของสักในสวนป่า
สักมาหาค่าดัชนีชั้นคุณภาพพื้นที่จากสมการดัชนีชั้นคุณภาพพื้นที่ (Site index equation) ของสวนป่าสักในประเทศ
ไทย แล้วนำมาจัดแบ่งชั้นคุณภาพพื้นที่ของสวนป่าออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ ดี ปานกลาง และเลว ผลปรากฏว่าสวน
สักที่มีพิสัยชั้นอายุเท่ากันแต่ขึ้นอยู่ในชั้นคุณภาพพื้นที่ที่ดีกว่า มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตสูงกว่า 

ปี พ.ศ. 2548 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งแผนระดับประเทศและแผนระดับ
จังหวัด ซึ ่งมีการจำแนกเขตสมรรถนะที ่ดินตามความเหมาะสมสำหรับการเติบโตของไม้เศรษฐกิจ โดยอาศัย
ปัจจัยพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และคุณสมบัติของดิน ซึ่งสามารถสรุปผล
การจัดกลุ่มพื้นที่โดยแยกตามปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ดัชนีความชื้น (H-index) และระดับความสมบูรณ์ของธาตุ
อาหารในดิน (soil fertility) มาคิดเป็นค่าดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของดิน สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ 8 เขต
สมรรถนะที่ดิน โดยกำหนดชนิดไม้ที่มีศักยภาพในการส่งเสริม ได้แก่ สัก ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และยางพารา โดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่มไม้ ผลการดำเนินยังมีความไม่ชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการแบ่ งระดับความเหมาะสมกับ
ชนิดไม้ที่แตกต่างกันมาก จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่อไป 

ปี พ.ศ. 2555-2558 กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้ร่วมกับ Japan International 
Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ดินแสดงความ
เหมาะสมของดินในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ
จัดการแบบผสมผสานด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมการปลูกสร้างสวนป่าไม้พื้นเมืองที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งแผนที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ลงทุนปลูกสร้างสวน
ป่าไม้สักในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก โดยในขั้นแรกดำเนินการนำร่อง
ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง
กรมป่าไม้และ JIRCAS โดยสามารถแบ่งชั้นความเหมาะสมออกเป็น 5 ชั้น ตามลักษณะของชุดดิน (soil series) ซึ่ง
กรมป่าไม้ ได้นำองค์ความรู้มาต่อยอดโดยการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในอีก 4 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ภายใต้โครงการความร่วมมือดา้น
การวิจัยระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) 
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ปี พ.ศ. 2561 ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความ
เหมาะสมของพื้นที่ในแต่ละชนิดไม้มีค่า โดยใช้ข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน 62 ประเภท มาจำแนกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว ดินทราย และดินลูกรัง และแบ่งชนิดไม้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ไม้โตช้า ไม้โตปานกลาง และไม้โตเร็ว เพื ่อจัดทำแผนที ่ความเหมาะสมในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ (site 
matching) โดยนำเสนอในรูปแบบแผนที่รายภาคลงถึงจังหวัด อำเภอและตำบล แต่ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชนิดไม้ที่
เหมาะสมในบางพื้นที่อยู่ รวมถึงยังไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุ ตำแหน่งของพื้นที่จริงที่เกษตรกรต้องการปลูกไม้มีค่าได้  

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1( เตรียมแผนที่กลุ ่มชุดดินหรือแผนที ่ดิน (soil map) ซึ่งเป็นหน่วยของแผนที่ดินที ่กรมพัฒนาที ่ดิน
พัฒนาขึ้นมา มาตราส่วน 1 : 50000 โดยได้ถูกจัดจำแนกเป็น 62 กลุ่มชุดดิน โดยนำมาประยุกต์ใช้สำหรับวิเคราะห์
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่า  

2( นำแผนที่ขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้นน้ำชั้น 1-2 และ
พื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ มาตัดออกจากพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรนำมาใช้สำหรับการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ควรดำรงรักษาไว้เป็นป่าธรรมชาติเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในพื้นที่ที่กรม
พัฒนาที่ดินไม่ได้จำแนกกลุ่มชุดดิน เช่น พื้นที่ชุมชน และพื้นที่แหล่งน้ำ  

3( ทำการแบ่งไม้มีค่าออกเป็น 8 กลุ่ม ตามลักษณะที่พบในแต่ละประเภทป่า หรือมีลักษณะที่พบตาม
ธรรมชาติใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย  
                กลุ่มที่ 1 ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง   
                กลุ่มที่ 2 ได้แก่ พะยูง ชิงชัน   
                กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง  
                กลุ่มที่ 4 ได้แก่ จำปาป่า สะเดาเทียม กันเกรา เทพทาโร  
                กลุ่มที่ 5 ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม  
                กลุ่มที่ 6 ได้แก่ จามจุรี มะฮอกกานี  
                กลุ่มที่ 7 ได้แก่ ไผ่ลำเล็ก (ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่หวาน(  
                กลุ่มที่ 8 ได้แก่ ไผ่ลำใหญ่ (ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่กิมซุง(  

4( ทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของลักษณะการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ลักษณะของดินและปัจจัยอื่นๆ ที่
เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละชนิด นำมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมต่อการปลูกไม้มีค่าแต่ละกลุ่ม 

5( ทำการกำหนดค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยโดยวิธีการจัดระดับ (Rating Method) และให้ค่าคะแนนระดับ
ความเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่าทั้ง 8 กลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญและผูม้ีประสบการณ์ด้านการปลูกและจัดการแต่ละ
ชนิดพรรณไม้ กำหนดระดับคะแนนในแต่ละปัจจัย เพื่อแสดงถึงความเหมาะสมในการปลูกไม้มีค่า โดยกำหนดระดับ
ช่วงชั้นไว้ 5 ระดับ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยกำหนดให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 หมายถึงมีความเหมาะสมตอ่การ
ปลูกไม้มีคา่มากที่สุด และคะแนนต่ำสุดเท่ากับ 1 หมายถึงมีความเหมาะสมต่อการปลูกไม้มีค่าน้อยที่สุด  

ทั้งนี้ใช้ฐานข้อมูลและแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมจากแผนแม่บทการส่งเสริมปลูกป่าไม้
เศรษฐกิจ ที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549 และแผนที่ ความ
เหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักใน 6 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ (อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น 
บุร ีร ัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ( ตามโครงการความร่วมมือด้านการวิจ ัยระหว่างกรมป่าไม้ และ Japan 
International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) มาประกอบ 

6( จัดทำแผนที่โดยการนำชั้นข้อมูลประกอบไปด้วย แผนที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง แผนที่ปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี และแผนที่ประเภทเนื้อดิน จัดระดับความเหมาะสมกับไม้มีค่าแต่ละชนิดมาเข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยโปรแกรมเฉพาะทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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7( ทำการสำรวจภาคสนาม (ground check) โดยทำการสุ่มตัวอย่างพื้นที่ที่มีการปลูกไม้มีค่าชนิดต่าง ๆ 
เก็บข้อมูลการเติบโตของไม้มีค่า พร้อมทั้งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ปลูก ได้แก่ ตำแหน่งพิกัด ลักษณะของพื้นที่ 
และลักษณะของการจัดการ เพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของหมู่ไม้กับปัจจัยต่าง ๆ   

10( นำข้อมูลจากภาคสนาม มาปรับปรุงข้อมูล และจัดทำแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่าชนิดต่าง ๆ   
11( พัฒนาฐานข้อมูลออกมาในรูปของ Application หรือโปรแกรมสำหรับเผยแพร่แผนที่ความเหมาะสม

สำหรับการปลูกไม้มีค่าชนิดต่าง ๆ ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกรหรือผู้สนใจปลูก และปลูกสร้างสวน
ป่าไม้มีค่า โดยมีวิธีการดังนี้  

11.1( จัดเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ความเหมาะสมของกลุ่มชนิดพรรณรูปแบบ 
ESRI shapefile เข้าสู่ โปรแกรม QGIS จากนั้นแบ่งข้อมูลของแต่ละกลุ่ม เป็นรายภาค และตรวจสอบข้อมูลเชิง
บรรยายถึงความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ และส่งออกเป็นไฟล์ประเภท GeoJSON   

11.2( การพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยจัดเตรียม Server จำลองด้วย Apache web server และ PHP 
script language ฐานข้อมูลในเครื่องทดสอบ ด้วย MySQL Database และโปรแกรมสำหรับ จัดการฐานข้อมูลด้วย 
phpMyAdmin database manager และทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื ่อให้รองรับการเก็บข้อมูลชนิดไม้ และ
รายละเอียดที่ต้องการ นำเสนอแก่ผู้ใช้ ออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยโปรแกรม ERDplus และสร้าง
ฐานข้อมูล ใน MySQL Database และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับประชาชน ในรูปแบบ Responsive design 
เพื่อให้ รองรับอุปกรณ์ที่มีขนาดจอแสดงผลหลากหลาย โดยให้สามารถแสดงผลเป็นแผนที่ที่สามารถตอบโต้ได้ 
(Interactive map) โดยใช้ LeafletJS library ร่วมกับแผนที่ระบบเปิด เช่น Open Street Map สามารถคลิก เพื่อ
ดูรายละเอียดความเหมาะสมของพื้นที่นั้นต่อการปลูกต้นไม้กลุ่มชนิดต่าง ๆ โดยแสดงผลในรูปแบบหน้าต่าง Pop up 
และส่วนที่แสดงผลเรื่องข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ของกลุ่มชนิดไม้ เช่น ชื่อ วิธีการปลูก ดูแล เป็นต้น ต่อจากนั้นทำการ 
ออกแบบส่วนการจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยสามารถเพิ่มและจัดการข้อมูล ต้นไม้ แผนที่ความเหมาะสม ที่
อาจต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในอนาคต จากนั้นเขียน code การทำงานแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Atom ทำ
การทดสอบนำเข้าข้อมูลต้นไม้และแผนที่ผ่านระบบจัดการข้อมูล จากนั้นทำการทดสอบการใช้งานผ่านอุปกรณ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ แท็บเลต โดยใช้โปรแกรม Browser มาตรฐานที่ติดตั้งใน
อุปกรณ์ เช่น Chrome และ Safari ทำการปรับปรุงระบบก่อนนำแอพพลิเคชั่นขึ้น Server จริง และเผยแพร่ผ่านทาง 
URL ที่กำหนด และวางแผนการจัดฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการอัพเดทข้อมูล ติดตามดูแล และบำรุงรักษา 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. การจัดทำแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่า 
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเหมาะสมของการปลูกไม้มีค่ามี 3 ปัจจัย คือ ได้แก่ ประเภทเนื้อดิน (Soil texture) 

ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง (Elevation) และปัจจัยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (Average annual rainfall)  
กำหนดค่าถ่วงนำ้หนักโดยวิธีการจัดระดับ (Rating Method) ให้กับทัง้ 3 ปจัจัย หลังจากนั้นจงึกำหนด

ระดับคะแนนในแต่ละปัจจัยยอ่ย เพื่อแสดงถงึความเหมาะสมในการปลูกไมม้ีค่าโดยกำหนดระดับช่วงชั้นไว ้5 ระดับ 
ซึง่มีค่าตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยกำหนดให้ 5 หมายถึงมีความเหมาะสมต่อการปลูกไม้มีค่ามากที่สุด และ 1 หมายถึงมี
ความเหมาะสมต่อการปลูกไม้มคี่าน้อยที่สุด ซึ่งกำหนดค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยและระดับคะแนนความเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรพัยากรป่าไม้ (Table 1) แล้วนำมาทำการวิเคราะห์พื้นทีท่ี่เหมาะสมต่อการปลกูพรรณไม้
ชนิดนั้นบนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ นำชั้นข้อมูลของทั้งสามปัจจัยมาซ้อนทับ (Figure 1( 
เพื่อให้ได้แผนทีค่วามเหมาะสมในการปลูกไม้มคี่า (Figure 2) โดยจำแนกระดับความเหมาะสมออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก ่

(1( พื้นทีท่ี่มีความเหมาะสมมาก (high suitability)  
(2( พื้นทีท่ี่มีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suitability)  
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(3( พื้นทีท่ี่มีความเหมาะสมน้อย (low suitability) 
 
Table 2  The Criteria for delineating land suitability of trees 

Parameter Group High Moderate Low 
Elevation 

(m.) 
1 400-1,000 200-400, 1,000-2,000 <200, >2,000  
2 200-500 <200, 500-2,000 >2,000 
3 100-500 <100, 1,000-1,500 - 
4 400-1,000 <400, 1,000-1,500 >1,500 
5 <500 500-1,500 >1,500 
6 100-500 <100, 500-2,500 >2,500 
7 300-1,000 <100-300, 1,000-1,500 >1,500 
8 400-500 <400, 500-1,500 >1,500 

Average 1 1,400-1,800 <1,400->2,400 - 
annual 2 <800-1,000 1,000-2,000 >2,000 
rainfall 3 1,200-1,800 <800-1,200, 1,800->2,400 - 

(mm./year) 4 1,400-1,800 800-1,400, 1,800->2,400 <800 
 5 1,600-2,400 800-1,600, >2,400 <800 
 6 800-2,000 <800, 2,000->2,400 - 
 7 1,000-1,800 <1,000, >1,800 - 
 8 2,000-2,400 1,000-2,000, >2,400 <800-1,000 
Soil texture 1 loam Silty clay, sandy loam, silty loam, 

clay loam, sandy clay loam 
Sand, clay, loamy 

sand 
 2 Loam, sandy 

loam  
Slity caly, silty loam, clay loam Sand, clay, loamy 

sand 
 3 Loam, sandy 

loam, silty loam, 
clay loam 

Clay, silty loam, sandy clay loam Sand, loamy sand 

 4 loam Silty clay, sandy loam, silty loam, 
clay loam, sandy clay loam 

Sand, clay, loamy 
sand 

 5 Loam, sandy 
loam  

Loamy san, sandy clay loam, 
silty clay, silty loam, clay loam 

Sand, clay 

 6 loam Clay, sandy clay loam, silty clay, 
silty loam, clay loam 

Sand, loamy sand 

 7 Loam, sandy 
loam  

Clay loam, sandy clay loam, 
sandy loam, silty loam 

Sand, clay, loamy 
sand, silty clay 

 8 loam Silty loam, clay loam, sandy clay 
loam, sandy loam 

Sand, clay, loamy 
sand, silty clay 
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Figure 1  Maps layers used to generate the suitability map of high-value trees (Group 1) : average 

annual rainfall (a), elevation (b), soil texture (c) 
 

a b 

c 
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Figure 2  The Suitability Map of high-value trees : Group 1 (a), Group 2 (b), Group 3 (c),  

Group 4 (d), Group 5 (e), Group 6 (f), Group 7 (g) and Group 8 (h) 

a b c 

d e f 

g h 
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3. ขอ้มูลการเตบิโตของไม้มีค่าและลักษณะพื้นที่ 
 ทำการสำรวจภาคสนาม โดยการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกต้นไม้แต่ละจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลสวนป่าไม้มีค่าของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมป่าไม้ ทำการ
สำรวจภาคสนามโดยสุ่มตัวอย่างพื้นที่ที่มีการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ วัดการเติบโตของไม้มีค่าในพื้นที่ พร้อมทั้ง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ปลูก พร้อมพิกัดตำแหน่ง (Figure 3) เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนด
ความเหมาะสมของปัจจัยต่าง ๆ นำมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการปลูกไม้มีค่าแต่ละชนิด รวมทั้งเป็น
ข้อมูลเพื่อแสดงการเติบโตของไม้มีค่าชนิดต่าง ๆ ใน application เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจปลูกของ
เกษตรกร  
 

 
Figure 3  Ground check and collection growth data at the Dalbergia cochinchinensis Pierre 

(Rosewood( plantations of farmers in Lopburi Province 
 
4. การพัฒนาฐานข้อมูลไม้มีค่า 

ทำการสืบค้น ตรวจเอกสาร ขอความอนุเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อโครงสร้างฐานข้อมูลของ
โปรแกรมแสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกไม้มีค่าจากกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1( ตรวจเอกสารและสืบค้นข้อมูลทั่วไปและสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่าชนิดต่าง ๆ และ
จัดเก็บ Web Link ข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใน Application 

2( ตรวจเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละกลุ่มชุดดิน สืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่ตั้งของศูนย์เพาะชำกล้า
ไม้ หรือแหล่งกล้าไม้ที่ประชาชนและเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ไปปลูกได้ 

3( ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี และ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี ได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยา 

4( ข้อมูลที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน จากทางสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
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5( ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่อนุรักษ์ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน จากทางสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้ 

6( รวบรวมข้อมูลแปลงปลูกและการเติบโตของไม้มีค่าของเกษตรกร จากข้อมูลการเติบโตของไม้มีค่าทั้งใน
แปลงของเกษตรกรและแปลงของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และจากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม 
 
5. การพัฒนาโปรแกรมแสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกไม้มีค่า 

นำแผนที่แสดงความเหมาะสมในการปลูกไม้มีค่าทั้ง 8 กลุ่ม และฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ นำเข้าสู่ร ะบบ
ฐานข้อมูล โดยทำการเผยแพร่ในรูปแบบของ Web Application ซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงไดง้่าย 
สามารถตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกในด้านการคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกใน
แต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนการจัดการพื้นที่
ให้เหมาะสมต่อการปลูกชนิดไม้ที่ต้องการ ให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หรือผู้สนใจลงทุนในด้านการปลูกสร้าง
สวนป่าไม้เศรษฐกิจได้ Web application ถูกนำเข้าอยู่ในระบบ server ของกรมป่าไม้ ซึ่งประชาชนทั่วไปจะสามารถ
เข้าไปใช้ได้ทั้งโดยการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และผ่านมือถือที่ URL: site-matching.forest.go.th หรือสามารถ
ค้นหาจาก Google.com โดยใช้คำว่า “พื้นที่ที่เหมาะสมปลูกไม้มีค่า” (Figure 4( 

 

 
Figure 4 The main page and sample pages of Web application (URL: site-matching.forest.go.th( 
 

สรุป 
จากโครงการวิจัยนี้ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกไม้มีค่าชนิดต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 

8 กลุ่ม ตามลักษณะการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย ลักษณะของพื้นที่ ได้แก่ ความ
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 
และลักษณะของดินตามกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการ
ปลูกไม้มีค่า โดยจัดระดับความเหมาะสมเป็น ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

313 

โครงการนี้ก่อให้เกิดระบบฐานข้อมูล และ Web Application ซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สามารถตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกในด้านการคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกในพื้นที่ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกชนิดไม้ที่ต้องการให้แก่เกษตรกร 
ประชาชนทั่วไป หรือผู้สนใจลงทุนในด้านการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจได้  เนื่องจากเป็นการประเมินโดยใช้
ลักษณะพื้นฐาน ไม่ได้รวมถึงปัจจัยด้านการจัดการ เช่น ในพื้นที่ลุ่มมีความเสี่ยงต่อการน้ำท่วมถึง ในแผนที่จะจัดให้อยู่
ในความเหมาะสมระดับน้อยนั้น หากมีการจัดการเชิงประณีต เช่นยกร่องหรื อจัดระบบระบายน้ำเพิ่มเติม พื้นที่
ดังกล่าวจะสามารถปลูกไม้มีค่าได้ และสามารถให้ผลผลิตและผลตอบแทนที่น่าพอใจได้ รวมไปถึงการตัดสินใจปลูกไม้
มีค่าชนิดใดควรคำนึงถึงปัจจัยด้านการตลาดในพื้นที่ประกอบด้วย 

กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Web application นี้ จะช่วยให้ประชาชนหรือชุมชนที่รับกล้าไม้ของกรมป่า
ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ นำไม้มีค่าไปปลูกแล้วได้รับผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่น่าพึง
พอใจจนสามารถสร้างรายได้ ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชนและชุมชนที่ปลูกไม้มีค่า
แล้ว ยังส่งผลในภาพรวมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้ประโยชน์ หรือป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่
ประเทศ และพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

อย่างไรก็ตามแผนที่และ Web application นี้ จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยการ
นำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของไม้มีค่าแต่ละชนิด เพื่อให้ผลจากการวิจยัใน
ครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้มีค่าให้มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

 การดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจหรือไม้มีค่าให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนั้น สมาคมธุรกิจไม้โตเร็วซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ข่าวสาร ข้อมูล และปัญหาการประกอบการ
ธุรกิจไม้โตเร็ว จึงร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของประเทศ ไทย 
ในการพัฒนาบุคลากรและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านป่าไม้ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุน
งานส่งเสริมการปลูกสวนป่าแบบครบวงจร ทั้งฐานข้อมูลงานวิจัย พื้นที่ปลูก การตลาด และอุตสาหกรรม ตลอดจน
พื้นที่ที ่มีศักยภาพสำหรับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และพัฒนา mobile application สำหรับใช้ในการ
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าแบบครบวงจร ทั้งนี้ ทำการวิเคราะห์และเลือกพรรณไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 
4 ชนิด/กลุ่ม ได้แก่ สัก กลุ่มไม้สกุลยูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.) กลุ่มไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia spp.) และกระถินยักษ์ 
(Leucaena leucocephala) สำหรับจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ มีความสำคัญอย่างมากในการออกแบบระบบฐานข้อมูล
ชุมชนไม้มีคา่เพื่อสง่เสริมเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าแบบครบวงจร ดังนั้นในขั้นตอนนี้คณะผูว้ิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องมือ
ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้และผู้ดูแลระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
โดยเครื่องมือเก็บข้อมูล ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับเก็บข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ประเด็น
ที่สำคัญ ดังนี้ (1( พันธกิจและเป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์และโครงสร้างของหน่วยงานนั้น (2( ความเชื่อมโยงของข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น ๆ (3( ข้อมูลรูปแบบการเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และ (4( ประเด็นปัญหา 
และอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้เพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกร 
ผู้ต้องการใช้ข้อมูล คณะผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อคำถามออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 
เกี่ยวข้องกับความต้องการฐานข้อมูล โดยเน้นสอบถามข้อมูลการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และส่วนที่ 2 เกี่ยวข้อง  
กับการสำรวจความต้องการระบบในการจดัทำข้อมูล การรองรับการขยายฐานข้อมูลสำหรับไม้ชนิดอื่น ๆ การส่งเสริม
การปลูกป่าตามวัตถุประสงค์หลากหลาย และความต้องการระบบแอปพลิเคชันบนมือถือและระบบแอปพลิเคชั น 
บนเว็บไซต์ของผู้ต้องการใช้ข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนเกษตรกรผู้ลงทุนในการปลูกสวนป่า  
ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านการปลูก ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลทางด้านการวิจัย  
และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสวนป่า ตั้งแต่การปลูก การดูแลและการจัดการ การตัดฟันและขนส่ง รวมถึง
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การตลาดและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ระบบยังถูกออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ชนิดไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึง  
ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจอีกด้วย 
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล ไม้เศรษฐกิจ การส่งเสริมแบบครบวงจร 
 

ABSTRACT 
Key factors contributing to the success of promoting economic trees planting includes well 

preparation and necessary supporting factors, especially a preparation of economic tree database. 
Tree Business Association, a non-profit organization established with the aim to serve as a center of 
information and knowledge on fast growing tree business, in collaboration with the Faculty of 
Forestry, Kasetsart University, a leading academic intuition of the county on human resources 
develpment and researches on forestry, developed an economic trees database to support 
integrated forest plantation. The database consisted of relevant research, suitable planting area 
condition, marketing, industries and potential planting sites. In addition, a mobile application for 
promoting integrated economic tree plantation was established. This study analyzed and selected 
4 species/groups of economic trees for the database development consisting of Tectona grandis, 
Eucalyptus spp., Acacia spp. and Leucaena leucocephala. 
 Collection and analysis of information on user needs are crucial processes to design the 
database system for promoting integrated plantation of economic trees. Therefore, the authors 
designed data collection tools for users and administrators from government sector, private sectors 
and general publics. The data collection tools comprised in-depth interview and questionnaire. The 
in-depth interviews covered five main topics: 1) mission, aims, strategy and organization structure 
of the organizations; 2) linkage of information with other organizations; 3) the organization 
connections among others; 4) Data management and geographic information of the organization; 
and 5) constrains and challenges for data compilation within the organization and among other 
organizations. The questionnaire covered 2 key elements: 1) organization needs particularly on 
valuable economic trees; and 2) organization needs on data management system, capacity to 
extend the data base on additional tree species to fulfil multi-purpose economic tree plantation, 
and needs for website and mobile application.  
 Database system of economic trees was developed to support farmers invested in 
economic forest plantation. The database system covered data of planting, marketing, industry, and 
related research covering planting, tending and management, harvesting and transportation, 
marketing, and industry. Moreover, the system was designed to identify suitable economic tree 
species for particular site; and to provide some data to support decision making on investment in 
economic forest plantation. 
Key Word: database system, economic trees, complete extension 
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คำนำ 
 นับตั้งแต่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) หรือขอเรียกสั ้น ๆ ว่า “ยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจ”  
โดยมอบหมายให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ใน “ยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจ” ได้กำหนดความหมายของ “ไม้เศรษฐกิจ” ไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึง 
“ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ และอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่มีการใช้ประโยชน์เนื้อ ไม้ 
และ/หรือ ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้เพื่อการค้า” วัตถุประสงค์สำคัญของยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน
เชิงนโยบายของชาติ (strategic framework) รองรับการส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักส่งเสริม ในการเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยใช้การพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” หรือ “เศรษฐกิจเขียว (green economy(” และได้กำหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2579) ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 
26 ล้านไร่ (2) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 4.2 แสนบาทต่อคนต่อปี และ (3) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท และได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรในด้านต่าง ๆ ไว้หลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ “โครงการชุมชนไม้มีค่า” เป็นการสนับสนุน 
ให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการปลูกไม้มีค่า เพื่อเป็นการเก็บออม เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสร้าง
อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
และลดการเกิดภัยธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างรายได้ด้วยการปลูกไม้มีค่าในลักษณะเกษตรผสมผสาน โดยมีเป้าหมาย
ใน 10 ปี จะเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน มีผลต่อประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน จำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้น 1,040 ล้านต้น 
เพิ่มพื้นที่ป่า 26 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่า จะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,040,000 ล้านบาท (คณะวนศาสตร์, 2560( 
 อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และ/หรือไม้มีค่า เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย การจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่รองรับ
การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม
ข้อมูลไม้เศรษฐกิจ อาทิ ปัจจัยกายภาพของพื้นที่ ขอบเขตพื้นที่ปลูก รูปแบบการปลูก ชนิดไม้ที่ปลูก อัตราการเติบโต
และผลผลิต การระบาดของโรคและแมลง การจัดการสวนไม้เศรษฐกจิตามหลักการทางวนวัฒนวิทยา ตลอดจนข้อมูล
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจปลูก เช่น งานวิจัย การตลาด และอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ดังนั้น สมาคมธุรกิจ  
ไม้โตเร็ว จึงร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของประเทศไทยในการ
พัฒนาบุคลากรและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านป่าไม้ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริม
การปลูกสวนป่าแบบครบวงจร ทั้งฐานข้อมูลงานวิจัย พื้นที่ปลูก การตลาด และอุตสาหกรรม ตลอดจนพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สำหรับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และพัฒนา mobile application สำหรับใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูก
สวนป่าแบบครบวงจร ทั้งนี้ ทำการวิเคราะห์และเลือกพรรณไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด/กลุ่ม ได้แก่ สัก 
กลุ่มไม้สกุลยูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.) กลุ่มไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia spp.) และกระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala) 
  

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 เพื่อประเมินความต้องการในการพัฒนาฐานข้อมูลไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ที่เชื่อมโยงของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุน  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม ข้อมูลด้านการตลาดและข้อมูลด้านการส่งเสริมการปลูก  
ไม้เศรษฐกิจ กำหนดกลุ่มหน่วยงานเป้าหมายสำคัญโดยวิธีการเจาะจงวัตถุประสงค์ (purposive selection sampling) 
และคัดเลือกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด 5 อันดับที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานที่มี
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ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านป่าไม้มาอย่างยาวนาน ในเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจ การดูแลรักษา การตัดฟัน 
การซื้อ-ขาย และการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้ (1( สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
และสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ (2( สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด (3( สมาคมธุรกิจไม้  (4( ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.( และ (5( สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว และเกษตรกรจากเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า
ของ ธ.ก.ส. ทำการรวบรวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเป้าหมาย 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการหรือหัวหน้างานของหน่วยงาน
เป้าหมาย นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผู้ปฏิบัติงาน (Actor-linkages) เพื่อสรุปผล
การประเมินความต้องการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลไม้มีค่าของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
และความท้าทายต่อประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่แต่ละหน่วยงาน ที่มองเห็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ 
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมต่อไป 
 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 2.1 การวางแผน (planning) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รองรับงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจตามกรอบนโนบายและแผนการดำเนินงานโครงการชุมชนไม้มีค่า กำหนดขอบเขตของระบบฐานข้อมูล 
(database system definition) โดยครอบคลุมไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ 4 กลุ่ม/ชนิด ได้แก่ สัก ยูคาลิปตัส อะเคเซีย 
และกระถินยักษ์ ตามความต้องการข้อมูลโดยกลุ่มผู้ใช้ประกอบด้วย  หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ประชาชนที่เป็น
เป้าหมายการส่งเสริม และประชาชนที่สนใจทั่วไป สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องการส่งเสริมการปลูก 
ไม้เศรษฐกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (database design) โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้ และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง กำหนดโครงสร้างข้อมูลและการจัดเก็บ วิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ในลักษณะที่เป็น multi-level user การจัดการด้านระบบความปลอดภัยของผู้ใช้ในแต่ละระดับ และการออกแบบ
การประสานกับผู้ใช้ (user interface design) ที่ใช้งานง่าย (user-friendly design) 
 2.3 การทดสอบการนำระบบไปใช้ (implementation) โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงาน 
ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม และประชาชนที่เป็นเป้าหมาย และการปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล 
 2.4 การบำรุงรักษา (maintenance) และการสำรองข้อมูล (backup) 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1.1 สถานการณ์และข้อจำกัดการส่งเสริมปลูกไม้มีค่า 
 1) ไม่มีรูปแบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกลางที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจาก ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรแต่ละ
องค์กรเป็นหลัก ยังไม่มีรูปแบบการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลกลางที่เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย 
 2) ขาดหน่วยงานกลางที่สามารถรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการวิเคราะห์อุปสงค์และ
อุปทานไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
 3) ขาดการความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน และไม่มีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน
องค์กรภาครัฐ  
 4) ขาดข้อมูลการวิเคราะห์ที่เป็นต้นแบบทางธุรกิจ (business model) ซึ่งต้องใช้ฐานข้อมูลต้นทุนการ
ปลูก ต้นทุนการดูแลรักษาของชนิดไม้แต่ละชนิดในสวนป่า ทั้งนี้การดำเนินงานด้านป่าไม้ในมิติทางเศรษฐกิจยังถือเป็น
เรื่องใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ เนื่องจากแนวทางเดิมที่ผ่านมากว่า 30 ปี เน้นงานการอนุรักษ์ป่าปลูก
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เป็นสำคัญ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการวิเคราะห์ด้านการลงทุนในการปลูกสร้างสวนป่า และชนิดไม้ที่คุ้มค่ากับการปลูก
และการลงทุน 
 5) กำลังการผลิตไม้ภายในประเทศไทยไม่เพียงพอทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพที่ตลาดไม้ต้องการ 
ทำให้ภาคธุรกิจไม้ต้องนำเข้าไม้จากต่างประเทศโดยเฉพาะภาคธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้  
 6) ธุรกิจการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระดาษมีข้อจำกัดในเรื่องข้อมูลแหล่งผู้ปลูกและผู้รับซื้อ ที่ถือว่า
เป็นข้อจำกัดในการประเมินกำลังการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของแต่ละ
บริษัทเป็นสำคัญ 
 7) หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นสถาบันทางการเงินให้ความสนใจส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  
เพื่อเป็นเงินออมในอนาคต โดยมีแนวโน้มในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้มีค่าในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน ทำให้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีระบบการตรวจวัด
และติดตามในอนาคต อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในรูปแบบนี้มีข้อกำจัดอยู่เฉพาะกลุ่มลูกค้าและสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือตามโครงการส่งเสริมของหน่วยงานเดียวเท่านั้น ทำให้ข้อมูลด้านพื้นที่ปลูกและข้อมูลด้านอื่น  ๆ มีอยู่
อย่างจำกัดไม่ครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ของประชาชนทั่วไป 
 1.2 ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
 1) รูปแบบหรือระบบกลาง ที่ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ที่สามารถอัปเดตและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการจัดเก็บข้อมูล
ที่ต่อเนื่องในระบบจะทำให้สามารถวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ต้นแบบทางธุรกิจ (business model) แหล่งปลูก และ
แหล่งรับซื้อไม้มีค่าทางเศรษฐกิจได้ 
 2) หน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ควบคุม อัปเดต และดูแลรักษาระบบข้อมูลกลาง 
 
2. ระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 2.1 โครงสร้างระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
 จากความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิด/กลุ่ม ได้แก่ สัก 
กลุ่มไม้ยูคาลิปตัส กลุ่มไม้อะเคเซีย และกระถินยักษ์ ครอบคลุมฐานข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ (1) ฐานข้อมูลการวิจัย  
จากการรวบรวมผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทยของพืชชนิดต่าง ๆ (2) ฐานข้อมูลการปลูก พื้นที่ปลูก ชนิด/พันธุกรรม 
การจัดการ การตัดฟัน (3) ฐานข้อมูลทางการตลาด และ (4) ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมไม้ (Figure 1(           
 

 
Figure 1 The structure of database system  
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 2.2 ฐานข้อมูลการวิจัย 
 ฐานข้อมูลการวิจัยจัดจำแนกองค์ความรู้ของไม้แต่ละกลุ่ม/ชนิด ออกเป็น 10 หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
ต่อไปในอนาคต ได้แก่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุง
คุณภาพกล้าไม้ การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์ การปลูก การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา การเติบโต/ผลผลิต การตัดฟัน
และขนส่ง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์
ดินและน้ำ และการรับรองสวนป่า/การรับรองไม้/การรับรองผลิตภัณฑ์  ซึ่งรายชื่อเอกสารองค์ความรู้ของไม้สัก  
กลุ่มไม้ยูคาลิปตัส กลุ่มไม้สกุลอะเคเซีย และกระถินยักษ์ แสดงดัง Table 1  
 
Table 1 The number of studies on Teak, Eucalyptus spp., Acacia spp. and Leucaena leucocephala 

Category of the studies 
Number of studies 

Teak Eucalyptus  Acacia  Leucaena leucocephala 
1. Botanical characteristics 14 8 4 6 
2. Breeding/selection/seedling 
improvement 

6 16 9 2 

3. Propagation 8 15 3 2 
4. Planting 19 28 5 16 
5. Management 14 8 1 6 
6. Growth and productivity 32 36 15 5 
7. Utilization 5 19 14 3 
8. Financial and economic return 12 20 3 2 
9. Planting potential 6 7 1 2 
10. rehabilitation/soil and water 
conservation 

3 9 5 10 

Total 119 166 60 54 
Total 399 

 
 2.3 ฐานข้อมูลการปลูก 
 ฐานข้อมูลการปลูกประกอบด้วยพื้นที่ปลูก พื้นที่ที่เหมาะสม ข้อแนะนำชนิด/พันธุ์ ข้อแนะนำการปลูกและ  
การจัดการ ผลผลิต รอบตัดฟัน/การตัดฟัน ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันในระบบจะแสดงเขตสมรรถนะของพืชแต่ละชนิดออกเปน็ 
3 ระดับ คือ พื้นที่เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อย และอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลอื่น ๆ เพื่อแสดง
ในระบบ 
 พืชแต่ละชนิดจำเพาะต่อปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ กัน และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลปัจจัยแวดล้อม
ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดจึงพิจารณาจากข้อมูลการเติบโต
ของไม้แต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่ที่มีผู้ศึกษาไว้ในอดีต และฐานข้อมูลชุดดิน ในที่นี้คือ เนื้อดิน (กรมพัฒนาที่ดิน( ข้อมูล
ปริมาณน้ำฝน 30 ปีย้อนหลัง (กรมอุตุนิยมวิทยา( และข้อมูลความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (สำนักจัดการที่ดิน 
กรมป่าไม้( ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเติบโตของไม้แต่ละชนิดแสดงดัง Table 2 
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Table 2 The environmental factors suitable for economic trees 

Economic trees Soil texture 
Mean Annual 

Precipitation (mm/yr) 
Elevation 

(m) 
Teak1 Loam 1,400-1,800 400-1,000 

Eucalyptus2 Loam, Sandy Loam 800-2,400 0-600 
Acacia1 Loam, Sandy Clay Loam 1,600-2,400 0-500 

Leucaena leucocephala2 Sandy Loam, Sand 600-1,700 0-800 
Remark: 1Suthat et al. (2021), 2Sapit et al. (2011) 
 
 กำหนดค่าคะแนนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องดัง Table 3 และการจำแนกเขตสมรรถนะที่ดินตามความเหมาะสม
สำหรับการเจริญเติบโตของไม้เศรษฐกิจโดยแทนค่าคะแนนที่ได้จาก Table 3 ไปในสมการด้านล่าง ซึ่งให้ความสำคัญ
กับเนื้อดินมากที่สุด รองลงมาคือ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี และ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตามลำดับ  
 
 Site potential = [(0.2*X1) + (0.35*X2) + (0.45*X3)]   
  
 เมื่อ X1 หมายถึง ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมตร(   
  X2 หมายถึง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตรต่อปี( 
  X3 หมายถึง เนื้อดิน   
 
 ในแต่ละเขตสมรรถนะที ่ดินของพืชทั ้ง 4 ชนิด/กลุ ่ม คือพื ้นที ่ที ่เหมาะสมมาก ปานกลาง และน้อย  
คณะวนศาสตร์ (2554) พบว่าพืชทั้ง 4 ชนิด สามารถเติบโตและให้ผลผลิตต่างกันมาก (Table 4) เพราะฉะนั้นระบบ
ฐานข้อมูลจะเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องการปลูกไม้มีค่าถึงการตัดสินใจปลูกและแนวทางการจัดการที่เหมาะสมด้วย 
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Table 3 Site suitable score of the environmental factors for economic trees 
Environmental  

Factor 
CODE Classification Site suitable score 

Teak
1 

Eucalyptu
s2 

Acacia
1 

Leucaena 
leucocephala2 

Soil texture 1 sand 1 4 1 5 
2  clay 1 2 1 3 
3 loam 5 5 5 4 
4 loamy sand 2 3 3 5 
5 silty clay 3 2 4 2 
6 sandy loam  4 5 5 5 
7 silty loam 4 3 4 3 
8 clay loam 4 3 4 2 
9 sandy clay 

loam 
4 3 3 2 

10 organic soil 1 1 1 1 
Mean Annual 
Precipitation 
(mm/year)  

1 < 800 3 4 2 3 
2 801-1000 4 5 3 4 
3 1001-1200 4 5 3 5 
4 1201-1400 4 5 4 5 
5 1401-1600 5 5 4 5 
6 1601-1800 5 5 5 5 
7 1801-2000 4 5 5 4 
8 2001-2400 4 5 5 4 
9 > 2400 3 4 4 4 

Elevation (m) 1 < 100 2 5 5 5 
2 101-200 2 5 5 5 
3 201-300 3 5 5 5 
4 301-400 4 5 5 5 
5 401-500 5 4 5 5 
6 501-1000 5 3 4 4 
7 1001-1500 4 2 3 3 
8 1501-2000 3 1 2 2 
9 2001-2500 2 1 1 1 
10 > 2500 1 1 1 1 

Remark: A score of 1-5 indicates the suitability value in ascending order 
   1Suthat et al. (2020), 2Sapit et al. (2011) 
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Table 4 Mean annual increment of DBH and height of economic trees classified by site suitability 
Economic trees Site suitability Mean Annual Increment 

DBH (cm/yr) Height (m/yr) 
Teak Very suitable 1.50 1.62 

Suitable 1.08 1.12 
Low suitable 0.75 0.94 

Eucalyptus Very suitable 4.45 2.96 
Suitable 3.86 2.64 

Low suitable 3.85 2.49 
Acacia magium Very suitable 3.10 2.64 

Suitable 2.79 2.49 
Low suitable 1.90 1.82 

Acacia auriculiformis Very suitable 2.96 2.38 
Suitable 3.00 2.99 

Low suitable 2.65 2.44 
Leucaena leucocephala Very suitable 2.11 1.29 

Suitable 1.63 1.09 
Low suitable 1.28 0.90 

 
 2.4 ฐานข้อมูลการตลาด 
 ฐานข้อมูลการตลาด วางแผนให้ระบบสามารถแสดงผลจุดรับซื้อ ราคาตลาด ปริมาณ/มูลค่าการนำเข้า  
และปริมาณ/มูลค่าการส่งออก แต่เมื่อศึกษาพบว่าเป็นข้อมูลที่ได้มายากที่สุด เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องการ
เปิดเผยราคาที่แท้จริงของการรับซื้อและขายไม้ รวมถึงระบบการผูกขาดของบริษัทในพื้นที่ที่มุ่งส่งเสริมการปลูกตั้งแต่
การขายกล้าและการรับซื้อ ในระบบฐานข้อมูลจึงกำหนดเป็นช่องทางประกาศขายไม้และซื้อไม้ แก่ผู้ที่ต้องการซื้อ 
และผู้ที่ต้องการขายไม้ก่อนในช่วงเริ่มต้น 
 
 2.5 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไม้ 
 ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไม้  แสดงข้อมูลโรงงานแปรรูปไม้ทั่วประเทศที่ลงทะเบียนไว้กับกรมป่าไม้ เพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับผู้ที่สนใจจะหาแหล่งรับซื้อไม้และแหล่งแปรรูป โดยแสดงเป็นสีอ้างอิงตามจำนวนโรงงาน เมื่อคลิกบนแผนที่จะ
แสดงข้อมูลของโรงงานทั้งหมดในจังหวัดนั้น  
 นอกจากนี้ในระบบฐานข้อมูลจะแสดงข้อมูลชนิดไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีเพาะชำกล้าไม้ 
สหกรณ์สวนป่าด้วย 
 

สรุป 
 ระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนเกษตรกรผู้ลงทุนในการปลูกสวนป่า  
ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านการปลูก ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลทางด้านการวิจัย
และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสวนป่า ตั้งแต่การปลูก การดูแลและการจัดการ การตัดฟันและขนส่ง รวมถึง
การตลาดและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ระบบยังถูกออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ชนิดไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงให้
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ที่สะท้อนจากความต้องการของผู้ใชร้ะบบ 
ซึ่งสามารถปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้เสมอ 
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 ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และมีอุปสรรคในการได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นหลายประการ  
ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหา และอัปเดตข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจปลูกไม้มีค่าแก่ผู้ใช้งานระบบ ทั้งเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และเกษตรกร รวมถึงการจัดทำเป็นแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์
ต่อไป  
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การวัดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นสัก (Tectona grandis) จากข้อมูลโครงสรา้งสามมติิ 
Three-dimensional Structure Analysis in Teak Plantation  

for Stand Volume Measurement 
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บทคัดย่อ 

ไม้ส ัก (Tectona grandis) เป็นไม้ม ีค ่าในอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยที่  ซ ึ ่งท ี ่ผ ่านมาวิธ ีการ 
Destructive measurement ยังคงเป็นวิธีที่ใช้ในวัดข้อมูลจากไม้สัก แต่ในปัจจุบันมีวิธีสำรวจไม้ยืนต้นที่หลากหลาย 
เช่น การสำรวจระยะไกลจากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน การใช้กล้องดิจิทัลในการสำรวจ นำไปสู่การรังวัดข้อมูล
เป็นข้อมูลโครงสร้างสามมิติ จากที ่ได้กล่าวมาจัดอยู ่ในวิธีการที ่ไม่ทำลายตัวอย่าง  หรือ Non-destructive 
measurement ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ทดแทนวิธีการแบบดั้งเดิม การศึกษาครั้งนี้ต้องการวัดความสูงและ
เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นสักแบบ Non-destructive measurement จากข้อมูลโครงสร้างสามมิติในแปลงปลูกสัก ใน
เขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 2 แปลงสำรวจย่อย โดยจะเปรียบเทียบการวิธีดั้งเดิมที่อาศัยคนใช้
เครื่องมือ กับวิธีการบันทึกภาพจากโดรนและกล้องดิจิทัลเพื่อสร้างเป็นชุดข้อมูลโครงสร้างสามมิติของแปลงปลูกสัก 
จากผลการศึกษาพบความสูงต้นสักในแปลง A และ B มีค่าความสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 9.5 เมตร ถึง 17.0 เมตร จากการ
เปรียบเทียบค่าความสูงจากเครื่องมือวัดความสูง Laser rangefinder กับค่าความสูงจากโครงสร้างสามมิติ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2( อยู่ที่ 0.73 และ 0.82 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางระดับเพียงอก (DBH( ใน
แปลง  A และ B มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ 11.6 เซนติเมตร ถึง 33.1 เซนติเมตร แต่จากการเปรียบเทียบค่า DBH จากทั้ง 
2 วิธี พบค่า R2 ที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 0.52 และ 0.39 ตามลำดับ ดังนั้นสำหรับค่าความสูงที่มีความแม่นยำ สามารถที่จะ
นำมาประยุกต์ใช้ในด้านการสำรวจและทดแทนการเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมได้ 
คำสำคัญ: การสำรวจระยะไกล โครงสร้างสามมิติ วิธีการที่ไม่ทำลายตัวอย่าง 
 

ABSTRACT 
Teak (Tectona grandis) is one of the high value timbers in Thailand. In the past, destructive 

measurement methods were used to estimate teak growth parameters. However, presently, there 
are a variety of non-destructive measurement methods such as remote sensing from unmanned 
aircraft or drones, digital cameras, and combination of photogrammetry techniques which lead to 
three-dimensional structure data.  

This study aimed to compare the traditional volume measurement methods which are 
labor intensive, and images recording method from drones and digital cameras to create a three-
dimensional data. Two plots of teak in Mae Taeng district, Chiang Mai Province were studied. The 
results revealed teak height in plots A and B ranged from 9.5 to 17.0 m. A comparison between 
height measured by Laser rangefinder (labor measurement) and the measurement from three-
dimensional structure showed correlation coefficients (R2) of 0.73 and 0.82 in plot A and plot B, 
respectively. On the other hand, the diameter at beast height (DBH) in plots A and B ranged from 
11.6 to 33.1 cm. with R2 representing low the correlation between the 2 methods ( R2 = 0.52 and 
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0.39, respectively). Thus, measurement of the height using three-dimensional structure was highly 
accurate and this method can replace the traditional method for field of survey.  
Key words: remote sensing, three-dimensional structure, non-destructive measurement 
 

คำนำ 
 ประเทศไทยมีการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื ่อความต้องการการใช้ประโยชน์ที ่สูงขึ ้น โดยเฉพาะสักหนึ่งในไม้
เศรษฐกิจที่ถูกนำใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตไม้สักที่ได้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการบริหารจัดการและประเมินผลผลิตที่ออกมาจากสวนป่าเศรษฐกิจดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการการใช้ไม้สักอย่างเพียงพอและยั่งยืน เดิมทีวิธีการประเมินปริมาตรไม้ก่อนการตัดโค่นเพื่อประโยชน์ท่ง
การค้าง จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการสำรวจและเก็บข้อมูลเส้นรอบวง และความสูงของลำต้น เพื่อนำมาคำนวณ
ตามสูตรเพื่อหาปริมาตรไม้ที่ใช้ในการเป็นสินค้าได้ ทั้งนี้อุปสรรคในการเก็บข้อมูลจากไม้ที่ต้องการในแต่ละพื้นที่อาจ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นไปได้ทั้งจากลักษณะของลำต้น การกระจายของต้นสักที่สมบูรณ์ รวมถึงความสูงของไมส้ัก
ที่ต่างระดับกัน เป็นต้น อีกทั้งการเก็บข้อมูลจากต้นไม้แบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด คือ เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการค่อนข้างสูง จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการนำเทคนิคการสำรวจและเก็บข้อมูลที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดความ
เที่ยงตรงและแม่นยำในรูปแบบอื่น โดยที่ให้ค่าใกล้เคียงกับตัวแทนของประชากรจริงและอยู่ในระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้เข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในเทคนิคที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย คือ การรับรู้จากระยะไกล 
หรือ การสำรวจระยะไกล  (Remote Sensing)  
 ปัจจุบันเทคนิคการรับรู้จากระยะไกลถูกนำมาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจด้านป่าไม้หรือ
ด้านเกษตรกรรม เนื่องจากเทคนิคนี้มีความเหมาะสมกับการประเมินข้อมูลในสภาพพื้นที่กว้างและในบริเวณที่ยากต่อ
การเข้าถึง โดยเทคนิคการรับรู้ระยะไกลจะวัดข้อมูลที่อาศัยการประมวลผลจากภาพถ่าย ผ่านการใช้อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพติดตั้งไว้บนที่สูงหรืออุปกรณ์สำรวจต่าง ๆ วิธีนี้สามารถช่วยลดงบประมาณในการสำรวจในด้านกำลังคน 
เนื่องจากมีความรวดเร็วและให้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ เก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม จึงมีการใช้
ข้อมูลภาพถ่ายและเทคนิคการประมวลผลจากภาพถ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างสิ่งแวดล้อมใน
สามมิติ (structure from Motion : SFM) และการรังวัดจากภาพถ่าย (photogrammetry) เป็นต้น ซึ ่งเทคนิค
เหล่านี้ถูกจัดอยู่ในวิธีการที่ไม่ทำลายตัวอย่าง หรือ Non-destructive measurement สำหรับการเก็บข้อมูลจากต้น
ไม่ที่ต้องการทำการศึกษา 
 ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงนำเทคนิคการรับรูจ้ากระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายแนวระดับ ซึ่ง
เป็นภาพที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aviation Vehicle : UAV) ร่วมกับการเดินสำรวจด้วยอุปกรณ์
ถ่ายภาพ ตามลำดับ มาใช้เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติของแปลงสำรวจย่อยในสวนป่าสัก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา
เปรียบเทียบกับวิธีการดั่งเดิม และศึกษาศักยภาพของเทคนิคการสร้างโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในสามมิติ และการ
ถ่ายภาพทางอากาศ โดยการศึกษานี้ยังมุ่งหวังให้มีการประยุกต์ใช้ได้จริงในงานเก็บข้อมูลไม้สักในพื้นที่ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และสำหรับกิจการของครัวเรือนและในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ สวนป่าแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษเป็นไปตามาฐานข้อมูลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนร่วมกับ Google 
Earth software11 โดยพื้นที่ศึกษา 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของต้นสักที่ เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือสักที่มีอายุมากกว่า 30 ปี และมี
รูปแบบแถวในการปลูกเป็นลักษณะเดียวกัน คือ เว้นระยะห่างระหว่างต้น 4  x 4 เมตร พื้นที่ที่เลือกศึกษามีการสุ่ม
เก็บตัวอย่างต้นสักรวมเป็นจำนวน 200 ต้น ซึ่งในจำนวนดังกล่าวได้จากการแบ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบแปลง
สำรวจย่อย (Plot) ที่มีขนาดแปลงเท่ากับ 40 x 40 เมตร หรือ 1 ไร่ โดยจำนวนต้นสักที่คาดว่าจะได้ข้อมูล คือจำนวน 
100 ต้น จึงมีการกำหนดแปลงสำรวจย่อยออกเป็น 2 แปลง ได้แก่ แปลง A และ B ในพื้นที่ศึกษาสวนป่าแม่หอพระ 
นอกเหนือจากนี้จากกลุ่มตัวอย่างของต้นสักที่ทำการศึกษา จะมีบางส่วนถูกใช้เป็นพารามิเตอร์อ้างอิงจากวิธีการ
สำรวจแบบธรรมดา (Conventional method) โดยวางตัวอยู่ในแนวทแยงมุมของแปลง หรือ ในแนว Transect 
line ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างภายในพื้นที่แปลงสำรวจย่อย ในส่วนของข้อมูลที่ได้จาก
การสำรวจ ทั้งในกลุ่มตัวอย่างของแปลงสำรวจย่อย และกลุ่มอ้างอิงที่อยู่แนวทแยงของแปลงสำรวจย่อย โดยสักแต่
ละต้นจะถูกบันทึกข้อมูลด้านความสูง และเส้นรอบวงระดับอก (1.3 เมตรจากพื้นดิน( และมีการเก็บข้อมูลเส้นรอบวง
เพิ่มเติมในทุก ๆ ความสูง 1 เมตรด้วยการปีนสำรวจ จากกลุ่มอ้างอิงที่อยู่แนวทแยงของแปลงสำรวจย่อย เพื่อ
รวบรวมข้อมูลไปสร้างรูปแบบของลำต้น (Form) และการประเมินปริมาตรไม้หรือข้อมูลที่สนใจในการศึกษาลำดับ
ถัดไป 
 
3. ขั้นตอนและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณในภาคสนามของพื้นที่ศึกษา ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บในช่วงฤดูกาลผลัดใบของสักเพื่อ
ลดการบดบังรายละเอียดของลำต้นจากเงาของเรือนยอดที่มีใบปกคลุม โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกจากต้นสักในแต่ละ
พารามิเตอร์ จะใช้อุปกรณ์ในการวัดค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม  ประกอบไปด้วย 
ข้อมูลความสูงต้นสักที ่ถูกวัดด้วยวิธีทางอ้อม ( Indirect Measurement) โดยใช้เครื ่องมือ Laser rangefinder 
(hypsometer) และข้อมูลของเส้นรอบวงลำต้นระดับอก โดยใช้สายวัดความยาว ซึ่งข้อมูลของเส้นรอบวงลำต้นระดบั
อกจะถูกนำไปคำควณหาเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นในระดับอก (Diameter at breast height, DBH) หลังจากเสร็จสิน้
การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลแต่ละพารามิเตอร์นี้ ดำเนินการโดยกำหนดผู้ใช้เครื่องมือเป็นคนเดียวกันตลอดในทุก ๆ 
แปลงสำรวจย่อย เพื่อให้เกิดความเอนเอียงโดยการคัดเลือกของผู้สังเกตการณ์ (observer Bias (X, Y)) น้อยที่สุดใน
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลความสูงของสักที่ถูกวัดด้วยวิธีทางตรง (Direct Measurement) โดยใช้นัก
ปีนต้นไม้ เพื่อวัดความสูงต้นสักในระยะทุกๆ 1 เมตรจนใกล้เรือนยอด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการคำนวณความสูงที่
แท้จริงของสักที่เป็นไปได้สำหรับการนำไปใช้ในการเป็นสินค้า (Merchantable height) โดยการเก็บข้อมูลความสูง
ของนักปีนต้นไม้ จะทำควบคู่ไปกับการวัดเส้นรอบวงเพิ่มเติมในทุก ๆ ความสูง 1 เมตรจนถึงระดับความสูงสำหรับ
การนำไปใช้ในการเป็นสินค้า 
 3.2 เก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อวัดข้อมูลเชิงปริมาณจากโครงสร้างสามมิติ โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากชุด
ข้อมูลโครงสร้างสามมิติ (Three-dimensional point cloud, 3D-point cloud) จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจาก
ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลจากภาพถ่ายที่ตำแหน่งลำต้น ซึ่งในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายดังกล่าวมีรูปแบบการ
ดำเนินการเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณภาคสนาม คือ เป็นไปตามทิศทางของแนวแถวการปลูกต้นสัก และ
ดำเนินการเก็บข้อมูลช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ก่อนการเก็บข้อมูลภาพถ่ายได้ดำเนินการวางเครื่องหมายเพื่อวัดค่าพิกัด
อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ทั้งบนพื้นดิน (Ground control point) และมีการติดเครื่องหมายที่ลำต้น (Code Label) ใน
ระดับความสูง 1.3 เมตรจากพื้นดินกับต้นสักทุก ๆ ต้นที่อยู่ในแปลงสำรวจย่อย เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวัดความ
สูงและเส้นรอบวงเมื่อประมวลข้อมูลอยู่ในรูปแบบชุดข้อมูลโครงสร้างสามมิติ ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของแต่ละ
แปลงสำรวจย่อย จะถูกนำมาประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัยเทคนิคการรังวัดจากภาพถ่าย 
(Photogrammetry) ด้วยวิธี Structure form motion ในซอฟต์แวร์ Agisoft Metashape ที่ถูกใช้แพร่หลายใน
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ปัจจุบัน ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจะใช้ข้อมูลภาพทั้งหมด ร่วมกับการใช้ Spatial log files เพื่อสร้าง
ข้อมูลโครงสร้างสามมิติและทำการวัดข้อมูลเชิงความสูงของต้นสัก 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสูงต้นสัก เส้นรอบวงลำต้น และ DBH ที่ได้จากการคำนวณระหว่างชุด
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากวิธีการวัดภาคสนามในแปลงสำรวจย่อย และวิธีการวัดจากชุดข้อมูลโครงสร้างสามมิติใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยมีการใช้กลุ่มอ้างอิงที่อยู่
แนวทแยงของแปลงสำรวจย่อย ซึ่งมีการคำนวณข้อมูลจากเส้นรอบวงของต้นทุก ๆ 1 เมตร รูปแบบลำต้นและ 
Merchantable height  
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ผลการสำรวจพื้นที่ศึกษา 

พื้นที่แปลงปลูกสักที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็นแปลงสำรวจย่อย A และ B ซึ่งเป็นสักที่ปลูกขึ้นในปี พ.ศ. 
2516 ผลการเก็บข้อมูลจากต้นสักทุกต้นในแปลงสำรวจ สามารถแสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของแผนภาพจำนวนต้น
สักทั้งหมดที่พบภายในแต่ละแปลงสำรวจย่อย (Figure 1( จะเห็นได้ว่ามีช่องสีขาวปะปนอยู่ในแผนภาพที่แสดง ซึ่งบ่ง
บอกถึงต้นที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ หรือมีร่องรอยของการถูกตัดก่อนหน้าที่จะทำการศึกษา จึงกำหนดให้เป็นต้นที่ไม่
ผ่านการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 62 ทั้งแปลง A และ B  

 
(1)               (2) 

Figure 1 A diagram of the number of all teak trees found within each survey plots, as illustrated 
plot A (1 ( , and Plot B (2 ( . (each circle referred to 1 tree; the white circle is a teak whose 
data could not be collected due to its incomplete nature or there are traces of a cut prior 
to the study, while the green circle is data collected teak trees) 
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2. การเปรียบเทียบขอ้มูลความสูงและเส้นรอบวงระดับอกของต้นสักที่ถูกวดัโดยวิธีการวัดภาคสนามในแปลง
สำรวจยอ่ย และวิธีการวัดจากชุดข้อมูลโครงสร้างสามมิติ 

 
(1)          (2) 

Figure 2 Comparison of height data of Mae Ho Phra Teak Park in plot A (1( and Plot B (2(, obtained 
from 2 measurement methods: the Laser rangefinder (hypsometer) and three-dimensional 
structure.  

 

                 
(1)         (2) 

Figure 3 Comparison of Diameter at breast height (DBH) of Mae Ho Phra Teak Park in plot A (1( and 
Plot B (2 ( , obtained from 2 measurement methods: the Laser rangefinder (hypsometer) 
and three-dimensional structure 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้พยายามพัฒนาวิธีการวัดความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นผ่านการคำนวณจาก

เส้นรอบวง โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้แก่ โดรน หรือ UAV และกล้องดิจิทัล ซึ่งการสำรวจด้วยการถ่ายภพจาก
โดรนและกล้องดิจิทัล สามารถทำได้ง่ายในภูมิประเทศที่ราบเรียบหรือมีการปลูกต้นไม้ที่ต้องการทำการศึกษาแบบ
เป็นแถวเป็นแนว ภาพถ่ายทางอากาศจะใช้การประมวลผลภาพถ่ายแนวตั้งฉากกับพื้นที่สำรวจ  หรือมุม Nadir ที่
สามารถแสดงถึงลักษณะโครงสร้างของแปลงที่ถูกสำรวจและแบบรายต้นได้ (Ahongshangbam et al., 2019; 
Khokthong et al., 2019) นอกจากนี้การใช้คานปรับระดับหรือ Gimbal stabilizer เพื่อยึดติดกันกล้องดิจิทัลขณะ
ทำการถ่ายภาพลำต้นของไม้ยืนต้นให้ภาพที่ได้จากการบันทึกมีคุณภาพสูงสุด ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนเดินสำรวจ
อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับสภาพแปลงสำรวจที่ราบเรียบ (Fang and Strimbu, 2017) โดยการเก็บข้อมูลภาพถ่าย
ทั้งจากโดรนและกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งคานปรับระดับ ทั้ง 2 วิธีสามารถใช้กับเทคนิค Structure from motion และ 
Photogrammetry เพื ่อสร้างโครงสร้างสามมิติ (Piermattei et al., 2019) ซึ ่งเป็นวิธ ีและเทคนิคหลักที ่การ
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ศึกษาวิจัยนี้ต้องการนำเสนอต่อองค์กรและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทำไม้สักในเขตภาคเหนือ จึงได้
ทำการเลือกสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) พื้นที่ศึกษาในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

จากการศึกษาในสวนป่าแม่หอพระ พบว่าการใช้กล้องดิจิทัลเพื่อทำการถ่ายภาพเหนือแปลงปลูกด้วยโดรน
และภาพถ่ายจากการเดินสำรวจลำต้นด้วยกล้องดิจิทัลบนคานปรับระดับอัตโนมัติสามารถใช้ทำโครงสร้างสามมิติด้วย
ความละเอียดที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างแปลงปลูกสักทีถู่กสำรวจในแต่ละแปลง (ขนาดพื้นที่แปลง แปลง
ละ 1 ไร่) และโครงสร้างของลำต้นรวมถึงเรือนยอดของสักอย่างชัดเจน   อนึ่ง การสำรวจถึงความสูงและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางลำต้นที่ระดับเพียงอกจำเป็นต้องมีการสำรวจแบบดั้งเดิมเพื่อเทียบเคียงและยืนยันถึงประสิทธิภาพ  ความ
ถูกต้องและแม่นยำของแต่ละวิธีการได้  โดยที่ค่าความสูงรายต้นของสักจากชุดข้อมูลโครงสร้างสามมิติที่ประมวลผล
จากภาพของโดรนจะถูกเทียบกับการวัดความสูงด้วยเครื ่องมือภาคสนาม  ซึ ่งวัดได้จาก Laser rangefinder 
(hysometer) และค่าเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับเพียงอกจากชุดข้อมูลโครงสร้างสามมิติจะถูกเปรียบเทียบกับ
ค่าเสน้ผ่านศูนย์กลางลำต้นที่คำนวณจาก การวัดโดยตรงด้วยเครื่องมือภาคสนาม ซึ่งวัดได้จากสายวัด  

โดยต้นสักในสวนป่าแม่หอพระ ของ ออป. ที่เลือกทำการศึกษามีอายุ 30 ปีโดยส่วนใหญ่ แต่มีการปลูกตัด
และปลูกทดแทนบางต ้น  พบความสูงต ้นส ักในแปลง A และ B มีค ่าความสูงอย ู ่ ในช ่วงต ั ้งแต่  9.5 เมตร 
ถึง 17.0 เมตร จากการเปรียบเทียบค่าความสูงจากโครงสร้างสามมิติ และการสำรวจด้วยเครื่องมือวัดความสูง Laser 
rangefinder (hysometer) พบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือ R2 ที่ค่อนข้างสูง โดยแปลง A มีค่าอยู่ที่ R2= 0.73 
และ แปลง B มีค่าอยู่ที่ R2= 0.82 นอกจากนี้ค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือ DBH จากโครงสร้างสามมิติในแปลง  A และ 
B มีค่า DBH ตั้งแต่ 11.6 เซนติเมตร ถึง 33.1 เซนติเมตร แต่กลับพบว่าเมื่อเทียบกับค่าที่สัดได้จากสายวัดมีค่า R2 ที่
ค่อนข้างต่ำ-ปานกลาง โดยแปลง A มีค่าอยู ่ที ่ R2 = 0.52 และ แปลง B มีค่าอยู ่ที ่ R2 = 0.39 ทั ้งนี ้ในงานวิจัย
ของ Akpo et al. (2020) พบว่าวิธีการใช้การวัดที ่ความสูงเหนือเรือนยอดและการใช้ค่าเส้นรอบวงลำต้นจาก
โครงสร้างสามมิติจะได้ผลดีที่สุดกับแปลงปลูกที่มีความสูงของไม่ยืนต้นอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีความสูงอยู่ในช่วง 
6-10 เมตรเท่านั้น และไม่เหมาะสมกับต้นไม้ที่สูงมากซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าค่าเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นต์สัมบูรณ์ 
(Mean absolute percent error( จากผลการครั้งนี้พบว่า เฉพาะค่าความสูงที่วัดได้จากโครงสร้างสามมิติที่ผ่านการ
ประมวลจากภาพถ่ายทางอากาศ ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องและแม่นยำเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดั่งเดิม 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้วิธีนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลไปสร้างรูปแบบของลำต้น (Form) และการประเมิน
ปริมาตรไม้หรือข้อมูลที่สนใจในการศึกษาลำดับถัดไป 

 
สรุป 

โครงการศึกษาวิจัยนี้มีความสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีสำรวจป่าไม้และการสร้างชุดข้อมูลโครงสร้างสาม
มิติสำหรับค่าความสูง ที่มีค่าความสัมพันธ์เมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิมที่ค่อนข้างสูง สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการ
สำรวจและเก็บข้อมูลจากไม้ยืนต้นได้ ซึ่งเป็นวิธีการแบบไม่ทำลายตัวย่าง หรือ  non-destructive methods เพื่อได้
ข้อมูลความสูงของต้นไม้ในขณะที่ต้นไม้กำลังโตก่อนตัดจริง จึงเหมาะสมกับการประเมินไม้สักในปัจจุบัน ทั้งการปลูก
ในเชิงครัวเรือนและพาณิชย์กับพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถลดเวลาในการสำรวจลงเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นวิธีที่การเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและใช้แรงงานคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้มีความเป็นไปได้
ที ่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินปริมาตรไม้ในแปลงศึกษา หรือแม้แต่แปลงที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ ่งอาจมีความ
จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานสถิติและโมเดลเข้ามาประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อไปยังการศึกษาอื่น ๆ ที่ต้องการ 
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แปลงปลูกป่าสาธิตไม้มีค่าตามหลักเกณฑก์ารจัดการสวนป่าอยา่งยั่งยืน 
Demonstration of Economic Forest Plantation according to  

the Sustainable Forest Management (SFM) 
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บทคัดย่อ 
การขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจของประเทศให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาล ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ
สำคัญประการหนึ่ง คือ ต้องมีพื้นที่สาธิตการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน ในประเทศไทยพบเฉพาะ
การจัดการสวนป่าขนาดใหญ่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.( และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการตาม
แนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้การรับรองทางป่าไม้ ( forest certification) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง
ภายใต้กลไกการตลาดในระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังขาดพื้นที่สาธิตการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
อย่างยั่งยืนในระดับชุมชนและสวนป่าขนาดเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่ปลูกไม้มีค่าที่พบเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ  

การสร้างแปลงสาธิตไม้มีค่าตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (กรมป่า
ไม้ และ องค์การป่าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ, 2562( ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ จำนวน 4 แห่ง มี
การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากสวนป่าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการสวนป่าที่
ใกล้เคียงกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบททางกายภาพของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม  สังคม และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ดังนี้ (1) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด: ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสม และ ป่าสาธิตไม้มีค่ารูปแบบวน
เกษตร (2) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม: ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมไม้รอบตัดฟันสั้น
และรอบตัดฟันยาว  (3) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: ป่าสาธิตไม้โตเร็ว
พลังงาน และ ป่าสาธิตไม้มีค่าเชิงอนุรักษ์ และ (4) สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา: ป่าสาธิตไม้ท้องถิ่นกินได้ร่วมกับไม้
กระถินเทพา และ ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมไม้พื้นเมืองและไม้ต่างถิ่น รวมทั้งหมด 7 แปลง การออกแบบกระบวนการ 
แนวทาง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน พิจารณาถึง
ความสอดคล้องกับเอกสารที่สถานีฯ มีอยู่ เช่น แผนแม่บท และเอกสารหรือเครื่องมือที่จะต้องจัดเตรียมขึ้นใหม่ โดย
ให้มีจำนวนเอกสารน้อยที่สุด และมีข้อมูลครอบคลุมตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันที่สามารถอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันได้ 
คำสำคัญ: ป่าสาธิตไม้มีค่า การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 Demonstration of sustainable economic forest plantation is one of the key factors 
contributing to successful promotion of economic tree planation in Thailand. High-value tree 
plantation was promoted according to the current situation and future trends, and the 
government’s efforts to increase forest area. At present, Thailand only has economic forest 
management models for large forest plantation areas under the Forest Industry Organization (FIO) 
and companies which operate sustainable forest management (SFM) to comply with the forest 
certification according to the international market mechanism. On the other hand, there is still a 
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lack of demonstration for small forest plantation and community forest, which are the characteristic 
of most value-tree planting area.  

Establishment of demonstration plots of economic forest according to SFM and community 
forest (the Royal Forest Department and International Tropical Timber Organization, 2 019) in this 
study aimed to utilize the products from forest plantation to create appropriate management 
according to the needs of the community, the physical condition of the area, and environment, 
social and local cultural context. A total of 7 planting plots of the 4 Agro Forestry Research and 
Training Stations was selected for the study: (1) Trat Agro Forestry Research and Training Station 
which is a demonstration forest for mixed economic forest and Agro- Forestry, (2) Kamphaeng Saen 
Forestry Research and Training Station which is a demonstration forest for mixed plantation of short 
and long rotation trees, (3) Had Wanakorn Forestry Research and Training Station which is a 
demonstration forest for fast growing energy trees and conservative forest plantation, and (4) 
Pangnga Forestry Research Station which is a demonstration forest of edible local trees together 
with Acacia mangium and mixed plantation of native and exotic species. 

The development of design processes, guidelines, tools and methods for data collection 
was based on criteria and indicators of Sustainable Forest Management and line with the conformity 
to the existing available documents of the stations such as mater plans. For the new data 
management, a minimum number of document was required and information on similar indicators 
was combined in the same document.  
Key words; demonstration forest for economic tree, Sustainable Forest Management (SFM) 
 

คำนำ 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564(  กำหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยจำแนก
เป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ประกอบกับนโยบาย “พลิกพื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื”  
ของรัฐบาลปัจจุบันกำหนดมาตรการการเพิ่มพื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียวและแนวทางปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพป่า ส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ และสามารถตัดขายได้ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร (พ.ศ. 2560-2579( ได้กำหนดเป้าหมายภายใน 20 ปี จะเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 26 ล้านไร่ 
เพื่อให้ครบตามเป้าหมายของรัฐบาล  สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 390,000 บาท
ต่อคนต่อปี (ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง(  และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้าน
ล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาลอยู่ประมาณ 26 ล้านไร่ ประกอบกับ
ความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการใช้ไม้อยู่มากถึง 58 
ล้านตัน และ คณะวนศาสตร์ (2552( คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไม้ในภาคครัวเรือนและใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมในประเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็น 112 ล้านลูกบาศก์เมตร (75 ล้านตัน( ในปี พ.ศ. 2570 และ 128 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (85 ล้านตัน( ในปี พ.ศ. 2580  
 อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจของประเทศให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบนั
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาล ปัจจัยเงื่อนไข
ความสำเร็จสำคัญประการหนึ่ง คือ ต้องมีพื้นที่สาธิตการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งปั จจุบัน ในประเทศ
ไทยพบเฉพาะการจัดการสวนป่าขนาดใหญ่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.( และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่
ดำเนินการตามแนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้การรับรองทางป่าไม้ (forest certification) ซึ่งเป็นไป
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ตามข้อตกลงภายใต้กลไกการตลาดในระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังขาดพื้นที่สาธิตการจัดการสวนป่า
และป่าชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนและสวนป่าขนาดเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่ปลูกไม้มีค่าที่พบเป็นส่วนใหญ่ของ
ประเทศ  
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ และองค์การป่าไม้เขตร้อนระหว่า งประเทศ 
(The International Tropical Timber Organization: ITTO) พัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการจัดการสวนป่า
และป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (Criteria and Indicators for Sustainable Planted Forest and Community Forest 
Management หรือ Sustainable Forest Management: SFM) ขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ตอบสนองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามกระบวนการ
ของการจัดการป่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนประการหนึ่งหรือมากกว่า เกี่ยวกับ
การทำให้เกิดผลผลิตและบริการป่าไม้ที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทำให้เกิดการลดทอนอันเกินควรต่อคุณค่าทาง
ธรรมชาติและผลผลิตในอนาคต อีกทั้ง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ต้องการต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคม 
ซึ ่งเกิดจากการทบทวนมาตรฐาน กลไก วิธีการ ตลอดจนข้อกำหนดและตัวชี้ วัดที ่มีการใช้อยู ่ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย (กรมป่าไม้ และ องค์การป่าไม้
เขตร้อนระหว่างประเทศ, 2562( 
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าวและมีความพร้อมด้านพื้นที่เพื่อจัดสร้างแปลงสาธิตไม้มีค่าตามหลักเกณฑ์การจัดการสวนป่าและ
ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1( สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2( สถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด 3( สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 4( 
สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา ซึ่งมีทั้งพื้นที่ที่จะเริ่มต้นสร้างแปลงปลูกไม้มีค่าใหม่ และพื้นที่ที่มีการปลูกไมม้ี
ค่าไว้แล้วสามารถนำเกณฑ์สำหรับการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างและ
แนวทางแก่เกษตรกรผู้ปลูกสร้างสวนป่าในแต่ละภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนไม้
เศรษฐกิจให้นำประเทศไทยสู่ความมั่นคง และมั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 
จัดทำแผนการปลูกและการจัดการสวนป่าตามหลักวนวัฒนวิทยาตามวัตถุประสงค์ของแปลงสาธิตในแต่ละพื้นที่ ทั้ง
แปลงปลูกใหม่และแปลงปลูกเดิม สร้างแปลงสาธิตการปลูกไม้มีค่าตามแผนที่กำหนด กำหนดกระบวนการจัดการ
สวนป่าและการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน  การจำแนกและกำหนดเครื ่องมือที่
เหมาะสม 
 ชุดเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้สำหรับประเมินมาตรฐานและ
ความยั่งยืนในแปลงสวนป่าและพื้นที่ป่าชุมชนโดยอยู่บนหลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนทั้ง 7 หลักการ และมี
ความสอดคล้องกับ ASEAN C&I for Sustainable Management of Tropical Forests นอกจากนี้ยังวางอยู่บน
หลักการของความจำเป็นพื้นฐาน (minimum requirement) และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 
35 ตัวชี้วัด 
 การดำเนินโครงการแปลงปลูกป่าสาธิตไม้มีค่าตามหลักเกณฑ์การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนนี้  จะเข้าเกณฑ์
การจัดการสวนป่าขนาดเล็กหรือสวนป่ารายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 31 ตัวชี้วัด สำหรับสวนป่ารูปแบบวน
เกษตรจะเหลือ 30 ตัวชี้วัด (Table 1(  
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Table 1 Criteria and indicators for sustainable management of forest plantation and community 
forest, small plantation and agro-forestry 

Criterias 
Indicators 

Total Small plantation Agro-forestry 
1. Compliance with relevant laws, policies and measures 7 7 7 
2. Proportion and condition of forest area  3 2 2 
3. Health and adaptation of forest ecosystems 5 5 5 
4. Productivity and ecological services 5 5 5 
5. Forest biodiversity 5 5 4 
6. Soil and water conservation 4 4 4 
7. Economy, society and culture of local communities 6 3 3 

Total 35 31 30 
 

กำหนดและจัดทำเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและประเมินการจัดการพื้นที่สวนป่าในสถานีของคณะ  
วนศาสตร์ เช่น แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล แผนการติดตาม แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรม แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ เป็นต้น พิจารณาให้สอดคล้องกับเอกสารที่สถานีฯ มีอยู่ เช่น แผนแม่บท และเอกสารหรือเครื่องมือที่
จะต้องจัดเตรียมขึ้นใหม่ โดยให้มีจำนวนเอกสารน้อยที่สุด และมีข้อมูลครอบคลุมตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันที่สามารถอยู่
ในเอกสารฉบับเดียวกันได้ ดังนี้ 
 เกณฑ์ที่ 1 ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 1.1 มีหลักฐานแสดงสิทธิถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ชัดเจน 
หลักฐาน 1) หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน  
 2) หนังสืออนุญาติให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หนังสือจดแจ้ง  

เช่น ประกาศกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ตัวชี้วัด 1.2  มีแผนการจัดการป่าที่ตอบสนองต่อหลักการจัดการป่าอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับกฎหมาย 
เครื่องมือ 1) แผนการจัดการสวนป่ารายปี/ระยะยาว (1)  
 2) แผนแม่บทสถานีฯ   
 3) บันทึกกิจกรรมการจัดการสวนป่า เช่น ภาพถ่าย ใบเสร็จค่าใช้จ่าย 
ตัวชี้วัด 1.3  มีการดำเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการสวนป่าเป็นระยะ และมีความต่อเนื่อง 
เครื่องมือ 1) แบบบันทึกงบประมาณและการจัดการสวนป่ารายปี ที่ระบุวันที่ดำเนินการ กิจกรรม  
 งบประมาณผู้รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง (2( 
 2( ภาพถ่าย 
 3( แบบบันทึกการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  

เช่น บันทึก/ภาพถ่าย การเก็บหาของป่าในพื้นที่ เป็นต้น (3( 
ตัวชี้วัด 1.4  มีการบริหารจัดการบัญชีรายรับรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน และทรัพย์สินต่าง ๆ 

ที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
เครื่องมือ (2) 
ตัวชี้วัด 1.5  มีแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาข้อพิพาท ผลกระทบเชิงลบ และความไม่เป็นธรรม  

ในการอ้างสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากสวนป่า เช่น การประชุม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เป็นต้น 

เครื่องมือ เอกสาร/รายงาน/บันทึก หรือ การสัมภาษณ์ 
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ตัวชี้วัด 1.6  มีกลไกการสื ่อสาร (ช่องทาง วิธีการ และความถี่( กับผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
และทั่วถึง 

เครื่องมือ การสัมภาษณ์/รายงานการประชุม/บันทึกจากหน่วยงาน อีเมล 
ตัวชี้วัด 1.7 ความตระหนักและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของผู้จัดการป่าตามกรอบกฎหมาย และ/หรือ

ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือ (1) 

 เกณฑ์ที่ 2 สัดส่วนและสภาพของพื้นที่ป่า 
ตัวชี้วัด 2.1  มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่ 
เครื่องมือ 1) แผนแม่บทสถานีฯ 2) รายงาน/เอกสารข้อมูล  3) แผนที่ 
ตัวชี้วัด 2.2 การกำหนดขนาดและสัดส่วนของพื้นที่ป่ามีความเหมาะสม (ตัวชี้วัดนี้ยกเว้นสวนป่ารายย่อย) 
ตัวชี้วัด 2.3 มีแผนที่ แผนที่สังเขป ผังป่า และป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่ที่จัดการอย่างชัดเจน 
เครื่องมือ  (1) 

 เกณฑ์ที่ 3 สุขภาวะและการปรับตัวของระบบนิเวศป่าไม้ 
ตัวชี้วัด 3.1  พื้นที่ที่จัดการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งในเชิงปริมาณ (เช่น การเพิ่มพื้นที่( และคุณภาพ

โดยรวมของพื้นที่ป่า (เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น( 
เครื่องมือ การสัมภาษณ์ เอกสารของหน่วยงาน การสังเกตการณ์จริงในพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 3.2  มีผลผลิตและบริการที่หลากหลายตอบสนองตอ่ความต้องการของครัวเรือน กลุ่มผู้ใช้

ประโยชน์ และชุมชน 
เครื่องมือ รายงานการเติบโตของต้นไม้ (รายปี/ราย 2 ปี( (4), (2), (3) 
ตัวชี้วัด 3.3  มีข้อมูลความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อทรัพยากรและ/หรือระบบนิเวศของสวนป่า 
ตัวชี้วัด 3.4  มีแนวทาง มาตรการ และวิธีการในการจัดการ ป้องกันความเสี่ยง ภัยคุกคาม และมีระบบ

การติดตามระยะยาว 
ตัวชี้วัด 3.5  มีทรัพยากรในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงาน  

ทั้งทรัพยากรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน (เช่น แรงงานในครัวเรือน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน เป็นต้น( 

เครื่องมือ (1), (2) 
 เกณฑ์ที่ 4 ผลผลิตและนิเวศบริการของพื้นที่ป่าไม้ 

ตัวชี้วัด 4.1  มีข้อมูลกำลังการผลิต (Stock) ของพื้นที่ป่าที่จัดการ 
เครื่องมือ 1) รายงานการเติบโตของต้นไม้ (รายปี/ราย 2 ปี( (4)...สวนป่าเชิงเดี่ยว สวนป่าผสม 
 2) รายงานการประเมินกำลังผลิตของป่า...วนเกษตร 
ตัวชี้วัด 4.2  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติและรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลผลิตและบริการ  

จากพื้นที่ 
เครื่องมือ (2), (3) 
ตัวชี้วัด 4.3  มีข้อมูลความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ส่งผลให้ผลผลิตและบริการลดน้อยลง 
ตัวชี้วัด 4.4  มีแนวทาง และวิธีการจัดการและใช้ประโยชน์ผลผลิตและนิเวศบริการจากสวนป่าอย่างยั่งยืน 

รวมถึงแนวทางการปรับใช้วนวัฒน์วิธีอย่างเหมาะสม 
เครื่องมือ  (1), (2), (3) 
ตัวชี้วัด 4.5  มีการดำเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลที่เกดิขึ้นจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่า และ

มีการนำเสนอข้อมูลผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือ (2), (3), แบบประเมินความพึงพอใจ (5) 
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 เกณฑ์ที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้  
ตัวชี้วัด 5.1  มีข้อมูลแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ เห็ด 
เครื่องมือ รายงานข้อมูลจากการสำรวจ เอกสารวิชาการ/วิจัย การสัมภาษณ์ 
ตัวชี้วัด 5.2  มีข้อมูลความเสี่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
เครื่องมือ (1), (2) 
ตัวชี้วัด 5.3 มีแนวทาง และมาตรการการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ประจำถิ่นที่หายาก และ/หรือใกล้สูญพันธุ์ 
เครื่องมือ (1) 
ตัวชี้วัด 5.4  มีการดำเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลที่เกดิขึ้นจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่า และ

มีการนำเสนอข้อมูลผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือ (2), (3), (5) 
ตัวชี้วัด 5.5  มีการสื ่อสารและเผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ คุ ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ  

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น (ตัวชี้วัดนี้ยกเว้นสวนป่าแบบวนเกษตร( 
เครื่องมือ รายงานผลการดำเนินงาน รูปภาพกิจกรรม 

 เกณฑ์ที่ 6 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ตัวชี้วัด 6.1  มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภท และสถานภาพของทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ป่าที่จัดการ 
ตัวชี้วัด 6.2  มีการดำเนินงาน/กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และระบบนิเวศ

ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัด 6.3  มีกลไกส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ 
ตัวชี้วัด 6.4  มีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และมีการกำหนด

แนวทางลดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
เครื่องมือ (1), (2), (3) 

 เกณฑ์ที่ 7 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 7.1  การเคารพและยอมรับความเชื่อ วัฒนธรรมของท้องถิ่น และมีการปรับใช้องค์ความรู้ท้องถิ่น

ในการฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่ป่าที่จัดการ 
ตัวชี้วัด 7.2  มีการพัฒนาความเชื่อมโยง รูปแบบกิจกรรม และการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับ

ชุมชนและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด 7.3  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มเยาวชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

จัดการสวนป่า 
เครื่องมือ (1), (2), (3) 

 
2. แปลงสาธิตไม้มีค่าตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2.1 แผนการปลูกและการจัดการสวนป่าในช่วงปี พ.ศ. 2563  
 จัดทำแผนการปลูกและการจัดการสวนป่าในช่วงปี พ.ศ. 2563 ตามหลักวนวัฒนวิทยาตามวัตถุประสงค์ของ
แปลงป่าสาธิตในแต่ละพื้นที่ ทั้งแปลงปลูกใหม่และแปลงปลูกเดิม ตามแนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ใน 4 
สถานีของคณะวนศาสตร์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากสวนป่าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิด
รูปแบบการจัดการสวนป่าที่ใกล้เคียงกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบททางกายภาพของพื้นที่ สิ่ง แวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทำให้การวางรูปแบบและองค์ประกอบในสวนป่าแต่ละแห่งแตกต่างกัน เช่น 
รูปแบบการปลูก ชนิดพันธุ์ และแนวทางการพัฒนาสวนป่า ดังนี้  
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 1) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด (Figure 1) 
 1.1) ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสม (ป่าสาธิตไม้มีค่าไผ่ร่วมกฤษณา)  
 1.2) ป่าสาธิตไม้มีค่ารูปแบบวนเกษตร (กฤษณาร่วมไม้ผลและพืชผักพื้นล่าง) 
 1.3) ป่าสาธิตไม้มีค่ารูปแบบวนเกษตร (ไม้ป่าร่วมยางพารา)  
  2) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (Figure 2) 
 2.1) ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมไม้รอบตัดฟันสั้นและรอบตัดฟันยาว 
 3) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Figure 3) 
 3.1) แปลงสาธิตไม้มีค่าไม้โตเร็วพลังงาน  
 3.2) ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมเชิงอนุรักษ์ 
 4) สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา (Figure 4) 
 4.1) ป่าสาธิตไม้ท้องถิ่นกินได้ร่วมกับไม้กระถินเทพา 
 4.2) ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมไม้พื้นเมืองและไม้ต่างถิ่น 
 

  
 a. Demonstration Forests plots    b. Bamboo and Agarwood  

  
 c. Agarwood, fruit and ground herbs   d. Forest trees and Rubber 
Figure 1 Demonstration Forests at Trat Agroforestry Research and Training Station, TRAT Province 
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Figure 2 Demonstration Forests at Kamphaeng Saen Forestry Research and Training Station, 

Nakhon Pathom Province 
 

  
 a. Demonstration Forests plots    b. wood energy plot 

  
 c. conservation plot     d. management 
Figure 3 Demonstration Forests at Had Wanakorn Forestry Research and Training Station, 

PRACHUAP KHIRI KHAN Province 
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a. Acacia mangium and edible trees b. mixed plantation of exotic and native species 

Figure 4 Demonstration Forests at Phang Nga Forestry Research Station, PHANG NGA Province 
 
3. การรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนในแปลงสาธิตไม้มีค่า 
 การรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แปลงสาธิตไม้มีค่าทั้ง  
4 พื้นที่ พบว่าหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวชี้วัดของเกณฑ์ที่กำหนดสามารถใช้ร่วมกันหลายตัวชี้วัด ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ช่วงเวลาเริ่มต้นโครงการและระหว่างดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 3.1 หลักฐานที่ควรจัดเตรียมในช่วงเริ่มต้นโครงการ 
 1) หลักฐานแสดงสิทธิถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ประโยชน์พื้นที่ 
 2) แผนการจัดการสวนป่า เช่น แผนระยะยาว แผนรายปี หรือแผนแม่บทของหน่วยงานที่มีการระบุ
รายละเอียดการจัดการพื้นที่ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่  แผนที่ แผนที่สังเขป ผังป่า และ
ป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่ที่จัดการอย่างชัดเจน ระบุแผนการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ เช่น การป้องกันไฟป่า การ
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น 
 3.2 หลักฐานที่ต้องรวบรวมระหว่างดำเนินโครงการ 
 1) บันทึกกิจกรรมและงบประมาณการจัดการสวนป่ารายปี ซึ่งควรบันทึกรายละเอียด ได้แก่ วันที่
ดำเนินการ กิจกรรมการจัดการสวนป่า กิจกรรมการเก็บผลผลิต (ทั้งผลผลิตหลักและผลผลิตรอง อาทิ การเก็บหา
ของป่าในพื้นที่( การศึกษาดูงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง ภาพถ่าย เป็นต้น 
 2) บันทึกกิจกรรมที่เกิดจากผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ปัญหาข้อพิพาท ผลกระทบเชิง
ลบ และความไม่เป็นธรรมในการอ้างสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากสวนป่า เช่น การประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ซึ่งอาจเป็นบันทึกจากการสัมภาษณ์ รายงานการประชุม บันทึกจาก
หน่วยงาน อีเมล เป็นต้น 
 3) การเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งในเชิงปริมาณ (เช่น การเพิ่มพื้นที่ การเติบโตของตน้ไม้ 
รายงานการประเมินกำลังผลิตของป่าวนเกษตร( และคุณภาพโดยรวมของพื้นที่ป่า (เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น( จากการสัมภาษณ์ เอกสารของหน่วยงาน (รายงานการวิจัย( หรือ การสังเกตการณ์จริง
ในพื้นที่ ซึ่งอาจกำหนดช่วงการติดตามตามความเหมาะสม เช่น รายปี ราย 2 ปี 
 4) ในกรณีที่มีการให้บริการพื้นที่เพื่อการศึกษาดูงาน การวิจัย ควรจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
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สรุป 
1. เกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ของกรมป่าไม้ และ องค์การป่าไม้

เขตร้อนระหว่างประเทศ (2562( ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 35 ตัวชี้วัด พบว่ามีเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการจัดการสวน
ป่าขนาดเล็ก 7 เกณฑ์ 31 ตัวชี้วัด สำหรับสวนป่ารูปแบบวนเกษตรจะเหลือ 30 ตัวชี้วัด 
 2. กำหนดและจัดทำเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและประเมินการจัดการพื้นที่สวนป่า  พิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับเอกสารที่สถานีฯ มีอยู่ เช่น แผนแม่บท และเอกสารหรือเครื่องมือที่จะต้องจัดเตรียมขึ้นใหม่ โดยให้มี
จำนวนเอกสารน้อยที่สุด และมีข้อมูลครอบคลุมตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกันที่สามารถอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันได้ 
 3. การพัฒนาแปลงป่าสาธิตไม้มีค่าตามแนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั ่งยืน ใน 4 สถานีของคณะ 
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากสวนป่าที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการสวนป่าที่ใกล้เคียงกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบททางกายภาพของพื้นที่ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทำให้การวางรูปแบบและองค์ประกอบในสวนป่าแต่ละแห่งแตกต่างกัน 
เช่น รูปแบบการปลูก ชนิดพันธุ์ และแนวทางการพัฒนาสวนป่า ดังนี้ 

• สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด 
   วัตถุประสงค์หลัก: ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสม และ ป่าสาธิตไม้มีค่ารูปแบบวนเกษตร 

o ป่าสาธิตไม้มีค่าไผ่ร่วมกฤษณา 
o ป่าสาธิตไม้มีค่ารูปแบบวนเกษตร: กฤษณา ร่วมไม้ผลและพืชผักพื้นล่าง 
o ป่าสาธิตไม้มีค่ารูปแบบวนเกษตร: ไม้ป่าร่วมยางพารา 

• สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   วัตถุประสงค์หลัก: ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสม 

o ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมไม้รอบตัดฟันสั้นและรอบตัดฟันยาว 
• สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   วัตถุประสงค์หลัก: ป่าสาธิตไม้โตเร็ว และ ป่าสาธิตไม้มีค่าเชิงอนุรักษ์ 
o แปลงสาธิตไม้มีค่าไม้โตเร็วพลังงาน 
o ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมเชิงอนุรักษ์ 

• สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา 
   วัตถุประสงค์หลัก: ป่าสาธิตไม้ท้องถิ่นกินได้ร่วมกับไม้กระถินเทพา และ ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสม 

o ป่าสาธิตไม้ท้องถิ่นกินได้ร่วมกับไม้กระถินเทพา 
o ป่าสาธิตไม้มีค่าแบบผสมไม้พื้นเมืองและไม้ต่างถิ่น 
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การทดลองปลูกไม้มีค่าและการพัฒนาการปลูกไผใ่ห้เปน็แปลงสาธิตของสถานีเกษตรหลวงปางดะ 
Timber Species Trials and Development of Bamboo Plantation at Pangda Royal 

Agricultural Station towards a Forest Demonstration Plot 
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บทคัดย่อ 

 การทดลองปลูกไม้มีค่าและการพัฒนาการปลูกไผ่ให้เป็นแปลงสาธิตของสถานีเกษตรหลวงปางดะ 
ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่สูง ที่ระดับความสูงประมาณ 800 
เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยปลูกไม้มีค่าพื้นเมือง ได้แก่ สักและแดง และไม้ต่างถิ่น ได้แก่ จันทร์ทองเทศและการบูร  
นอกจากนี้มีการพัฒนาแปลงสาธิตการจัดการไผ่เพื่อผลิตลำและหน่อ ของไผ่ 3 ชนิด ได้แก่ ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่มันหมู 
และไผ่บงใหญ่ ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จสู่แปลงสาธิตไม้มีค่าในพื้นที่สูง เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ แก่ผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคตต 
 การทดลองปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่สูงเมื่ออายุ 6 เดือน พบว่า จันทร์ทองเทศมีอัตราการรอดตายสูงสุด คือ ร้อย
ละ 99.11 ส่วน แดง สัก และการบูร มีอัตราการรอดตายใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 74.4 73.80 และ 75.47 ตามลำดับ 
การเติบด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน พบว่า การบูรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
จันทร์ทองเทศ สัก และแดง มีค่าเท่ากับ 0.67 0.62 0.53 และ 0.25 เซนติเมตร ตามลำดับ การเติบโตด้านความสูง 
พบว่า จันทร์ทองเทศมีความสูงสูงสุด รองลงมาได้แก่ การบูร สัก และแดง มีค่าเท่ากับ 102.55 89.73 30.61 และ 
11.85 เซนติเมตร ตามลำดับ 
 แปลงสาธิตการจัดการไผ่ ดำเนินการในแปลงปลูกไผ่เดิมของสถานีฯ ซึ่งมีไม่มีการจัดการใดๆ ทำให้ลำมี
จำนวนมากและเบียดเสียดกัน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ไผ่จึงแบ่งการจัดการออกเป็นไผ่เพื่อผลิตลำและหน่อ การ
จัดการไผ่เพื่อผลิตลำ ดำเนินการในแปลงปลูกไผ่ 3 ชนิด ได้แก่ ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่มันหมู และไผ่บงใหญ่ ประเมิน
อายุลำไผ่โดยผู้เชี่ยวชาญ และตัดลำที่มีอายุมากกว่า 3 ปีออก และวางแผนตัดลำไผ่ที่มีอายุมากออกไปใช้ประโยชน์
ทุกปี  ในขณะที่การจัดการไผ่เพื่อผลิตหน่อดำเนินการในแปลงไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกโดยใช้เหง้าและกล้าจากเมล็ด 4 
ชั้นอายุ ดำเนินการตัดลำที่อายุมากออก และเหลือจำนวนลำไว้ให้เหมาะสมกับขนาดกอ เริ่มเก็บผลผลิตหน่อในเดอืน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเก็บผลผลิตหน่อได้สูงในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม โดยพบว่ารูปแบบ
การปลูกด้วยกล้าจากเหง้าจะให้จำนวนและน้ำหนักหน่อมากกว่าการปลูกด้วยเมล็ด 
คำสำคัญ:  ไม้มีค่า ไผ่ พื้นที่สูง สถานีเกษตรหลวงปางดะ  
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ABSTRACT 
The study of timber species trials and development of bamboo plantation at Pangda Royal 

Agricultural Station towards a forest demonstration plot was established at Pangda Royal Agriculture 
Station, Samoeng Tai sub-district, Samoeng district, Chiang Mai Province. The purposes of this study 
were developed to cultured native species (Tectona grandis L.f. and Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub) 
and exotic species (Fraxinus griffithii C.B. Clarke. and Cinnamomum camphora (L.) J.S.(  in 
demonstration of native and exotic tree on highland at 800 above sea level. In addition, there was 
improving the demonstration plot of 3 species bamboo management such as Dendrocalamus 
latiflorus Munro, Dendrocalamus copelandii (Gamble ex Brandis) and Dendrocalamus brandisii 
(Munro) Kurz to produced culm and shoot that carried out the research in successfully area to 
native and exotic trees demonstration on highland and be a model for learning to stakeholder or 
people who interested in the future. 

The result illustrated that at 6 months old, Fraxinus griffithii C.B. Clarke. had the highest 
survival rate (99.11%), following by Tectona grandis L.f. (74.4%), Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub 
(73.80%) , and Cinnamomum camphora (L.) J.S. (75.47%), respectively. For diameter at ground level, 
it was found that Fraxinus griffithii C.B. Clarke. had the largest diameter of 0.67cm followed by Xylia 
xylocarpa (Roxb.) Taub (0.62 cm), Tectona grandis L.f. (0.53 cm) and Cinnamomum camphora (L.) 
(0 .25  cm), respectively. Regarding height, F. griffithii had the highest height of 102.55 cm followed 
by  Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub (89 . 73  cm), Tectona grandis L.f. (30 . 6 1  cm) and Cinnamomum 
camphora (L.) J.S. (11.85 cm), respectively. 

The demonstration plot management for bamboo was conducted in the original bamboo 
plots of the station with no prior management. Therefore, a large number of culm and huddle 
densely grew in the plots at the beginning of the study. To allow utilization of the bamboos, 
bamboos were classified to culm producer and shoot producer. For culm producing bamboo, 3 
species were selected such as D. latiflorus, D. copelandii and D. brandisii. Bamboo’s age was 
estimated  by a professional and culm with age more than 3 years were clear. A harvesting plan 
to cut the old bamboo for utilization annually was Implemented. Regarding the management of 
shoot producer, D. latiflorus plot was selected. D. latiflorus was planted by rhizome and 4 age 
levels of seedlings. At the beginning of the study, older culms were eliminated leaving a limited 
number of culms as appropriated to the culm size. The shoot harvesting started during June-
August with the highest shoot production during July and August. It was found that bamboo which 
planted from seedlings provided higher numbers of shoots and larger shoots than bamboo 
planted from seeds. 
Keywords: valued-tree, bamboo, highland, Pangda Royal Agricultural Station  
 

คำนำ 
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่มีความลาดชัน การดำรงชีวิต

ของชุมชนอาศัยการเกษตรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งในการเพาะปลูกพืชเกษตรมีการโค่นล้มต้นไม้เป็นผล
ทำให้พื้นที่ป่าไม้เสื ่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการทำลายแล้วทำให้ฟื้นตัวได้ยาก หน่วยงานต่างๆ เห็น
ความสำคัญของปัญหาและได้หาวิธีการเพื่อให้ชุมชนสามารถอาศัยอยูใ่นพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้เกิด
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เป็นมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
โดยยึดหลักการ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ในช่วงแรกเป็นการทดลองไม้
ผลเขตหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การดำเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง มีอาสาสมัครจาก
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขาที่เกี ่ยวข้อง 
ปฏิบัติงานถวาย ทำให้งานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ 
เกษตรกรสามารถนำไปปลูกทดแทนฝิ่นได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิโครงการหลวง, ม.ป.ป., ลดาวัลย์, 2556( สำหรับงาน
ทางด้านป่าไม้ได้มีการทดลองปลูกไม้โตเร็วต่างถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและมีไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือนตาม
หลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างขึ้นเป็นครั้งแรกที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในปี พ.ศ. 2525 (บุญวงศ์, 
2559 และ Thaiutsa, 2002) และพบว่าพรรณไม้โตเร็วที่นำมาทดลองปลูกหลายชนิดสามารถเติบโตได้ดี แต่ที่สถานี
เกษตรหลวงปางดะซึ่งระดับความสูงต่ำกว่าอางขางประมาณ 700-800 เมตรยังไม่มีการดำเนินงานทางด้านป่าไม้ 
หากมีการนำพรรณไม้พื้นเมืองที่พบในท้องถิ่น รวมกับพรรณไม้โตเร็วที่ได้มีการศึกษามาแล้วว่าสามารถเติบโตได้ดีที่
อ่างขางมาทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะคาดว่าจะสามารถสร้างองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนาต่อยอดเป็นแปลง
สาธิตการปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่สูงได้อีกแห่งหนึ่ง 
 นอกจาก สถานีเกษตรหลวงปางดะจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแปลงสาธิตการปลูกไม้ยืนต้น
บนพื้นที่สูงระดับปานกลางแล้ว ปางดะยังอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ การคมนาคมสะดวก และมีแปลงปลูกไผ่ในเชิง
พาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งปลูกขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 (Thaiutsa, 2000) รวมทั้งมีแปลงวิจัยและ
รวบรวมพันธุ์ไผ่ในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นในเวลาต่อมามากมาย แต่เนื ่องจากขาดความต่อเนื่องด้านการจัดสรร
งบประมาณทำให้ไม่สามารถดูแลและจัดการตามหลักวิชาการได้ จึงขาดการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากมีการปรับปรุง
พื้นที่ก็จะสามารถสร้างเป็นแปลงสาธิตเพื่อถ่ายทอดการจัดการไผ่เพื่อผลิตลำและหน่อได้อีกทางหนึ่ง เพราะปางดะมี
พื้นที่เพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
 ในส่วนของโครงการชุมชนไม้มีค่านั้น การศึกษาการปลูกไม้มีค่าส่วนใหญ่ดำเนินการในพื้นที่ราบ ที่ดินโดย
ส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์มีข้อจำกัดในการดำเนินงานต่างๆ น้อย แต่การปลูกไม้ค่าบนพื้นที่สูงมีข้อจำกัดหลายประการ 
ทั้งสภาพของพื้นที่ และเอกสารสิทธิ์ต่างๆ หากได้ดำเนินการศึกษาก็จะสามารถนำไปส่งเสริมให้กับชุมชนที่อยู่บนพื้นที่
สูงได้ปลูกไม้มีค่าได้ด้วยเช่นกัน 
 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเรื่องนี้ก็เพื่อนำแปลงไผ่ซึ่งมีอยู่เดิมแล้วในสถานีเกษตรหลวงปางดะมา
พัฒนาให้เป็นแปลงสาธิตการปลูกและการจัดการไผ่ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการคัดเลือกชนิดไม้มีค่าที่มีอายุรอบ
หมุนเวียนในการตัดฟันยาวทั้งไม้พื้นเมืองและไม้ต่างถิ่นที่มีคุณภาพและราคาสูงมาทดลองปลูกนำร่อง ซึ่งอาจขยายผล
ต่อไปยังระบบวนเกษตรโดยการปลูกพืชควบต่างชนิดเมื่อต้นไม้มีอายุและร่มเงามากขึ้นก็ได้ 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

การสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการพัฒนาป่าไม้  
 สถานีเกษตรหลวงปางดะมีการใช้ประโยชน์พื้นทีห่ลากหลายรปูแบบ ทั้งการปลูกพืชผัก ไผ่เพื่อผลิตหน่อและ
ลำ การปลูกไม้ผลต่างๆ รวมทั้งการสร้างแปลงสาธิตพืชเกษตร แต่ยังขาดข้อมูลพื้นที่ที่จะรองรับงานทางด้านป่าไม้ จึง
ควรมีการสำรวจพื้นที่และจำแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อวางแผนด้านการพัฒนาและการจัดการป่าไม้ ไม้
ไผ่ และระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูง  
 เมื่อสำรวจพื้นที่แล้วจะดำเนินการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานีเกษตรหลวงปางดะให้มีการ
กำหนดพื้นที่เพื่อวางแผนด้านการพัฒนา การจัดการป่าไม้และระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูง รวมทั้งจัดทำทางตรวจการ
รอบแปลงซึ่งจะใช้เป็นแนวกันไฟในอนาคต กำหนดและจัดทำเส้นทางดูงานและศึกษาความหลากหลายทางนิเวศ 
(Study and Bio-Ecotourism Trails) เพื่อนำเสนอสถานีฯ ให้กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านป่าไม้ต่อไป 
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การทดลองปลูกไม้มีค่า 
 การทดลองปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่สูงเพื่อทดสอบชนิดไม้ (species trials) มี 4 สิ่งทดลอง (treatments) 
ประกอบด้วย พรรณไม้พื้นถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ สัก (Tectona grandis L.f.) และ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub 
และพรรณไม้ต่างถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ จันทร์ทองเทศ (Fraxinus griffithii C.B. Clarke.( และ การบูร (Cinnamomum 
camphora (L.) J.S. ซึ่งพรรณไม้ต่างถิ่นทั้ง 2 ชนิดที่นำมาปลูกได้มีการนำไปทดลองปลูกยังศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงต่างๆ และสามารถเติบโตได้ในทุกพื้นที่ (กิตติศักดิ์, 2546( พื้นที่แปลงทดลองที่ปางดะเป็นพื้นที่ซึ่งเคยปลูก
มะม่วงมาก่อนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจึงได้ปล่อยพื้นที่ทิ้งร้าง สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ลาดชันที่มีการทำแนว
ขั้นบันไดเตี ้ยๆ เพื ่อปลูกมะม่วง และเนื ่องจากข้อจำกัดของพื้นที ่ทำให้ไม่สามารถวางแปลงทดลองเป็นแปลง
ต่อเนื่องกันได้ทั้งหมดตามที่วางแผนไว้ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้ในการปลูก
ทดลองจำนวน 2 แปลง ระหว่างแปลงคั่นด้วยร่องน้ำเล็กๆ แต่ละแปลงประกอบด้วยบล็อก 2 บล็อก รวมเป็น 4 
บล็อก แต่ละบล็อกมี 4 สิ ่งทดลอง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ ่งได้ว่า  วางผังการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) มี 4 treatment 4 ซ้ำ (replication) ดังภาพที่ 1 รวมเนื้อที่แปลงทดลองทั้งหมด
ประมาณ 4 ไร่ๆ ละ 4 ชนิดๆ ละ 100 ต้น ในการปลูกจะปลูกตามแนวขอบ contour ของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างต้น 
4 เมตร ระหว่างแถวยึดตามระยะแนว contour เดิมของพื้นที่ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 4 เมตร ในการเตรียมหลุม
ปลูกใช้เครื่องขุดดินเจาะหลุมซึ่งมีขนาดกว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
เพื่อให้กล้าไม้สามารถตั้งตัวได้ และได้เก็บข้อมูลอัตราการรอดตายภายหลังจากปลูกไปแล้ว 1 เดือน จากนั้นทำการ
ปลูกซ่อม แล้วเก็บข้อมูลความโตที่ระดับชิดดิน และความสูงของกล้าไม้เมื่อมีอายุ 6 เดือน และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ของอัตราการรอดตาย ความโตที่ระดับชิดดิน และความสูงทั้งหมดของต้นไม้ที่ปลูก 
 

  
ภาพที่ 1 แผนผังการปลูกไม้มีค่าพื้นเมือง : A = สัก (Tectona grandis L.f.), B = แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) 

Taub และ ไม ้ ต ่ า ง ถ ิ ่ น  : C = จ ั นทร ์ ทอ ง เทศ  ( Fraxinus griffithii C.B. Clarke.( ,  D = การบู ร 
(Cinnamomum camphora (L.) J.S. 

 
การจัดการกอไผ่เพื่อผลิตลำ 
 สถานีเกษตรหลวงปางดะมีการปลูกไผ่ทั้งที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยเหง้า (rhizome propagation) และ
การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด (reproductive propagation) ซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดทำให้ทราบอายุที่แน่นอนของไผ่

Block I 

Block II Block III Block IV 
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ที่ปลูก เพราะไผ่ทุกชนิดจะตายภายหลังการออกขุย (ให้เมล็ด( โดยในการเก็บข้อมูลการจัดการกอไผ่เพื่อผลิตลำ ได้
ดำเนินการดังนี้ 

1) สำรวจชนิดของไผ่ที่ปลูกจากการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและเหง้า แต่ละชนิดคัดเลือกชนิดละ 3 กอ 
2) ทำการจำแนกอายุลำของไผ่แต่ละกอโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นทำเครื่องหมายลำอายุ 1-3 ปี ที่มีลักษณะดี

ไว้กอละ 4 ลำ รวม 3 ชั้นอายุ เท่ากับ 12 ลำต่อกอ เพื่อเก็บไว้เป็นลำแม่ให้แตกหน่อในปีต่อไป ประกอบด้วยลำไม้ไผ่
ที่อายุน้อยไม่เหมาะที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์เพราะมักจะถูกทำลายโดยมอด จากนั้นทำการตัดลำที่มีอายุมากกว่า 3 
ปี รวมทั้งลำอายุ 1-3 ปี ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ออก นับจำนวนลำในแต่ละชั้นอายุที่ตัด เลือกลำที่มีความสมบูรณ์
ของแต่ละชั้นอายุ วัดเส้นรอบวงที่ความสูงเพียงอก และความยาวทั้งหมด และจำนวนปล้องต่อลำในแต่ละลำ 

3) ทำการพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินรอบกอไผ่ทุกกอ 
 
การจัดการไผ่หวานอ่างขางเพื่อผลิตหน่อ 

การจัดการไผ่หวานอ่างขาง (Dendrocalamus latiflorus Munro( เพื่อผลิตหน่อ ดำเนินการในแปลง
ปลูกไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกด้วยกล้าที่ได้จากเมล็ด อายุ 14 และ 17 ปี และไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกด้วยกล้าที่ได้จาก
การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการตัดกิ่งปักชำ (branch cutting) อายุ 15 ปี และ 25 ปี โดยในแต่ชั้นอายุได้
เก็บข้อมูลจำนวน 3 กอ แต่ละกอมีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1( จำแนกอายุของไผ่แต่ละลำ โดยลำที่มีอายุ 1-3 ปี ให้เหลือไว้เพื่อผลิตหน่อกอละไม่เกิน 5 ลำ ลำที่มีอายุมากกว่า 3 
ปี ตัดให้ชิดดิน และนับจำนวนลำที่ตัดออกในแต่ละชั้นอายุ จากนั้นเลือกลำที่มีความสมบูรณ์ของแต่ละชั้นอายุ วัดเส้น
รอบวงที่ความสูงเพียงอก และความยาวทั้งหมด รวมจำนวนปล้องต่อลำ 
2( ภายหลังการตัดลำที่มีอายุมากกว่า 3 ปีออกแล้วทำการพรวนดินโคนกอและใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ร่วนซุยเหมาะแก่การผลิตหน่อ  
3( บำรุงรักษากอของไผ่หวานอ่างขางเพื่อให้ได้ผลผลิตหน่อสูงโดยการให้น้ำ  
4( เมื่อถึงฤดูที่ไผ่หวานอ่างขางผลิตหน่อ ทำการเก็บข้อมูลผลผลิตหน่อที่ได้ทุกวันตลอดฤดูกาลให้หน่อ โดยบันทึก
จำนวนหน่อที่ได้ต่อกอ น้ำหนักของหน่อ และระยะเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

 
ผลและวิจารณ์ 

การสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการพัฒนาป่าไม้  
สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

1,244 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 928 ไร่ และพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำ 316 ไร่ 
(ภาพที่ 2) กิจกรรมทางด้านป่าไม้นับได้ว่าเป็นงานที่สำคัญซึ่งจะต้องมีการศึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา
ค่อนข้างยาวนานกว่าพืชเกษตร ซึ่งหากมีพื้นที่รองรับงานวิจัยมากเพียงพอก็จะช่วยให้การศึกษาด้านป่าไม้เป็นไปอยา่ง
ต่อเนื่อง สามารถเห็นผลที่สามารถนำไปส่งเสริมเกษตรกร หรือชาวบ้านที่สนใจเพื่อให้การดำเนินงานทางด้านป่าไม้
ขยายตัวออกไป ซึ่งสถานีเกษตรหลวงปางดะได้มีการดำเนินงานทางด้านป่าไม้อยู่บ้างแล้ว โครงการนี้จึ งได้ทำการ
สำรวจพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงปางดะที่มีความเหมาะสมเพื่อรองรับงานวิจัยทางด้านป่าไม้ดังภาพที่ 3 ซึ่งพื้นที่
ดำเนินงานด้านป่าไม้ในรูปแบบของสวนป่าสาธิตที่มีมาแล้วในอดีตและจะต้องดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูต่อไปใน
อนาคต ได้แก่ แปลงทดสอบโครงการไม้มีค่า (2563( แปลงทดสอบไม้สักบนที่สูง (2558( แปลงรวมฐานพันธุกรรมไม้
จันทร์ทองเทศ (2555(  แปลงรวมพันธุ์ไผท่ี่สำรวจพบในพื้นที่โครงการหลวง หรือ RPF (2555( แปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิง
พาณิชย์ (2548( แปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ (2538(  แปลงทดสอบชนิดพันธุ์ไผ่ (2536(  และแปลงปลูกไม้โตเร็ว
ต่างถิ่น (2536(  
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ภาพที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีเกษตรหลวงปางดะ  
 

 
ภาพที่ 3 พื้นทีด่ำเนินงานด้านป่าไม้ในรูปแบบของสวนป่าสาธิตที่มีอยู่แล้ว  
 
การทดลองปลูกไม้มีค่า 

การทดลองปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่สูงได้ดำเนินสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูก และมีการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการ
ปลูกตามแผนที่ได้วางไว้คือช่วงต้นฤดูฝน โดยการใช้รถไถกำจัดวัชพืช และไถพรวนดินตามแนว  contour ให้มีความ
ร่วนซุยเหมาะสำหรับการปลูกกล้าไม้ จากการสำรวจพื้นที่ทำให้เห็นว่าการวางแปลงทดลองในพื้นที่เดียวกันไม่
สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ จึงมีการคัดเลือกพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะและสภาพใกล้เคียงกัน 
และทำการแบ่งแปลงปลูกเป็น 2 แปลง แปลงละ 2 บล็อก รายละเอียดดังวิธีการที่ได้นำเสนอไปแล้ว 

โครงการฯ ได้ทำการปลูกกล้าไม้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากปีนี้ฝนตกค่อนข้างช้ า จึง
ต้องมีการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสม มีการใช้พอลิเมอร์รองก้นหลุม และรดน้ำกล้าไม้เพื่อให้สามารถตั้งตัวได้ในช่วง

F ป่าไม้ 

NP อุทยานฯ 

A เกษตรกรรม 

A 

A สถานีเกษตรหลวงปางดะ 
สะเมิง 

1. แปลงทดสอบโครงการไม้มีค่า 
(2563(  

2. แปลงทดสอบไม้สักบนที่สูง 
(2558(  

3. แปลงรวมฐานพันธุกรรม 
ไม้จันทร์ทองเทศ (2555( 

4. แปลงรวมพันธุ์ไผ่ RPF (2555(  

5. แปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ 
(2548( 

6. แปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ 
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เริ่มต้น และได้ทำการสำรวจอัตราการรอดตายภายหลังการปลูกเพื่อดำเนินการปลูกซ่อมในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และ
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเมื่อต้นไม้มีอายุ 6 เดือน พบว่า จันทร์ทองเทศมีอัตราการรอดตายมากสุด (ร้อยละ 99.11( 
รองลงมาการบูร มีอัตราการรอดตาย (ร้อยละ 75.47( แดง มีอัตราการรอดตาย (ร้อยละ 74.40( และสักมีอัตราการ
รอดตายน้อยที่สุด (ร้อยละ 73.80( ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางระดับชิดดิน พบว่า การบูรมีเส้นผ่านศูนย์กลางระดับชิดดิน
มากที่สุด 1.08 เซนติเมตร รองลงมา คือ สัก (1.01 เซนติเมตร( จันทร์ทองเทศ (1.00 เซนติเมตร( และแดง มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางระดับชิดดินน้อยที่สุด (0.26 เซนติเมตร( ในขณะที่ความสูง พบว่า จันทร์ทองเทศ มีความสูงมากที่สุด 
(109.30 เซนติเมตร( รองลงมา คือ การบรู (89.77 เซนติเมตร( สัก (34.34 เซนติเมตร( และ แดงมีความสูงน้อยที่สุด 
(10.41 เซนติเมตร( ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 อัตราการรอดตาย เส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ะดับชิดดนิ และความสูง ของกล้าไม้ที่ปลกูในโครงการฯ 

ชนิดไม ้
อัตราการรอดตาย  

(ร้อยละ) 
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน 

(เซนติเมตร) 
ความสูง 

(เซนติเมตร) 
แดง 74.40±17.71 0.26±0.08 10.41±4.78 
สัก 73.80±16.39 1.01±0.61 34.34±16.55 
จันทร์ทองเทศ 99.11±1.79 1.00±0.34 109.30±25.19 
การบรู 75.47±11.15 1.08±0.40 89.77±21.33 

 
 แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปอ้างอิงเปรียบเทียบกับผลการศึกษาอื่นๆ จำเป็น
จะต้องระลึกไว้เสมอว่านี่เป็นผลของการศึกษาเพียง 6 เดือนแรกของต้นไม้ซึ่งยังมีสภาพเป็นเพียงต้นกล้า
เท่านั้น ความโตและความสูงที่ต่างกันอาจจะเป็นเพราะขนาดของต้นกล้าที่แตกต่างกันก่อนนำมาปลูกที่แปลง
ทดลองนี้ก็ได้ ในทำนองเดียวกัน อัตราการรอดตายที่แตกต่างกันอาจจะเกิดจากลักษณะทางสรีรวิทยาของ
กล้าไม้แต่ละชนิดที่แตกต่างกันก็ได้ เพราะอัตราการรอดตายที่รายงานผลนั้นต้นไม้ยังไม่ผ่านพ้นฤดูแล้ง นั่นคือ
ปลูกเดือนกรกฎาคมและสำรวจวัดผลการรอดตายเดือนมกราคมของปีถัดมา หากใช้เวลาในการศึกษาวิจัย
นานกว่านี้ ผลการศึกษาอาจจะแตกต่างไปจากที่รายงานไว้ ในตารางที่ 1 ก็ได้ เมื่อมีแนวคิดจะทำการศึกษา
เรื่องการปลูกไม้มีค่า 4 ชนิดนี้ที่ปางดะ คณะผู้วิจัยได้วางแผนจะให้เป็นโครงการวิจัยระยะ (phase) แรก 3 ปี 
แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องเวลา งบประมาณ ฤดูการปลูก และสถานการณ์โควิด – 19 โครงการจำเป็นต้อง
สรุปผลการทดลองภาคสนามในเวลาเพียง 6 เดือนก่อน หากมีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งอื่นใน
อนาคตก็จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายเดิมต่อไป รวมทั้งการปลูกพืชควบต่างชนิดในปีต่างๆ เมื่อ
ต้นไม้มีอายุและร่มเงามากขึ้น ทั้งนี้ การปลูกพืชควบตามหลักการระบบวนเกษตรนั้นจะกระทำโดยการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในท้องถิ่น 
 
การจัดการกอไผ่เพื่อผลิตลำ 

จากการสำรวจและคัดเลือกไผ่ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ พบว่า ไผ่ที่ปลูกในแปลงรวมพันธุ์ไผ่ที่ได้
จากการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเติบโตได้ไม่ดี บางชนิดกอมีลักษณะแน่น การจัดการทำได้ยาก และบางชนิดมีจำนวนกอ
น้อย ไม่เพียงพอต่อการศึกษา มีเพียงไผ่บงใหญ่  (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) และ ไผ่มันหมู 
(Dendrocalamus copelandii (Gamble ex Brandis)) ที ่มีความเหมาะสมในการศึกษาในครั ้งนี ้ จึงได้มีการ
คัดเลือกไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกนอกแปลงรวมพันธุ ์ไผ่เพื ่อใช้ในการศึกษาร่วมด้วย จำนวน 3 ชั ้นอายุ ข้อมูล
รายละเอียดการตัดลำเพื่อจัดการกอไผ่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน (D0( เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH( ความสูงทั้งหมด จำนวนปล้อง 
และความยาวปล้องของไผ่ที่ตัดจัดการกอเพื่อผลิตลำ 

ชนิดไผ่ 
อาย ุ 
(ปี) 

อายุลำ
เฉลี่ย 
(ปี) 

จำนวนที่
ตัด 

เฉลี่ย (ลำ) 

D0 
(ซม.

) 

DBH 
(ซม.

) 

ความ
สูง 
(ม.) 

จำนวนปล้อง ความยาวปล้อง 
ต่ำสุด-
สูงสุด เฉลี่ย 

ต่ำสุด-
สูงสุด เฉลี่ย 

ไผ่หวานอ่าง
ขาง 14 

2.4 4.7 6.9 5.4 4.6 
10.3-16.5 16.5 5.4-48.3 26.4 

ไผ่หวานอ่าง
ขาง 17 

2.6 16.7 8.5 9.4 8.6 
13.7-28.2 21.0 5.5-68.3 40.4 

ไผ่หวานอ่าง
ขาง 25 

2.7 6.3 8.3 8.0 7.5 
13.9-23.4 19.0 5.7-59.9 37.9 

ไผ่มันหมู 8 4.9 28 5.8 5.1 4.8 15.8-28.6 21.6 4.9-38.3 21.4 
ไผ่บงใหญ่ 8 4.1 20.3 5.7 5.1 7.7 16.3-23.9 20.0 10.8-61.0 39.0 

 
การจัดการไผ่เพื่อผลิตลำได้ทำการตัดลำที่มีอายุมากกว่า 3 ปี และหากมีจำนวนลำต่อกอมากเกินไปก็จะทำ

การตัดลำที่อายุน้อยกว่า 3 ปีออกด้วย ซึ่งจำนวนลำที่ตัดออกจากกอของไผ่มันหมู และไผ่บงใหญ่ ในแปลงรวบรวม
พันธุ์ไผ่ มีจำนวนมากกว่าไผ่หวานอ่างขาง เนื่องจากในแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ทั้งสองชนิดดังกล่าวไม่มีการจัดการมา
ก่อน ลำไผ่จึงขึ้นเบียดเสียดหนาแน่นกันเป็นจำนวนมาก 

ไผ่หวานอ่างขางที่อายุ 17 ปี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิดดิน เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูง
ทั้งหมดมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 8.5, 9.4 เซนติเมตร และ 8.6 เมตร ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการตัดสางลำ
ไผ่ออกบางส่วนก่อนหน้านี้ การเบียดเสียดของลำมีไม่มาก ทำให้สามารถเติบโตได้ดี แต่เมื่อพิจารณาจำนวนปล้อง
เฉลี่ยและความยาวปล้องเฉลี่ยแล้ว พบว่ามีค่าน้อยกว่าผลการศึกษาของปวีณธิดา (2560( ซึ่งไผ่หวานอ่างขางที่สถานี
เกษตรหลวงปางดะมีจำนวนปล้องเฉลี่ย 34.35 ปล้อง และความยาวปล้องเฉลี่ย 45.67 เซนติเมตร 

การจัดการกอไผ่เพื่อผลิตลำ พบว่า ไผ่หวานอ่างขาง (เมล็ด( ที่อายุ 17 ปี มีจำนวนลำที่พัฒนามากที่สุด 
เฉลี่ย 12.0 ลำต่อกอ รองลงมาไผ่มันหมู ที่อายุ 8 ปี มีจำนวนลำที่พัฒนา เฉลี่ย 9.3 ลำต่อกอ และไผ่หวานอ่างขาง 
(เมล็ด( ที่อายุ 14 ปี มีการพัฒนาลำน้อยที่สุดเฉลี่ย 5.3 ลำต่อกอ การทำลายของด้วง งวง พบว่า ไผ่หวานอ่างขาง 
(เมล็ด( ที่อายุ 17 ปี มีการทำลายของด้วงงวงมากที่สุดเฉลี่ย 1.7 ลำต่อกอ รองลงมา ไผ่หวานอ่างขาง (เหง้า( ที่อายุ 8 
ปี มีการทำลายของด้วงงวงเฉลี่ย 0.7 ลำต่อกอ และไผ่บงใหญ่ ที่อายุ 8 ปี มีการทำลายของด้วงงวงเฉล่ียน้อยที่สุด 0.3 
ลำต่อกอ (ตารางที่ 3( 

 
ตารางที่ 3 การพัฒนาลำของไผ่และการทำลายลำของด้วงงวง (Cyrtotrachelus sp.) 

ชนิดไผ่ อาย ุ(ปี) จำนวนลำทีพ่ัฒนา (ลำ/กอ) ลำที่ถูกด้วงงวงทำลาย (ลำ/กอ) 
ไผ่หวานอ่างขาง (เมล็ด( 14 5.3 ± 0.6 0.7 ± 0.6 
ไผ่หวานอ่างขาง (เมล็ด( 17 12.0 ± 8.5 1.7 ± 1.5 
ไผ่หวานอ่างขาง (เหง้า( 8 7.3 ± 2.3 0.7 ± 1.2 
ไผ่หวานอ่างขาง (เหง้า( 25 7.3 ± 0.6 0.7 ± 0.6 
ไผ่มันหมู 8 9.3 ± 4.0 0.3 ± 0.6 
ไผ่บงใหญ่ 8 7.7 ± 2.9 - 
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การจัดการไผ่หวานอ่างขางเพื่อผลิตหน่อ 
 การจัดการไผ่หวานอ่างขางเพื่อผลิตหน่อในพื้นทีสู่งได้คัดเลือกไผ่หวานอ่างขางจำนวน 4 ชั้นอายุ โดยเป็นกอ
ที่ปลูกด้วยกล้าจากเมล็ดจำนวน 2 ชั้นอายุ คือ 14 และ 17 ปี และกอที่ปลูกด้วยเหง้าจำนวน 2 ชั้นอายุ คือ 15 และ 
25 ปี (ตารางที่ 4( จากการสำรวจอายุและจำนวนลำที่ต้องตัดออกจะเห็นได้ว่าไผ่หวานอ่างขางอายุ 17 ปี ที่ปลูกด้วย
กล้าจากเมล็ดมีจำนวนลำที่ต้องตัดออกเฉลี่ยมากที่สุด คือ 20.3 ลำต่อกอ ส่วนไผ่หวานอ่างขางอายุ 25 ปี ที่ปลูกจาก
เหง้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูงมากที่สุด เท่ากับ 8.0, 7.5 
เซนติเมตร และ 7.9 เมตร ตามลำดับ 
 จำนวนปล้องของไผ่หวานอ่างขางมีค่าเฉลี่ย 14.9-19.9 ปล้อง ความยาวมีค่าเฉลี่ย 30.5-36.7 เซนติเมตร 
โดยไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกจากเหง้าอายุ 25 ปี มีจำนวนปล้อง และความยาวปล้องมากที่สุด เท่ากับ 19.9 ปล้อง และ 
36.7 เซนติเมตร ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับชิดดิน (D0( เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH( ความสูงทั้งหมด จำนวนปล้อง 

และความยาวปล้องของไผ่หวานอ่างขางที่จัดการกอเพื่อผลิตหน่อ 

รูปแบบการปลูก 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ลำ 
(ปี) 

จำนวน 
ที่ตัด
เฉลี่ย 
(ลำ) 

D0 
(ซม.) 

DBH 
(ซม.) 

ความ
สูง 
(ม) 

จำนวนปล้อง 
ความยาวปล้อง 

(ซม.) 
ต่ำสุด-
สูงสุด 

เฉลี่ย ต่ำสุด-สูงสุด เฉลี่ย 

ปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด 14 2.7 9.3 5.6 4.6 5.7 13.7-23.1 17.9 5.2-56.6 30.5 
ปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด 17 2.7 20.3 5.0 4.5 5.3 10.9-20.8 14.9 11.7-52.0 34.5 
ปลูกด้วยกล้าจากเหง้า 15 1.9 7.7 6.5 5.9 7.2 15.3-23.4 19.4 10.4-59.9 36.2 
ปลูกด้วยกล้าจากเหง้า 25 3.2 10.7 8.0 7.5 7.9 16.2-23.7 19.9 10.6-60.6 36.7 
 
 สำหรับการจัดการไผ่หวานอ่างขางเพื่อผลิตหน่อได้ทำการเก็บผลผลิตหน่อในเดอืนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 
ซึ่งผลผลิตหน่อสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม โดยพบว่ารูปแบบการปลูกด้วยกล้าจากเหง้า ที่อายุ 15 ปี 
มีจำนวนหน่อมากที่สุด เฉลี่ย 71.3 หน่อ/กอ รองลงมาปลูกด้วยกล้าจากเหง้า อายุ 25 ปี มีจำนวนหน่อ เฉลี่ย 48.3 
หน่อ/กอ และปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด อายุ 14 ปี มีจำนวนหน่อ เฉลี ่ยน้อยที่สุด 16.7 หน่อ/กอ น้ำหนักหน่อ 
(กิโลกรัม/กอ( พบว่า ปลูกด้วยกล้าจากเหง้า ที่อายุ 15 ปี มีน้ำหนักหน่อมากที่สุด เฉลี่ย 54.6 หน่อ/กอ รองลงมา
ปลูกด้วยกล้าจากเหง้า ที่อายุ 25 ปี มีน้ำหนักหน่อ เฉลี่ย 43.7 หน่อ/กอ และปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด ที่อายุ 14 ปี มี
น้ำหนักหน่อน้อยที่สุด เฉลี่ย 9.0 หน่อ/กอ และน้ำหนักหน่อ (กิโลกรัม/หน่อ( พบว่าปลูกด้วยกล้าจากเหง้า ที่อายุ 25 
ปี มีน้ำหนักหน่อ เฉลี่ยมากที่สุด 1.01 กิโลกรัม/หน่อ รองลงมาปลูกด้วยกล้าจากเมล็ดที่ อายุ 15 ปี มีน้ำหนักหน่อ 
เฉลี่ย 0.84 กิโลกรัม/หน่อ และ ปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด ที่อายุ 14 ปี และ 17 ปี มีนำหนักหน่อน้อยที่สุด เฉลี่ย 0.5 
กิโลกรัม/หน่อ (ตารางที่ 5( 
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ตารางที่ 5 จำนวนหน่อต่อกอ น้ำหนักหน่อต่อกอ และน้ำหนักต่อหน่อของไผห่วานอ่างขางอายุต่างๆ กัน ในปี  
พ.ศ. 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

รูปแบบการปลูก 
อาย ุ
(ปี) 

จำนวนหน่อ 
(หน่อ/กอ) 

น้ำหนักหน่อ  
(กก./กอ) 

น้ำหนักหน่อ  
(กก./หน่อ) 

ปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด 14 16.7 9.0 0.5 
ปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด 17 29.0 15.0 0.5 
ปลูกด้วยกล้าจากเหง้า 15 71.3 54.6 0.84 
ปลูกด้วยกล้าจากเหง้า 25 48.3 43.7 1.01 

 
สรุป 

สรุปผล 
 1. พื้นที่ดำเนินงานทางด้านป่าไม้ในรูปแบบสวนป่าสาธิต ประกอบด้วย แปลงทดสอบโครงการไม้มีค่า แปลง
รวมพันธุ์ไผ่ (RPF 2555) แปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงพาณชิย์ (พ.ศ. 2548( แปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2538( 
แปลงทดสอบชนิดพันธุ์ไผ่ (พ.ศ. 2536( แปลงปลูกไม้โตเร็วต่างถิ่น (พ.ศ. 2536( แปลงรวมฐานพันธุกรรมไม้จันทร์ทอง
เทศ (พ.ศ. 2555( และแปลงทดสอบไม้สักบนที่สูง (พ.ศ. 2558( 
 2. การทดลองปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่สูงได้คัดเลือกพรรณไม้ 4 ชนิด ประกอบด้วย พรรณไม้พื้นถิ่น 2 ชนิด 
ได้แก่ สัก และแดง และพรรณไม้ต่างถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ จันทร์ทองเทศ และการบูร ผลการศึกษาเมื่อไม้ที่ปลูกมีอายุได้ 
6 เดือน ปรากฏว่า จันทร์ทองเทศมีอัตราการรอดตายสูงสุด คือ ร้อยละ 99.11 ส่วน แดง สัก และการบูร มีอัตราการ
รอดตายใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 74.4, 73.80 และ 75.47 ตามลำดับ การเติบด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดั บ
ชิดดิน พบว่า การบูรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด รองลงมาได้แก่ จันทร์ทองเทศ สัก และแดง มีค่าเท่ากับ 0.67, 
0.62, 0.53 และ 0.25 เซนติเมตร ตามลำดับ การเติบโตด้านความสูง พบว่า จันทร์ทองเทศมีความสูงสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ การบูร สัก และแดง มีค่าเท่ากับ 102.55, 89.73, 30.61 และ 11.85 เซนติเมตร ตามลำดับ 
 3. การจัดการไผ่เพื่อผลิตลำทำการตัดลำที่มีอายุมากกว่า 3 ปี และหากมีจำนวนลำแน่นมากเกินไปก็จะตัดลำที่
อายุน้อยกว่า 3 ปีออกด้วย โดยได้ศึกษาในแปลงปลูกไผ่ 3 ชนิด ได้แก่ ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่มันหมู และไผ่บงใหญ่ จากการ
เก็บข้อมูลจำนวนลำที่พัฒนา พบว่า ไผ่หวานอ่างขางที่ปลูกด้วยเมล็ดอายุ 17 ปี มีจำนวนลำที่พัฒนามากที่สุด จำนวน 12 
ลำต่อกอ และมีการเข้าทำลายของด้วงงวงมากที่สุด พบจำนวน 1.7 ลำต่อกอ ส่วนไผ่บงใหญ่ไม่พบการทำลายของด้วงงวง 
 4. ผลผลิตหน่อของไผ่หวานอ่างขางพบว่าผลผลิตต่อกอของไผ่ที่ปลูกด้วยเหง้ามากกว่าที่ปลูกด้วยเมล็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัยค่อนข้างจำกัด ทำให้การเก็บข้อมูลไม่สามารถดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้ จึงเสนอแนะให้มีการดูแลรักษา จัดการและเก็บข้อมูลการวิจัยต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ได้ผลตามที่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ และสามารถนำผลที่ได้ไปใช้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ 
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การคำนวณเวลาเดินทางของคลืน่เสียงในแผ่นไม้ด้วยวิธีติดตามเส้นทางรังส ี
Time of Flight of Sound Wave in Wood Disk Calculation using Ray Tracing Method 
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ ได้คำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ ด้วยวิธีติดตามเส้นทางรังสี และเปรียบเทียบ
ผลกับการวัดในแผ่นไม้ตัวอย่าง ในกรณีที่แผ่นไม้มีเนื ้อสมบูรณ์พบว่า สามารถทำการปรับค่าที ่เหมาะสมของ
แบบจำลองความเร็วของคลื ่นเสียงในเนื ้อไม้ ให้ได้ผลสอดคล้องกับการวั ด โดยมีค่า RMSE ต่ำที ่สุดที ่ 2.0 
microsecond ในขณะที่เมื่อไม้มีโพรง จะพบความแตกต่างระหว่างผลการคำนวณและการวัดที่โพรงและบริเวณ
โดยรอบ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นในบริเวณดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวรังสีที่เป็นเส้นตรง ผลการศึกษา
ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบเนื้อไม้แบบไม่ทำลาย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไม้มีค่าของประเทศ 
คำสำคัญ: คลื่นเหนือเสียง ความเร็วคลื่นเสียง โพรงไม้ ระบบตรวจวัดไม้แบบไม่ทำลาย  

 
ABSTRACT 

This study calculated travel time of sound waves through wood disk using ray tracing 
method. The estimated results were compared with actual measurements. It was found that an 
optimized velocity model can be obtained from a good condition wood disk which provided results 
consistent to the actual measurement with a minimum RMSE was 2.0 microsecond. In contrast, for 
poor condition wood disk which was hollow, the calculated value and the actual values measured 
at the hole and the surrounded area were different. These results indicated that the wave trajectory 
was curved in that region. The finding from this study may be applied to the development of non-
destructive wood inspection system, which is an important aspect for scaling up the valuable wood 
industry of the country. 
Keywords: ultrasonic, sound-velocity, wood hole, non-destructive wood inspection system 

 
คำนำ 

การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพเนื้อไม้แบบไม่ทำลาย เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้มี
ค่าของประเทศ เนื่องจากสามารถตรวจสอบคุณภาพของเนื้อไม้ได้โดยไม่ทำลายสินค้า ทำให้สามารถตีราคาไม้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งในการตรวจสอบดังกล่าว คือการตรวจสอบโพรงภายในเนื้อไม้ ซึ่งอาจเกิด
จากการกัดกินของแมลงศัตรูพืช หรือการผุพังเนื่องจากเชื้อรา เทคนิคการตรวจสอบแบบหนึ่งที่นิยมใช้กัน คือการผ่าน
คลื่นเสียงเข้าไปในเนื้อไม้ แล้ววัดลักษณะสมบัติบางประการของคลื่นเสียงที่ผ่านออกมา (Arciniegas, 2014( ลักษณะ
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สมบัติอันหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประเมินคุณภาพของเนื้อไม้ได้ คือเวลาเดินทาง ( time of flight( ของคลื่นเสียงผ่าน
เนื้อไม้ เนื่องจากความเร็วของเสียงในเนื้อไม้ มีค่ามากกว่าในอากาศค่อนข้างมาก ดังนั้น หากในเนื้อไม้มีโพรง เวลา
เดินทางของคลื่นเสียงที่ผ่านโพรงจะมากกว่าเวลาที่ผ่านเนื้อไม้ปกติ ความผิดปกติของเวลาเดินทางของคลื่นเสียง
สามารถนำไปประเมินเนื้อไม้ในเชิงคุณภาพ แต่หากต้องการคำนวณเวลาเดินทางในเชิงปริมาณ จำเป็นต้องคำนึงถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณหลายประการ ที่สำคัญคือ ความไม่สม่ำเสมอของเนื้อไม้ ทำให้ความเร็วเสียงมีค่าขึ้นกับ
ทิศทาง ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการวางตัวของวงปีในเนื้อไม้ รวมทั้งการกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมของ
คลื่นเสียงในเนื้อไม้ด้วย 

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ทดสอบ ด้วยวิธีติดตามเส้นทาง
รังสี (ray tracing( โดยใช้แบบจำลองอย่างง่ายของเส้นทางเดินของคลื่นเสียง การวางตัวของวงปีในเนื้อไม้ และ
ความสัมพันธ์ของความเร็วของคลื่นเสียงกับวงปี ผลการคำนวณที่ได้คาดว่าสามารถนำไปปรับปรุงการประเมิน
คุณภาพของเนื้อไม้ในเชิงปริมาณได้ดีขึ้น 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. เงื่อนไขในการคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ 
ในที่นี้กำหนดเงื่อนไขในการคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ไว้ ดังนี้ 
- กำหนดให้วงปีในเนื้อไม้เป็นวงกลม 
- กำหนดให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเส้นในเนื้อไม้ปกติเป็นเส้นตรง เชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับ

ตัวรับ แต่เมื่อคลื่นตกกระทบโพรงในเนื้อไม้ จะสมมติว่าคลื่นเสียงจะเคลื่อนที่อ้อมโพรงไป โดยเคลื่อนที่เลาะไปตาม
ขอบโพรง จนกลับมาอยู่ในแนวเส้นเชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตัวรับอีกครั้ง จึงเปลี่ยนแนวเคลื่อนที่กลับมา
เป็นเส้นตรงมุ่งไปยังตัวรับ (Dackermann, 2013; Niemza, 2012( 

- กำหนดให้ความเร็วของคลื่นเสียงมีความสัมพันธ์กับวงปี โดยมีค่าขึ้นกับมุมระหว่างแนวการเคลื่อนที่ของ
คลื่น กับแนวตั้งฉากกับเส้นสัมผัสวงปี ในช่วง 0 – 90 องศา โดยมีจุดหักมุมที่มุม 45 องศา ในที่นี้ใช้แบบจำลอง
ความเร็วในลักษณะเชิงเส้นเป็นช่วง (piecewise linear( โดยปรับปรุงจาก Wang (2004( 

 
2. วิธีคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ 
 พิจารณาการเคลื่อนที่ของหน้าคลื่นในเนื้อไม้ด้วยความเร็ว v จากนิยามของความเร็ว 
 

𝑣(𝜃) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
      (1( 

 
เมื่อ 𝜃 เป็นมุมระหว่างแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น กับแนวตั้งฉากกับเส้นสัมผัสวงปี (ดรูายละเอยีดในหวัข้อ

ถัดไป( จะเห็นวา่ 

𝑑𝑡 =
𝑑𝑥

𝑣(𝜃)
      (2( 

 
หากคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากพิกดั𝑟1⃗⃗⃗  ไปยังพิกัด𝑟2⃗⃗  ⃗เวลาเดินทางของคลื่นเสียงจะคำนวณได้จาก 

 

𝑡 = ∫
𝑑𝑥

𝑣(𝜃)

𝑟2⃗⃗  ⃗

𝑟1⃗⃗  ⃗
      (3( 

 
โดยเป็นการอินทิเกรตตามเส้นทางเดินคลื่น ในที่นี้จะใช้ระเบียบวิธีอินทิเกรตเชิงตัวเลขในการคำนวณตาม

สมการ (3( 
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3. การวัดเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้สัก 
เพื่อตรวจสอบผลการคำนวณ จะทำการวัดเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้สักตัวอย่าง โดยใช้เครื่อง

วิเคราะห์คลื่นเหนือเสียง (ultrasonic analyzer( ผ่านคลื่นเสียงเข้าไปในเนื้อไม้ เครื่องที่ใช้มีทั้งตัวส่งและรับคลื่นใน
เครื่องเดียวกัน และสามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทาง WIFI เพื่อนำสัญญาณเสียงไปวิเคราะห์ วิธีการวัด
สัญญาณแสดงใน Figure 1 

 

Figure 1 Measuring time of flight using ultrasonic analyzer. 
 

แผ่นไม้ที่ใช้วัดทดสอบ เป็นแผ่นไม้สัก โดยในการวัดจะวางตัวส่งและตัวรับคลื่นในแนวเส้นประ ดังแสดงใน 
Figure 2 ตามเงื่อนไขที่ใช้ในการคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียง จะถือว่า ในกรณีไม่มีโพรงในเนื้อไม้ หน้าคลื่นจะ
เดินทางตามแนวเส้นประ แต่ถ้ามีโพรง (ในที่นี้เป็นรูที่เจาะขึ้นเพื่อการทดสอบ( คลื่นจะเดินทางตามแนวเส้นประไป
จนถึงโพรงจากนั้นจะเคลื่อนที่เลาะขอบโพรงไปจนถึงแนวเส้นประอีกด้าน แล้วจึงเดินทางตามเส้นประไปจนถึงตัวรับ 
 

Figure 2 Positions of ultrasound generator and transducer in the measurement. 
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ระบบพิกัดที่ใช้ในการคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ แสดงใน Figure 3 จากเงื่อนไขที่กล่าว
แล้วในหัวข้อก่อนหน้า กำหนดให้ความเร็วของคลื่นจะมีค่าขึ้นกับมุมระหว่างแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น กับแนวตั้งฉาก
กับเส้นสัมผัสวงปี เนื่องจากในการคำนวณประมาณว่าวงปีเป็นวงกลม ดังนั้น𝜃จะเป็นมุมระหว่างแนวรัศมีจากแกนไม้ 
(ในที่นี้คือจุดกึ่งกลางของรูที่เจาะ และกำหนดให้เป็นจุดกำเนิดของระบบพิกัด( กับแนวเส้นประ เมื่อคลื่นเคลื่นที่ใน
เนื้อไม้ และจะเป็นมุมระหว่างแนวรัศมีดังกล่าว กับแนวเส้นสัมผัสขอบโพรง เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เลาะขอบโพรง 
 

Figure 3 Angle between wave velocity vector and normal line to an (ideal( annual ring. 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ลักษณะสัญญาณคลื่นเหนือเสียง และการวัดเวลาเวลาเดินทางของคลืน่เสียงในแผ่นไม้ 

ตัวอย่างสัญญาณที่ได้ แสดงใน Figure 4 ในที่นี้ใช้เวลาที่สัญญาณเสียงเริ่มมีค่าเกินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของสัญญาณรบกวนเป็นตัวกำหนดเวลาเดินทางของคลื่น (Arciniegas, 2014( 

 

 
Figure 4 An example of ultrasonic signal 
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2. เปรียบเทียบผลการคำนวณ และการวัดเวลาเวลาเดินทางของคลื่นเสยีงในแผ่นไม้ 
ผลการคำนวณและการวัดเวลาเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ตัวอย่าง ที่ไม่ได้เจาะรู แสดงใน Figure 5 

 

 
Figure 5 Comparison of time of flight of ultrasonic wave in wood disk without hole. 
 

ในการคำนวณนี้ ได้ใช้แบบจำลองของความเร็วของคลื่นเสียงในเนื้อไม้ เป็นฟังก์ชันของมุมระหว่างแนวการ
เคลื ่อนที ่ของคลื ่น กับแนวตั ้งฉากกับเส้นสัมผัสวงปี ดังแสดงใน Figure 6 โดยทำการปรับค่าเหมาะสม 
(optimization( ของความเร็วที่มุม 𝜃= 0º,  40º และ 90º เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนรากกำลังสองเฉลี่ย (Root 
Mean Square Error: RMSE( ระหว่างผลการคำนวณและการวัด มีค่าน้อยที่สุด ในที่นี้ RMSE = 2.0 microsecond 

 

 
Figure 6 Velocity model in wood disk. 
 

จากผลใน Figure 6 ชี้ให้เห็นว่า ในกรณีเนื้อไม้ไม่มีโพรง จะสามารถคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงใน
แผ่นไม้ ได้ด้วยวิธีติดตามเส้นทางรังสี โดยกำหนดให้แนวรังสีเป็นเส้นตรง เชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตัวรับ 

ผลการคำนวณและการวัดเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ตัวอย่าง ที่เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.0, 1.5 และ 2.3 cm แสดงใน Figure 7 – 9 ตามลำดับ 
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Figure 7 Comparison of time of flight of ultrasonic wave in wood disk with hole diameter 1.0 cm. 
 

Figure 8 Comparison of time of flight of ultrasonic wave in wood disk with hole diameter 1.5 cm. 
 

Figure 9 Comparison of time of flight of ultrasonic wave in wood disk with hole diameter 1.5 cm. 
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จากผลการเปรียบเทียบ จะเห็นว่า ที่โพรงและบริเวณใกล้เคียง ผลการคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงใน
แผ่นไม้ตัวอย่าง จะแตกต่างจากผลการวัดอย่างชัดเจน เป็นไปได้ได้ว่า เมื่อคลื่นเสียงวิ่งกระทบโพรง จะไม่ได้เลาะตาม
ขอบโพรงไปจนถึงแนวเส้นรังสี แล้วเปลี่ยนเส้นทางตามเส้นประ แต่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งในลักษณะอื่น จนไปถึง
ตัวรับ สอดคล้องกับที่มีรายงานใน (Espinosa, 2020( 
 

สรุป 
จะเห็นว่า สามารถใช้วิธีติดตามเส้นทางรังสีในการคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ตัวอย่าง ใน

กรณีที่แผ่นไม้มีเนื้อสมบูรณ์ ไม่มีโพรง และในการคำนวณนี้ต้องการแบบจำลองความเร็วของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ที่
เหมาะสม ดังนั้น ด้วยกระบวนการปรับค่าเหมาะสม จะทำให้ได้ข้อมูลของความเร็วของคลื่นเสียงในเนื้อไม้ ที่มีค่า
ขึ้นกับมุมระหว่างแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น กับแนวตั้งฉากกับเส้นสัมผัสวงปี ออกมาด้วย ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพเนื้อไม้แบบไม่ทำลาย โดยใช้คลื่นเหนือเสียง 

เมื่อมีโพรงในเนื้อไม้ พบว่า ผลการคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ตัวอย่าง จะแตกต่างจากผล
การวัดอย่างชัดเจน ที่ตำแหน่งโพรงและบริเวณโดยรอบ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า คลื่นในบริเวณดังกล่าวจะเคลื่อนที่เป็นเส้น
โค้ง เพื่อกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ถูกต้อง จำเป็นจะต้องพัฒนาวิธีการคำนวณที่นำสมบัติเชิงคลื่นอื่น ๆ 
ของคลื่นเสียง นอกเหนือจากแนวเส้นทางรังสี มาใช้ร่วมด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

แม้ผลการคำนวณในงานวิจัยนี้ จะใช้ได้ค่อนข้างดีเฉพาะกรณีไม้ที่มีเนื้อสมบูรณ์ แต่ผลดัง กล่าวก็สามารถ
นำมาใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับผลการวัดเวลาเดินทางของคลื่นเสียง เนื่องจากในทางปฏิบัติจะไม่สามารถมองเห็น
ภายในเนื้อไม้ได้ ดังนั้น จึงสามารถใช้ผลการคำนวณในที่นี้ เป็นตัวแทนของผลการวัดที่คาดว่าจะได้จากไม้สมบูรณ์ 
เพื่อประเมินคุณภาพไม้ได้ 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทดสอบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักด้วย
วิธีการอะคูสติกอิมิสชั่นที่ทางผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก
แทนวิธีการตรวจสอบแบบดั้งเดิม โดยวิธีการพัฒนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือ ชุดอุปกรณ์ซึ่ง
จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 1 ) AE Sensor 2) Preamplifier 3) Power Supply 4) NI9775 DAQ Module 5) 
NI9171 DAQ Chassis 6) คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม LabVIEW และในส่วนที่สอง คือ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ
การตรวจสอบแมลง ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้จะอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรม LabVIEW ค่าที่ต้องการจะตรวจวัดจะ
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเข้าทำลายของแมลงโดยจะเป็นการวิเคราะห์คลื่นสัญญาณที่อยู่ในรูปของโดเมนเวลา และ 
โดเมนความถี่เป็นหลัก สำหรับการทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้นผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคของ Hsu-Nielsen เพื่อทดสอบว่า
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบสัญญาณได้หรือไม่ โดยการทดสอบในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยดินสอขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร ความยาว 3 มิลลิเมตร จากนั้นทำการกดไส้ดินสอลงบนผิวไม้สักที่เตรียมไว้ โดยให้
จุดกำเนิดสัญญาณอะคูสติกอิมิสชั่นห่างจากเซนเซอร์ตรวจวัด 5 และ 25 เซนติเมตร หลังจากนั้นนำผลที่ได้จากการ
ตรวจวัดของทั้งสองจุดมาเปรียบเทียบกัน จากการทดสอบพบว่าโปรแกรมสามารถตรวจวัดการหักไส้ดินสอได้อย่าง
เหมาะสม โดยในครั้งต่อไปผู้วิจัยจะนำชุดอุปกรณ์ไปทดสอบในพื้นที่จริงเพื่อตรวจวัดการเจาะทำลายของแมลงในไม้
สักต่อไป 
คำสำคัญ: การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ต้นสัก หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก อะคูสติกอิมิสชั่น 
 

ABSTRACT 
This research aimed to test a set of equipment for detecting the destruction of teak bee 

borer worms using noise emission method. This method was developed by the authors to detect 
the infestation of teak bee borers which could replace the traditional methods. The development 
process comprised 2 parts. The first part was a testing kit which consisting of 1. AE Sensor 2. 
Preamplifier 3. Power Supply 4. NI9775 DAQ Module 5. NI9171 DAQ Chassis 6. Computer and 
LabVIEW program. The second part was program development process for checking the insect. The 
program development based on the foundation of LabVIEW program. The measured values derived 
from infestation behavior of the insect which was measured through signal analysis in form of time 
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domain and frequency domain. Hsu-Nielsen's technique was applied to initially test the device 
whether the developed program could detect the signal. This test consisted of breaking a 3 mm 
long pencil lead with a diameter of 0.5 mm. The lead pencil was pressed into the prepared teak 
surface which was set near acoustic sources (5 and 25 cm away). Then the measurement from the 
2 spots were compared. The results indicated the program could appropriately and accurately 
detect the lead. For the following study, the researchers plan to test the device in the actual field 
condition to measure insect’s penetration in the teak. 
Keywords: non-destructive, teak, teak beehole borer, acoustic emission 
 

คำนำ 
ไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีการปลูกไม้สักเป็นสวนป่าอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเนื้อไม้มี

ความสวยงามทนทาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อที่จะนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือใช้ในงานก่อสร้าง การ
ปลูกสวนป่าสักเป็นพื้นที่กว้างและเป็นสักชนิดเดียวทั้งหมด มักจะพบปัญหาด้านแมลงหลายชนิดที่เข้ามาทำอันตราย 
ตั ้งแต่ระยะต้นกล้าไปจนถึงต้นที ่มีขนาดโตเต็มที ่ โดยเฉพาะการเข้าทำลายของหนอนผีเสื ้อเจาะต้นสัก (teak 
beehole borer: Xyleutes ceramicus Walker) ส่งผลให้ต้นสักเหล่านี้มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื้อไม้เกิด
ความเสียหายเป็นรูมีตำหนิและคุณภาพต่ำ (ถนอม และคณะ, 2509; กอบศักดิ์, 2544)  

ปัจจุบันการตรวจสอบการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักนั้นโดยพื้นฐานจะเป็นการตรวจสอบโดยใช้
สายตา จะสังเกตได้จากที่บริเวณเปลือกต้นสักจะพบรูของหนอนและมีขุยไม้ติดที่ปากรู ซึ่งจะเป็นจุดที่ตัวหนอนเจา ะ
เข้าต้นสัก นอกจากวิธีการสังเกตโดยใช้สายตาแล้วการใช้มีดถากเข้าเนื้อไม้เพื่อที่จะตรวจสอบการเข้าทำลายของ
หนอนผีเสื้อที่อยู่ภายในต้นสักก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีการใช้อยู่ในบางพื้นที่เช่นกัน  (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, 
2556) จากวิธีการตรวจสอบทั้งสองที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่ายังมีข้อจำกัดในบางประการเช่น ในกรณีที่ฝนตก 
น้ำฝนจะชะล้างเอาขุยไม้ที่อยู่บริเวณปากรูออกไปด้วยส่งผลให้ผู้ตรวจสอบไม่สามารถทราบได้ว่ารูดังกล่าวมีการเข้า
ทำลายของแมลงหรือไม่ และการใช้มีดถากเข้าไปในเนื้อไม้ก็ยังเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายให้กับต้นสักอีกด้วย  

การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยจับสัญญาณอะคูสติกอีมิสชั ่น (Acoustic Emission : AE) เป็นวิธีการ
ตรวจสอบแบบไม ่ทำลาย (Non-Destructive : NDT) (ASTM E1316-99a, 1999) ในการปลดปล่อยคลื ่นอคู
สติกอิมิชชั่นนั้นอาจจะเกิดได้จากกลไกการเสียรูปทรง หรือเกิดจากการแตกหักของวัสดุ (Figure 1( พลังงานจาก
สัญญาณคลื่นอคูสติกอิมิชชั่นจะแผ่ออกไปในทุกทิศทาง พลังงานกลนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไป
วิเคราะห์หาลักษณะของคลื่นสัญญาณต่อไป ดังนั้นแล้วการตรวจสอบด้วยสัญญาณอะคูสติกอิมิสชั่นสามา รถที่จะ
ตรวจสอบถึงพฤติกรรมทางกลของวัสดุในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือบ่งบอกได้ว่าวัสดุนั้นกำลังเกิดการแตกหัก
(ทรงพล, 2557) การตรวจสอบโดยการจับสัญญาณอะคูสติกอีมิสชั่นถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการเข้า
ทำลายของหนอนและแมลงในต้นไม้อยู่หลายชนิด เช่น การตรวจสอบการเข้าทำลายของด้วงงวงมะพร้าวซึ่งเป็น
ศัตรูพืชที่สำคัญของพืชสวนและพืชตระกูลปาล์มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางและภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน 
(Pinhas et al., 2008) การตรวจจับตัวอ่อนของด้วงหนวดยาวในวัสดุไม้เนื้อแข็ง (Chesmore and Schofield, 2010) 
การตรวจสอบการเข้าทำลายของมอดในเครื่องดนตรีโบราณที่ทำจากไม้ (Contea et al., 2014) การตรวจหาตัวอ่อน
ของด้วงหนวดยาวในต้นไม้และเนื้อเยื่อไม้ที่แตกต่างกัน (Mankin et al., 2016) และ การใช้อะคูสติกอิมิสชั่นในการ
เฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนและแมลงในต้นไม้สวนสาธารณะร่วมกับการใช้ IOT (Potamitis et al., 2019) 
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Figure 1 Principles of acoustic emission signals 

 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแบบดั้งเดิม ทางผู้วิจัยจึงมี

แนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคนิคการตรวจสอบโดยการจับสัญญาณอะคูสติกอีมิสชั่นที่เป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะทำการออกและพัฒนาชุดอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการ
เข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเจาะทำลายไม้สักจากแมลงศัตรูทางธรรมชาติ 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1.การออกแบบชุดอุปกรณ์ 
ในส่วนของการออกแบบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบจะเป็นการเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในระบบ

การตรวจสอบโดยวิธีอะคูสติกอิมิสชั ่น อุปกรณ์หลักที่จำเป็นต้องใช้ในระบบได้แก่ หัวตรวจสอบ (AE Sensor) 
อุปกรณ์ขยายสัญญาณเบื้องต้น (Pre-amplifier) และอุปกรณ์ประมวลผล (AE-Analyzer) รายละเอียดแสดงใน 
Figure 2 โดยอุปกรณ์ที่สำคัญที่กำหนดความสามารถและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ คือ หัวตรวจสอบอะคูสติก
อีมิสชั่นดังนั้นการเลือกหัวตรวจสอบควรเลือกช่วงย่านความถี่ในการตรวจวัดให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ใช้ 
 

 
Figure 2 Inspection kit design 

 
2.การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะต้องแสดงคลื่นที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักได้ใน
รูปแบบของกราฟที่เป็นโดเมนเวลา (Time domain( และโดเมนความถี่ (Frequency Domain( และ Accumulation 
count ได้แบบเรียลไทม์ สามารถบันทึกข้อมูลค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สำคัญเช่น Frequency Amplitude Count 
Total count และ RMS value สำหรับนำไปวิเคราะห์สัญญาณที่เกิดจากการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก 
สามารถแบ่งไฟล์ใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้ขนาดไฟล์ข้อมูลไม่ใหญ่มากจนเกินไปและในตัวโปรแกรมจะต้องมี
การกรองสัญญาณเพื่อตัดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็น  
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3.การทดสอบตรวจวัดสัญญาณเบื้องต้นของชุดอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น 
 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการตรวจวัดสัญญาณเบื้องต้นของชุดอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นตามเทคนิคของ Hsu-Nielsen 
โดยการหักไส้ดินสอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร ความยาว 0.3 มิลลิเมตร ให้เป็นตัวช่วยในการจำลองการ
ปล่อยสัญญาณอะคูสติก (Hsu, 1981) ในการทดลอง ไส้ดินสอจะถูกกดลงไปที่ผิวของไม้สักที่ได้เตรียมไว้ดัง Figure 3 
เมื่อไส้ดินสอเกิดการแตกหักจะทำให้เกิดสัญญาณอะคูสติกขึ้น ทางผู้วิจัยจึงได้ทำการทดสอบหักไส้ดินสอกับท่อนไม้
สักที่ระยะห่างจากเซนเซอร์ 5 เซนติเมตร และ 25 เซนติเมตรเพื่อเปรียบเทียบค่าแอมพลิจูด และความถี่ที่เกิดขึ้น  
 

 
Figure 3 Installing the detection sensor to the teak. 
 

ผลและวิจารณ์ 
1.ผลการออกแบบชุดอุปกรณ์ 
 หลังจากที่ทางผู้วิจัยได้ทำการออกแบบและเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับการทดสอบแล้ว ทำให้
ได้อุปกรณ์ทั้งหมดดัง Figure 4 โดยประกอบไปด้วย (1) AE Sensor ที่มีย่านคลื่นความถี่ในการตรวจวัดอยู่ที่ 1 – 
30kHz ซึ่งหัวตรวจสอบหรือ AE Sensor จะถูกเชื่อมต่อไปยัง (2) Preamplifier ที่เป็นอุปกรณ์ในการขยายหรือ
ปรับแต่งสัญญาณ ทำให้สามารถรับสัญญาณจาก AE Sensor ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการทำงานของ Preamplifier 
นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับ Preamplifier ด้วย ทางผู้วิจัยจึงได้เลือก (3) Power Supply 24 
VDC สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงาน นอกจาก Preamplifier จะถูกต่อเข้ากับ AE Sensor และ Power Supply 24 
VDC แล้วตัวอุปกรณ์ยังถูกต่อเข้ากบั (4) NI9775 DAQ Module ซึ่งมีหน้าที่ในการรับและวิเคราะห์สัญญาณอนาลอ็ก
แล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัญญาณดิจิตอล โดยในตัวของ NI9775 DAQ Module นั้นจะถูกต่อเข้ากับ (5) NI9171 
DAQ Chassis อีกทีทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดนั้นสามารถเชื่อมต่อไปยัง (6) คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม LabVIEW ได้ 
และอุปกรณ์ชิ ้นสุดท้าย (7) Clamp ทำหน้าที่ในการจับยึดระหว่าง AE Sensor กับท่อนไม้สักที่ต้องการทำการ
ตรวจวัด สำหรับในการตรวจสอบการเจาะไม้สักของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักนั้น ในทางปฏิบัติผู้ใช้งานจะต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ไว้ในพื้นที่กลางแจ้งทางผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกล่องสำหรับใส่ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดัง Figure 5 ทำให้อุปกรณ์
เหมาะสมสำหรับการทำงานในพื้นที่กลางแจ้ง 
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Figure 4 A well-designed kit 

 

 
Figure 5 Installing an AE sensor and equipment in an outdoor area. 

 
2.ผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 การออกแบบและพัฒนาในครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม LabVIEW ในการออกแบบ โดยมีหน้าต่าง
ของโปรแกรม หรือ GUI (Graphic User Interface) ดังแสดงใน Figure 6 สำหรับหน้าต่างของโปรแกรมจะประกอบ
ไปด้วยวันที่และเวลาที่กำลังตรวจวัด และค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เราสนใจได้แก่ Frequency Amplitude Count 
Total count และ RMS value นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังสามารถแสดงกราฟของคลื่นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแบบ
เรียลไทม์ในรูปแบบของกราฟที่เป็น Time domain และ Frequency Domain ตลอดจนค่าสะสม ของ count ได้ 
สามารถกำหนดเวลาในการบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างไฟล์ใหม่สำหรับกรณีที่ไม่ต้องการให้ขนาดไฟล์ที่ต้องการอ่านมีขนาด
ใหญ่เกินไป และสามารถกำหนดเส้น Threshold ที่ใช้สำหรับกรองคลื่นสัญญาณที่ไม่จำเป็นทิ้งได้ 
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Figure 6 Graphic User Interface for detecting teak beehole borer infestation. 

 
 การแสดงผลของข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลที่เป็นค่าพารามิเตอร์จะถูกบันทึกออกมาเป็นข้อมูลประเภท
ตัวอักษรหรือตัวหนังสือ (Text file) สามารถเปิดอ่านข้อมูลได้ผ่าน Notepad หรือ Excel แต่ในส่วนของข้อมูลที่เป็น
รูปคลื่นสัญญาณจะถูกบันทึกอยู่ในรูปของข้อมูลประเภท ไบนารี (Binary file) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดอ่าน
ได้ผ่านทางโปรแกรมทั่วไป การที่จะเปิดไฟล์เหล่านี้ขึ้นมาอ่านจำเป็นจะต้องใช้ sub vi ที่อ่านไฟล์ประเภทนี้โดยเฉพาะ
ผ่านทางโปรแกรม LabVIEW  
 ในส่วนของการเขียน Block Diagram เพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงผลและทำการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้
ตามที่ต้องการดัง Figure 7 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โปรแกรมจะเริ ่มทำงานจากนอกลูปก่อนโดยเมื ่อเริ่ม
โปรแกรม จะมี Sub VI ที่เป็นโปรแกรมสำหรับทดลองวัดสัญญาณเริ่มทำงานเป็นอันดับแรก ซึ่งเมื่อทดการทดลองวัด
สัญญาณเสร็จสิ้น ต่อไปโปรแกรมจะเริ่มทำงานภายในลูปที่ชื่อว่า While loop โปรแกรมจะยังไม่เริ่มบันทึกขอ้มูลและ
แสดงผลจนกว่าจะมีการกดปุ่ม RUN บน GUI เพื่อให้มีการส่งค่า TRUE เข้าไปยัง Case structure เมื่อมีค่า TRUE 
ถูกส่งเข้าไปจะมีการทำงานของฟังก์ชั่นสองอย่างที่ทำพร้อมกันคือ Get Date/Time String ที่ทำหน้าในการบอกวันที่
และเวลาที่โปรแกรมกำลังทำงานโดยจะแสดงผ่าน Indicator ที่ชื่อว่า date และ time ส่วนอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่ทำงาน
พร้อมกัน คือ ฟังก์ชั่นที่ชื่อ DAQ Assistant และจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจาก AE sensor ซึ่งข้อมูลที่ออกมาจาก  
DAQ Assistant จะเป็นข้อมูลประเภท DDT หรือ Dynamic Data Type ในการแสดงผลของกราฟ Frequency 
Domain จะมีการต่อสายจาก DAQ Assistant ไปยังฟังก์ชั่น Spectral Measurement ก่อนเพื่อให้ข้อมูลถูกแปลง
และแสดงผลในรูปของ Frequency Domain แต่สำหรับกราฟที ่แสดงผลของ Time Domain จะต้องมีการใช้
ฟังก์ชั่นที่ข้อมูลจำเป็นจะต้องเป็นข้อมูลประเภท Array ก่อนจึงต้องทำการเปลี่ยนข้อมูลประเภท DDT ให้เป็น Array 
โดยใช้ฟังก์ชั่น Convert from dynamic data ในส่วนกราฟของ Time Domain จะมีการสร้าง Threshold เพื่อทำ
การกรองสัญญาณที่เป็นเสียงรบกวนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ได้รับมีขนาดใหญ่เกินไปโดยใช้ฟังก์ชั่นที่ชื่อ Threshold 
Dectector.vi โดยการต่อสายนั้นจะต่อไปที่ Control ที่ชื่อว่า Threshold เพื่อใช้สำหรับปรับแต่งค่าในหน้า GUI 
ของโปรแกรมและต่อไปยัง Time Domain เพื่อให้กราฟแสดงผลเป็นเส้นของ Threshold ขึ้นมา ในการแสดงผลของ
กราฟ Count Accumulation จะเริ่มจากการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเส้น Threshold ภายในลูปที่ชื่อว่า For 
loop ถ้าหากสัญญาณคลื ่นที ่เก ิดขึ ้นมีค่า Count เหนือเส้น Threshold ข้อมูลจะถูกแสดงบนกราฟ Count 
Accumulation และจะมีสะสมค่าไปเรื ่อยจากการใช้ shift register และเมื ่อไม่มีค่า Count เกิดขึ ้นเหนือเส้น 
Threshold ค่า Count จะถูกคงค่าเดิมไว้เสมอ ในส่วนของพารามิเตอร์ที ่สนใจได้แก่ Frequency Amplitude 
Count Total count และ RMS value จะถูกแสดงผ่าน Indicators ที่ชื่อ Frequency Amplitude Count Total 
count และ RMS value ตามลำดับ ข้อมูลจะถูกเขียนลงไปในไฟล์ตามเวลาที่กำหนด แล้วสร้างไฟล์ใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ 
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ซึ่งเงื่อนไขของการจบลูปของโปรแกรมถูกกำหนดไว้เมื่อกดปุ่ม STOP บน GUI จะทำให้โปรแกรมหยุดการแสดงผล 
บันทึกข้อมูล และทำการปิดไฟล์ที่บันทึก เท่ากับว่าโปรแกรมก็จะถูกหยุดไปด้วยเช่นเดียวกัน 
 

 
Figure 7 Block diagram of teak beehole borer infestation detecting program. 

 
3.ผลการทดสอบตรวจวัดสัญญาณเบื้องต้นของชุดอุปกรณท์ี่พัฒนาขึ้น 
 ในการทดสอบหักไส้ดินสอเพื่อจำลองสัญญาณอะคูสติกที่ระยะห่างจากหัวเซนเซอร์ 5 เซนติเมตร และ 25 
เซนติเมตร พบว่า ชุดอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับสัญญาณอคูสติกที่เกิดขึ้นได้ โดยให้ผลดังนี้ ที่ระยะห่าง  5 
เซนติเมตร และ 25 เซนติเมตร เกิดคลื่นสัญญาณที่อยู่ในรูปของโดเมนเวลาได้ค่าแอมพลิจูดสูงสุดอยู่ที่ 2.2 และ 0.25 
ตามลำดับ (Figure 8( ในส่วนของคลื่นสัญญาณที่อยู่ในรูปของโดเมนความถี่ พบว่าช่วงความถี่ที่เกิดขึ้นของทั้งสอง
ระยะนั้นเท่ากันซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 35000 เฮิรตซ์ (Figure 9( จากการทดสอบในครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า ระยะห่างของ
จุดกำเนิดสัญญาณอะคูสติกกับเซนเซอร์มีผลทำให้ค่าแอมพลิจูดของคลื่นที่วัดได้มีค่าลดลง แต่ความถี่ที่เกิดขึ้นนั้น
ยังคงอยู่ในช่วงเดียวกัน 
 

 
Figure 8 The signal wave is in the form of a time domain at a distance of 5 and 25 centimeters 

from left to right. 
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Figure 9 The frequency of a signal wave is in the form of a frequency domain at a distance of 5 

and 25 centimeters from left to right. 
 

สรุป 
ชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบนี้สามารถตรวจวัดในพื้นที่กลางแจ้งได้ และจากการทดสอบโดยใช้เทคนิคของ Hsu-

Nielsen ในการหักไส้ดินสอเพื่อตรวจวัดสัญญาณ พบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลของคลื่นสัญญาณอะคู
สติกได้ทั ้งแบบเรียลไทม์และบันทึกเป็นรูปคลื ่นเพื ่อแสดงผลที ่หลังได้ นอก จากนี ้โปรแกรมยังสามารถเก็บ
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สนใจได้ตามที่ต้องการ โดยในการทดสอบครั้งต่อไปทางผู้วิจัยจะนำชุดอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใน
ครั้งนี้ไปทดสอบในพื้นที่จริงเพื่อตรวจวัดการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานการจัดการป่าไม้ และนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย และทัศนคติต่อการลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ การศึกษาในครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ราย ผลการสำรวจพบว่า ประมาณ 60% ของ
กลุ่มตัวอย่าง ทราบเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ ให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมถึง
ไม้ที่ปลูกในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่เป็นไม้หวงห้าม อย่างไรก็ตาม ในการปลูกไม้เพื่อการค้า ยังมีข้อ
กฎหมาย และมาตรฐานการจัดการป่าไม้อื่น ๆ ที่ผู้ปลูกจำเป็นต้องทราบ จากการสำรวจ พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ไม่
ทราบเกี่ยวกับการทำไม้ แปรรูปไม้ การนำเคลื่อนย้าย และการทำผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อการค้า  มีอยู่ถึง 47% นอกจากนี้ 
การรับรู้เกี่ยวกับการครอบครองและเคลื่อนย้ายเลื่อยโซ่ยนต์ การขึ้นทะเบียนสวนป่า การลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ 
e-Tree รวมถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้ ยังคงมีอยู่น้อยมาก และมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าที่สนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ ทางด้านทัศนคติต่อการลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
ลงทุนปลูกไม้ มีความคุ้มค่า ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูก และไม้ที่มีมูลค่าสูงสามารถเป็นสินทรัพย์หลักประกันของผู้
ปลูกได้ แต่พบความกังวลในหลายประเด็น ทั้งในเรื่องแหล่งรับซื้อ  ความผันผวนของราคา รวมถึงความถูกต้องและ
ความปลอดภัยในการทำไม้และครอบครองไม้ อีกทั้ง ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการปลูก รวมถึงกังวลในเรื่องแรงงานและ
อุปกรณ์ที่อาจมีไม่เพียงพอ ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในระดับเชิงพื้นที่ผ่านหน่วยงานระดับ
ท้องถิ ่น เกี ่ยวกับกฎหมายด้านป่าไม้ที ่เป็นปัจจุบันจึงเป็นสิ ่งสำคัญ เพื ่อสร้างแรงจูงใจ และคลายความกังวล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้ ครอบครอง และเคลื่อนย้ายไม้หวงห้ามที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงการ
ให้ความรู้ด้านการปลูก มาตรฐานการจัดการป่าไม้ และขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อการค้า เพื่อให้ผู้ปลูกสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ผลผลิตไม้ที่สามารถส่งต่อไปยัง
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย  
คำสำคัญ: ไม้เศรษฐกิจ ป่าไม้ การจัดการป่าไม้ 
 

ABSTRACT 
This research aimed to explore perceptions on laws, standards related to forest 

management and policy to promote economic tree plantation in Thailand; and attitudes towards 
an investment in economic tree plantation. Questionnaires were used to collect information from 
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200 individuals. The results showed that approximately 60% of the respondents acknowledge the 
amendment of the Forest Act to allow ownership or possession over all types of timbers and trees 
growing on the individual owned land, including trees growing on agricultural land reform areas 
except for some restricted trees. In addition, the survey revealed that for commercial plantation, 
there are some other laws and forest management standards that growers need to know. According 
to the survey, 47% of the interviewees did not know about regulations of lumbering, transporting, 
and producing timber production for commercials. In addition, only a small proportion of the 
respondents perceived about regulations on possession and movement of the chain saw; 
registration of forest plantation; tree registration in e-Tree system, and forestry management related 
standards.  

Furthermore, the study revealed that a number of respondents did not have access to the 
economic tree planting promotion program supported by government agencies. Regarding attitude 
towards investment in high-value tree plantation, a majority of the respondents agreed that the 
investment in economic tree plantation was worthwhile. It would help generate additional incomes 
and it is considered a grower's collateral asset. Several concerns were emerged including sources 
of buyers, price fluctuation, legality and safety of wood processing and possession, limited 
knowledge on planting, and insufficient labor and equipment. Therefore, it is important to transfer 
knowledge and raise awareness  on the current forest law at the local level through local authorities 
to create motivation and relieve anxiety especially concerning wood processing, possession and 
transporting/moving restricted timber log. Knowledge transfer topics required included economic 
tree planting, forest management standards; and other important operational procedures relating 
to the planting of economic trees for commercial purposes which would help growers legally 
operate and supply wood products to wood industries while contributing to the expansion of forest 
area in Thailand.   
Keywords: economic tree, forest, forest management.  

 
คำนำ 

จากยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579( ให้มีการส่งเสริมในเรื่องของการสร้างธุรกิจป่าไม้
และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และส่งเสริมชุมชนในเมืองหรือชุมชนชนบทให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าประสงค์ที่จะ
ขยายพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 26 ล้านไร่ ในระยะเวลา 20 ปี  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทางกรม
ป่าไม้ จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561 -2579( ขึ้น 
สำหรับเป็นกรอบการดำเนินงานเชิงนโยบายของชาติ (Strategic framework) ให้การใช้ไม้เศรษฐกิจเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชุมชน สามารถสร้างรายได้จากไม้
เศรษฐกิจ อีกทั้งทางรัฐบาลได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ทำการปลดล็อกมาตรา 7 ที่ทำให้ไม้
ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม และเมื่อไม่นานมานี้ 
ในปี พ.ศ. 2563 ไม้ที่ปลูกในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.( ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้ามอีกต่อไป เกษตรกรหรือ
บุคคลทั่วไปสามารถปลูก และตัดไม้เพื่อใช้ประโยชน์ได้ การแก้ไขข้อกฎหมายที่สำคัญนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่ากันมากขึ้น ลดความกังวลในการตัดไม้ เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้  ช่วย
ยกระดับฐานรายได้จากปานกลางไปสู่รายได้สูงอย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการค้า ผู้ปลูกจำเป็นต้องทราบ
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เกี่ยวกับข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อให้
ผลผลิตไม้ที่ได้มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรมได้  

ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้
เศรษฐกิจ มาตรฐานการจัดการป่าไม้ และนโยบายส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย และทำการสำรวจ
ทัศนคติต่อการลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจของประชาชน ผลการสำรวจที่ได้สามารถเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นำไปสู่การวางแผนงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนที่ภาคประชาชนยัง
ขาดการรับรู้ ขาดความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขยายพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยต่อไป 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. การกำหนดจำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มเกษตรกร ผู้ที่มีที่ดินกรรมสิทธิ์ ผู้ที ่สนใจเกี่ยวกับไม้

เศรษฐกิจ ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นตัวแทน ด้วยวิธีการสุ่มโดยไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตามความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
(Convenience Sampling) (Saunders et al., 2012) ซึ่งคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณกรณีที่ไม่
ทราบจำนวนประชากร ดังนี้ 

n =
z2 pq

e2
 

โดยที่   n =   ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
𝑧  =  ค่าระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 1.96 
𝑝  =  ค่าประมาณที่คาดหวังว่าประชาชนจะรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย มาตรฐานการจัดการป่าไม้    
          และนโยบายส่งเสริม กำหนด 50% เท่ากับ 0.5 
𝑞  = 1 - 𝑝 
𝑒  =  ค่าคาดเคลื่อนของการประมาณค่า (กำหนดไว้ที่ 7% หรือ 0.07) 

n =
(1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.07)2
  =   196 

ดังนั้น ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n = 196 คน โดยทำการสำรวจจำนวน 200 คน 
 

2.  การจัดทำแบบสำรวจและรวบรวมข้อมูล 
ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานการจัดการป่าไม้ และนโยบายส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และจดัทำแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ เพศ อายุ อาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

ระยะเวลาการปลูกไม้เศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ข้อมูลประเภทที่ดินที่ถือครอง ลักษณะคำถาม
เป็นคำถามปลายปิด (Close-end Question) มีคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) 

ส่วนที่ 2 การสำรวจการรับรู้บทกฎหมาย มาตรฐานการจัดการป่าไม้ และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศไทย ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิด (Close-end Question) แบบเลือกตอบเพียง
ข้อเดียว มี 2 ตัวเลือก ได้แก่ ทราบ หรือ ไม่ทราบ ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562, 
พ.ร.บ. เลื่อยยนต์ พ.ศ. 2545, พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, มาตรฐานการ
จัดการป่าไม้เพื่อการค้า และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต่าง ๆ  

ส่วนที่ 3 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มีลักษณะคำถามปลายปิด 
แบบเลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยเป็นคำถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale Method) ใช้มาตรวัดทัศนคติแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน การลงทุน ผลตอบแทนจากการปลูกไม้เศรษฐกจิ
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ด้านการวางแผนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ด้านตลาดและการขายไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และด้านองค์ความรู้ 
ทรัพยากร กำลังแรงงาน 

ส่วนที่ 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
มีลักษณะคำถามปลายเปิด (Open-ended Questions)  

 
3.  การทดสอบทางสถิติ 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ นำมาวิเคราะห์และรายงานผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage), การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ ได้ทำการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจ ด้วยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Croanbach’s Alpha Coefficient( 
โดยชุดคำถามเกี่ยวกับการรับรู้บทกฎหมาย มาตรฐานการจัดการป่าไม้ และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจต่าง 
ๆ มีรูปแบบการตอบไม่ทราบ (คะแนน = 0) หรือทราบ (คะแนน = 1) มีคำถามจำนวน 15 ข้อ ผลการคำนวณค่า 
Cronbach’s Alpha มีค่าเท่ากับ 0.93 และชุดคำถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 1 (ไม่เห็นด้วย( – 5 (เห็นด้วยมากที่สุด( มีคำถามจำนวน 20 ข้อ ผลการ
คำนวณค่า Cronbach’s Alpha มีค่าเท่ากับ 0.91 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 (Taber, 2018) แสดงว่าแบบสอบถามนี้มี
ความน่าเชื่อถือ 

 
ผลและวิจารณ์ 

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อทำการสำรวจ
ผ่านแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนรวม 200 คน ผลการสำรวจ แสดงดังนี้ 

 
1.  สถานการณ์การปลูกไม้เศรษฐกิจชองกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 200 คน เป็นเพศชาย 59% และหญิง 41% ส่วนใหญ่มีอายุ ตั้งแต่ 36 ปี
ขึ้นไป (อายุมากกว่า 55 ปี 35%, 46-55 ปี 27%, และ 26% มีอายุมากกว่า 36-45 ปี( และร้อยละ 62 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สถานการณ์การปลูกไม้
เศรษฐกิจ ความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ชนิดไม้เศรษฐกิจที่สนใจ และวัตถุประสงค์ในการปลูกไม้เศรษฐกิจ  

จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจุบัน มีการปลูกไม้เศรษฐกิจอยู่เพียงร้อยละ 21 และมีระยะเวลา
และประสบการณ์ในการปลูกไม้เศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป โดยพบระยะเวลาการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มากกว่า 10 ปีขึ้น
ไป จำนวนรวม 12 ราย และมีผู้ที่เริ่มต้นปลูก มีระยะเวลาทอยู่ที่ 1 ปี จำนวน 6 ราย ส่วนที่เหลือของกลุ่มผู้สำรวจ
ยังคงไม่ได้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจเท่ากับ 79% ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกไม้
เศรษฐกิจ แต่พบว่ามีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจจำนวนมากสูงถึง 87% โดยมีความสนใจที่จะปลูกพะยูงเป็น
จำนวนมากที่สุด (105 ราย( รองลงมาได้แก่ สัก ไผ่ และแดง ตามลำดับ สถานการณ์การปลูกไม้เศรษฐกิจของกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม และความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ และชนิดไม้เศรษฐกิจที่สนใจ แสดงดังรูปที่ 1 
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Figure 1 The economic tree planting of the respondents and their interest 
 

มีวัตถุประสงค์ในการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยส่วนมากมีความต้องการปลูกเพื่อการนำไม้มาใช้ประโยชน์เอง 
เป็นจำนวนมากที่สุด (121 ราย( รองลงมาคือ เป็นสินทรัพย์ หรือหลักประกันธุรกิจ (67 ราย( และเพื่อประโยชน์เชิง
อนุรักษ์ และเชิงพาณิชย์ (34 และ 33 ราย( ตามลำดับ 

 
2. การรับรู้เกี่ยวข้อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับไม้เศรษฐกิจ 

2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
ผลการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8( พ.ศ. 2562 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไม้มีค่าทาง

เศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 50% แต่ยังคงไม่เกิน 65% รับทราบเนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจ โดยร้อยละ 63 ทราบว่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม และร้อยละ 59 ทราบว่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ปลูกขึ้น
เองในที่ดินที่ได้รับอนุญาต เช่น ส.ป.ก. ไม่เป็นไม้หวงห้าม สำหรับข้อมูลในส่วนของการทำไม้ แปรรูปไม้ และการนำ
เคลื่อนย้ายไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถกระทำได้โดยไม้ต้องขอ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และการทำไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออก จะต้องดำเนินการ
ขอหนังสือรับรองไม้จากกรมป่าไม้ พบว่า ร้อยละ 53 ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในสัดส่วนที่มากกว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำไม้ แปรรูปไม้ การนำเคลื่อนย้าย และการทำไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออก และจากภาพรวมจะเห็น
ได้ว่า ยังคงมีผู้ไม่ทราบเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลูกไม้เศรษฐกิจอยู่มาก มากกว่าร้อยละ 37 
การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8( พ.ศ. 2562 แสดงดังรูปที่ 2 
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All kinds of economic tree that is grown on the land of 
ownership or possessory right according to the Land Code is not 

a restricted timber. 

Economic tree that is grown on the permitted land, such as 
agricultural reformed land, is not restricted timber. 

  

No need to ask for permission for logging, lumbering and moving 
timber that is grown on the land of ownership or possessory 

right according to the Land Code. 

Need to request a certificate of timber from the Department of 
Forestry for logging, wood products, and charcoal for trade or 

export  

Figure 2 The perception on Forests Act (No.8), B.E. 2562 (2019) 
 

2.2  พ.ร.บ. เลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
ผลการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พบว่า จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มี

จำนวนผู้ที่รับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในจำนวนน้อย ร้อยละ 41 ทราบว่าหากต้องการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ที่มี
เครื่องต้นกำลังเกิน 1 แรงม้า และบาร์โซ่เกิน 12 นิ้ว จะต้องดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ใช้งาน และมี
เพียงร้อยละ 36 ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการขอเคลื่อนย้ายเลื่อยโซ่ยนต์ ที่มีเครื่องต้นกำลังเกิน 1 แรงม้า และบาร์โซ่
เกิน 12 นิ้ว แสดงผลการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ดังรูปที่ 3 

 

  
Possession of a chain saw with a power engine that exceeds 1 

horsepower and bar chains exceeding 12 inches must be 
registered chain saw to be used. 

Movement a chain saw with a power engine that exceeds 1 
horsepower and the bar chain exceeds 12 inches must proceed 

to move the chain saw. 

Figure 3 The perception on Chain Saws Act, B.E. 2545 (2002) 
 

2.3  พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
ผลการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2558 

พบว่า มีการรับรู้จากกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย ร้อยละ 49 ไม่ทราบว่าผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจทั่วไปสามารถทำการขึ้น
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ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เพื่อเป็นหลักฐานกำกับเมื่อมีการตัดไม้และเคลื่อนย้ายออกจากสวนป่า ร้อยละ 54 ไม่ทราบ
ว่าการทำสวนป่าเพื่อการค้า จะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เพื่อรับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้
เศรษฐกิจหรือไม้หวงห้ามที่ปลูก และมีเพียงร้อยละ 38 ทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนข้อมูลต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองที่ระบบการลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) ของกรมป่าไม้ แสดงการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สวนป่า 
พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2558 ดังรูปที่ 4 

 

   
Growers can register the land as a forest 
park for being an evidence when logging 

and moving timbers out of the forest park. 

Forest plantation for commercial purposes 
must proceed to register the land as a 

forest park for protection of logging rights 
or restricted timbers. 

Registration of tree information that grown 
on the land of ownership or possessory 

right in the e-Tree system of the 
Department of Forestry. 

Figure 4 The perception on Forest Park Act, B.E. 2535 and Forest Park Act (No. 2(, B.E. 2558 
 
3. การรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการป่าไม้เพื่อการค้า 

นอกจากด้านข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ในการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อ
การค้า ยังมีส่วนที่สำคัญคือ เรื่องของมาตรฐานการจัดการป่าไม้เพื่อการค้า ผลการสำรวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 70 
ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการป่าไม้เพื่อการค้า มีเพียงร้อยละ 26 ที่รู้จัก
มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทาง FSC (Forest Stewardship Council) และมาตรฐานการรับรองป่าไม้ตาม
แนวทาง PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) และร ้อยละ 25 ของกลุ ่มผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม ทราบเกี ่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ISO 14061 
Sustainable Forest Management System: Specification Document (SFM) (มอก. 14061( การรับรู้เกี่ยวกบั
มาตรฐานการจัดการป่าไม้เพื่อการค้า แสดงดังรูปที่ 5 
 

   

Forest Stewardship Council (FSC) Program for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

ISO 14061 Sustainable Forest Management 
System : Specification Document (SFM) 

(TIS 14061( 

Figure 5 The perception on the forest management standards 
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4. การรับรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจต่าง ๆ 
ในช่วงระยะที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ ผลการสำรวจเกี่ยวกับการรับทราบข่าวสารด้านโครงการส่งเสริมเหล่านี้ พบว่า ร้อยละ 50 ของกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามทราบว่าไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ 
ได้ และร้อยละ 52 ทราบเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ที่ทางกรมป่าไม้แจก 79.9 
ล้านกล้าไม้มีค่า ฟรีทั ่วประเทศในปี พ.ศ. 2563 แต่มีเพียงร้อยละ 35 ที่ทราบข้อมูลโครงการ “ส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.( สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกและบำรุงรักษาไม้โตช้า 5,940 บาท/ไร่ และไม้โตเร็ว 3,500 บาท/ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 ผล
การสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 6 

 

   

High value timbers can be used as 
business collateral or loan collateral. 

The project “Ruam Jai Thai Tree Planting 
for the Land” in 2020, the Department of 

Forestry gives away 79.9 million young 
plants free nationwide. 

The project “Promote economic tree 
planting for sustainable economy, society, 

and environment” in 2017, the Forest 
Industry Organisation (FIO) supports 

investment costs 5,940 THB/rai for slow 
growing trees and 3,500 THB/rai for fast 

growing tree. 

Figure 6 The perception about the projects to promote the planting of economic tree 
 

5. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้าน

การวางแผน การลงทุน ผลตอบแทนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ ด้านการวางแผนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ด้าน
ตลาดและการขายไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และ ด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร กำลังแรงงาน ผู้ตอบแบบสอบถามทำการ
ประเมินผ่านมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ โดยให้คะแนน 1 (ไม่เห็นด้วย( – 5 (เห็นด้วยมาก
ที่สุด( คะแนนเฉลี่ยของผลการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ แสดงในตารางที่ 1 
 
Table 1 The attitude of investment in planting economic tree 

Perspective Average S.D. 
Planning, investment, and compensation from economic tree planting   
1. Economic tree planting can make a stable income. 3.56 0.83 
2. Economic timber is expensive and worth investment. 3.46 0.81 
3. Economic tree planting is worth the time and land. 3.58 0.87 
4. Economic timber can be used as business collateral assets, retirement savings, and 

treasure for posterity. 
3.66 0.87 

5. There is concern about the fluctuation of precious economic timber prices. 3.42 0.87 
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Table 1 (Continued) 

Planning for economic tree planting    
6. Should plant only one type of economic tree (Monoculture). 3.05 1.08 
7. Should plant a mixed forest. 3.62 0.84 
8. Should plant in agroforestry systems. 3.62 0.95 
Market and sale of economic timbers   
9. Economic timber is in constant demand. 3.50 0.80 
10. Fast growing economic wood, such as bamboo, Eucalyptus, Acacia, have stable market 

and worth the return of investment. 
3.57 0.76 

11. High value economic timbers, such as Rosewood, will have limited market. 3.61 0.86 
12. There is concern that where to sell timbers. 3.44 0.89 
13. There is a clear method to determine the value of economic timbers. 3.36 0.87 
14. There is legal concern about logging high value timbers. 3.48 0.84 
15. There is legal concern about possession of high value timbers. 3.51 0.86 
16. There is concern about security when possess high value timbers. 3.51 0.86 
Knowledge, resources, and local labour   
17. There is enough knowledge about economic tree planting and forest management. 3.34 0.86 
18. Know procedures for logging and timber movement. 3.16 0.96 
19. There is enough local labours and materials for logging and wood processing. 3.08 0.96 
20. There is capable of logging and wood processing. 3.14 0.94 

 
ด้านการวางแผน การลงทุน ผลตอบแทนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ – กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก เกี่ยวกับ

การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีความคุ้มค่ากับที่ดินและเวลาที่เสียไป อีกทั้งเห็นว่าไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจ เป็นไม้ที่มีราคาแพง น่าสามารถใช้เป็นสินทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ เงินออมยามเกษียณ สมบัติให้
ลูกหลาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาไม้เศรษฐกิจ 

ด้านการวางแผนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ – กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก กับการปลูกไม้เศรษฐกิจใน
รูปแบบสวนป่าแบบผสม คือ ปลูกไม้ยืนต้นต่างชนิดกันร่วมกัน หรือร่วมกับพืชเกษตร พืชสมุนไพร และการปลูกแบบ
วนเกษตร ที่มีการผลิตด้านป่าไม้กับการผลิตด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง แต่เห็นด้วยในระดับปานกลาง กับการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ปลูกเพียงชนิดเดียว 

ด้านตลาดและการขายไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ – กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก เกี่ยวกับความต้องการไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง การปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วมีตลาดที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่ไม้เศรษฐกิจที่
มีมูลค่าสูงมากยังคงมีตลาดที่จำกัด และมีความกังวลเกี่ยวกับตลาดไม้เศรษฐกิจ ไม่ทราบแหล่งรับซื้อไม้หรือแหล่งขาย 
รวมทั้งยังมีความกังวลในด้านกฎหมายและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและตัดไม้ที ่มีมูลค่าสูง 
นอกจากนี้ วิธีการประเมินราคาไม้เศรษฐกิจยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างยังมีความเห็นว่า ยังไม่มีวิธีการ
ประเมินที่ชัดเจน 

ด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร กำลังแรงงาน – กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือยังคงขาดองค์
ความรู้ ความเชี ่ยวชาญในการปลูกและการจัดการสวนป่า รวมถึงขั ้นตอนการทำไม้ เช่น การตัดฟัน และการ 
เคลื่อนย้ายไม้ออกจากป่า และมีความสามารถในการทำไม้แปรรูปหรือผลิตภัณฑ์จากไม้อยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้งมี
ความเห็นว่าในพื้นที่ มีกำลังแรงงานและอุปกรณ์ในการทำไม้ แปรรูปไม้ อยู่จำกัด หรือหาได้ไม่ง่ายนัก  
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สรุป 
ในปัจจุบันนี้ ทางรัฐบาลได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ทำการปลดล็อก

มาตรา 7 ที่ทำให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงหา้ม 
และเมื่อไม่นานมานี้ ในปี พ.ศ. 2563 ไม้ที่ปลูกในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.( ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้ามอีก
ต่อไป เกษตรกรสามารถปลูกและตัดไม้เพื่อใช้ประโยชน์ได้ การแก้ไขข้อกฎหมายที่สำคัญนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่ากันมากขึ้น ลดความกังวลในการตัดไม้ เป็นโอกาสในการ
สร้างอาชีพและรายได้ แต่จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน พบว่า มีเพียงประมาณร้อยละ 60 ที่มีการ
รับรู้เกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ ในประเด็นดังกล่าวนี้ และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้ แปรรูปไม้ การนำ
เคลื่อนย้าย และการทำไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออก พบสัดส่วนของผู้ที่ไม่ทราบอยู่ถึงร้อยละ 53 
นอกจากนี้ ยังคงมีข้อกฎหมายอื่นที่สำคัญ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้ ที่ผู้ปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควรทราบ จากผลการสำรวจพบว่า โดยส่วนมากไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
เลื ่อยโซ่ยนต์ และ พ.ร.บ. สวนป่า ไม่รู ้จักระบบการลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) ของกรมป่าไม้ สำหรับการการ
ลงทะเบียนข้อมูลต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการป่าไม้
เพื่อการค้า ในส่วนของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ พบว่า มีการรับรู้จากประชาชน
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจต่าง ๆ 

งานวิจัยนี้ยังได้ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการลงทุนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการลงทุนปลูกไม้มีค่า มีความคุ้มค่า สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับเจ้าของที่ดินผู้ปลูก และไม้ที่มีมูลคา่สูง
สามารถเป็นสินทรัพย์หลักประกันของผู้ปลูกได้ ในการปลูกไม่ควรปลูกไม้เพียงชนิดเดียว ควรปลูกแบบผสมผสาน แต่
พบความกังวลในหลายประเด็นมาก ทั้งในเรื่องความผันผวนของราคาไม้ ตลาดและแหล่งรับซื้อ รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและความปลอดภัยในการทำไม้และครอบครองไม้ นอกจากนี้ ยังคงมีความคิดเห็นว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกไม้ที่เพียงพอ รวมถึงกังวลในเรื่องแรงงาน และอุปกรณ์ในการปลูกที่มีไม่เพียงพอ 

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในระดับเชิงพื้นที่ผ่านหน่วยงานใน
ระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างแรงจูงใจและคลายความกังวล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้ ครอบครอง และเคลื่อนย้ายไม้หวงห้ามที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงการให้ความรู้
ด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจ มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการค้า เพื่อให้ผู้ปลูกสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ผลผลิตไม้ที่สามารถ
ส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

ในปี พ.ศ. 2562  รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าจำนวน   20,000 ชุมชนภายใน 10 ปี แต่พบว่า
ยังขาดต้นแบบชุมชนไม้มีค่าที่เพียงพอเพื่อการขยายผลทั่วประเทศ แผนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้องค์ความรู้
สำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่า และสร้างต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพิ่มเติม การศึกษาประกอบด้วย  
6 โครงการวิจัยย่อย แบ่งดำเนินการในพื้นที่ 6  จังหวัด ได้แก่ แพร่ ปราจีนบุรี จันทบุรี มหาสารคาม กาญจนบุรี และ
กระบี่ โดยมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี วิธีการศึกษาแต่ละโครงการใช้การผสมผสานทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลการศึกษา พบว่า ได้องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการขยายผล จำนวน 6  
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยางนา ชุมชนต้นแบบสวนป่าไม้มีค่าและเพาะ
เห็ดป่ากินได้ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบการจัดการไผ่เชิงพาณิชย์ ชุมชนต้นแบบไม้มีค่าเพื่อการท่องเที่ยว วิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบการจัดการไม้ฝางครบวงจร และชุมชนต้นแบบการปลูกไม้มีค่าร่วมสวนยางพารา และจากการ
สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในภาพรวม พบว่า การสร้างต้นแบบชุมชนไม้มีค่าควรมีหลักการสำคัญอยู่ด้วยกัน 5 
ข้อ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไม้มีค่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไม้มีค่า การสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้มีค่าของชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไม้มีค่า และการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือของชุมชนไม้มีค่ากับองค์กรภายนอก นอกจากนี้ยังพบว่าองค์ประกอบสำคัญของต้นแบบ
ชุมชนไม้มีค่าควรมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1( มีระบบการจัดการที่ดีในด้านข้อมูลสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับไม้มีค่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2( มีกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกิจกรรมไม้มีค่าอย่างต่อเนื่อง 3( มีศักยภาพและ
ความพร้อมในประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไม้มีค่า และ 4( มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
คำสำคัญ: ชุมชนไม้มีค่า วิสาหกิจชุมชนไม้มีค่า ต้นแบบ องค์ความรู้ 
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ABSTRACT 
In 2019, the government has a policy to roll out 20,000 valuable woodlot communities 

within 10 years. However, there was a lack of an appropriate model of valuable woodlot 
communities which could be replicate nationwide. This research program aimed to obtain 
knowledge for development of valuable woodlot community model and to build a prototype of 
the valuable woodlot community. This study consisted of 6 sub-research projects with a study 
period of 1 year and were conducted in 6 provinces including, Phrae, Prachinburi, Chanthaburi, 
Mahasarakham, Kanchanaburi and Krabi.  A combination of quantitative and qualitative approaches 
were adopted in the study. 

The knowledge from the study was integrated in development of 6 model 
communities, including model community for conservation and utilization of resin trees or 
Yangna (Dipterocarpus alatus Roxb.); model community for valuable forest plantation and 
cultivation of edible wild mushrooms; model community enterprise for commercial bamboo 
management; valuable wood model community for tourism; model community enterprise 
for integrated Sappan tree management; and model community for valuable wood and 
rubber plantation. The data analysis revealed that there were 5 key principles for establishing a 
prototype of valuable woodlot community model including i) strengthening valuable woodlot 
communities, ii) creating learning process of valuable woodlot communities, iii) balancing the 
conservation and utilization of valuable timbers in the community, iv) conserving local wisdom of 
valuable woodlot communities, and v) building networks and cooperation between valuable timber 
communities and external organizations. In addition, the research suggested that a valuable 
woodlot community model should comprise 4 key components: i( good information management 
system which can be applied to the valuable trees, effectively; 2) learning process for continuously 
management of activities related to valuable woods; 3( potential and readiness to undertake careers 
related to valuable wood; and 4( cooperative network both within and outside the community.  
Key words: valuable woodlot communities, community enterprise, prototype, knowledge 

 
คำนำ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  นำมาซึ่งปัญหาหลายด้านและเกี่ยวพัน
เป็นลูกโซ่ ไม่ว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ  โดยเฉพาะประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศที่อยู่ในชนบทและประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ที่ผ่านมาหลายสิบปี
เกษตรกรอยู่ในสภาพอ่อนแอ มีปัญหาการผลิต ไร้ที่ทำกิน เข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดความรู้ในการผลิต ประสบปัญหา
ตลาด มีปัญหาหนี้สิน ฯลฯ ในขณะที่ภาครัฐจะเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ทำให้
ช่องว่างความเหลื่อมล้ำห่างกันมากขึ้น จนกระทั่งรัฐบาลปัจจุบันได้ทบทวนนโยบายเศรษฐกิจ หันมาให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เห็น ได้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20   
ปี นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ตลอดนจนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้วางเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการขยายผลขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญได้แก่ 
“โครงการชุมชนไม้มีค่า” ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.( กรมป่าไม้ 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.( สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน(  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการผลักดันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน มีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ โดยส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน ปลูกต้นไม้ 1 พันล้านต้น ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลไกสำคัญ
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากฐานรากให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ ้น และสร้างความมั ่นคงทางเศรษฐกิจควบคู ่กับการอนุรักษ์และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานเพื่อให้ได้ชุมชนไม้มีค่าตามเป้าหมายของรัฐบาลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น 
กลไกหนึ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาต้นแบบ (prototype) ขึ้นมา เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ทั้งนี้ชุมชน (หรือ
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ( ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เช่น การผลิตกล้าไม้คุณภาพดี การ
จัดการสวนป่าไม้มีค่าแบบครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้มีค่า ฯลฯ จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
หรือนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อ เข้าไปเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบัน กลับพบว่าการพัฒนาต้นแบบชุมชน
ต้นแบบไม้มีค่าอย่างเป็นระบบที่สามารถขยายผลยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่ที่มีการส่งเสริม 
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการศึกษาวิจัยชุมชนไม้มีค่าให้มีความพร้อมเป็นต้นแบบสำหรับการ
นำไปขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้องค์ความรู้
สำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่า และเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนไม้มีค่าสำหรับการขยายผลไปสู่ชุมชน
อื่นๆ ตามภูมิภาคของประเทศไทย 

 
อุปกรณ์และวธิีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดนิยามของ ชุมชนต้นแบบไม้มีค่า ว่าหมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการบนฐานการปลูกไม้มีค่าและหมายรวมถึงทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ป่าภายในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอื่นต่อไป โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เลือก
ชุมชนไม้มีค่าที่มีความแตกต่างกันไป  6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ปราจีนบุรี จันทบุรี มหาสารคาม กาญจนบุรี และกระบี่ 
โดยในแต่ละพื้นที่ได้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น การจัดประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์
เชิงลึก การวางแปลงสำรวจต้นไม้ การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และการสร้างแปลงสาธิต ฯลฯ 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. องค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไม้มีค่า 
 จากผลการวิจัยในพื้นที่ชุมชนไม้มีค่าทั้ง 6 แห่ง ปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ชุมชนต้นแบบไม้มีค่าเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยางนา  บ้านโคกมะกอก อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 

ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนบ้านโคกมะกอกมีการจัดการชุมชนพึ่งตนเองโดยอาศัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ ไม้ยางนา  มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจฯ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเนื่องจากสมาชิกให้ความร่วมมือ
ในการทำงานกลุ่มเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากยางนา ได้แก่ สบู่ ขี้ไต้ น้ำมันยาง และกล้าไม้ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และแบ่งปันผลประโยชน์กัน
ภายในกลุ่ม  อย่างไรก็ดี กลุ่มวิสหากิจฯ ยังประสบปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ขาดเทคนิคในการ
ผลิตที่เหมาะสม มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและเครื่องมือ รวมทั้งความรู้ในการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ดังนั้น จึงควรมีการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากยางนา และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
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มูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางนาและสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิ ถีชีวิต
ของสมาชิกในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

1.2 สวนป่าไม้มคี่าและเพาะเห็ดป่ากินได้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในภาคเหนือประเทศไทย 
 ผลการวิจัย พบว่า ได้ดำเนินการวิจัยจัดตั้งแปลงต้นแบบและทดสอบจำนวนกล้าไม้มีค่าใส่เห็ดป่ากินได้
จำนวน 5 แปลง 500 ต้น ได้แก่ ยางนา พะยอม มะค่าโมง ตะเคียนทอง และรัง ในพื้นที่บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อปลูกเป็นต้นแบบ มีการติดตามการเจริญเติบโต ร่วมกับชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเลือกแม่ไม้ที่ดี การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ การใส่เชื้อเห็ดกินได้ในกล้าไม้ การจัดการสวนป่า การติดตามการ
เจริญเติบโต การประเมินมูลค่าไม้ฉบับเกษตรกร สร้างเรือนเพาะชำไม้มีค่าท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน 1 แห่ง และจัดเวที
คืนความรู้สู่เกษตรกร เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
 นักวิจัยได้ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนบ้านบุญแจ่มมีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่เห็ดป่า
จำนวนมากในพื้นที่ป่าชุมชน (เป็นป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง( ชาวบ้านจะไปเก็บหาของป่าโดยเฉพาะเห็ดป่าอยู่เปน็
ประจำ และจากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะทราบว่าเห็ดป่าเกิดบริเวณซ้ำ ๆ ในพื้นที่เดิมช่วงที่มีฝนตก
ชุก และเกิดในบริเวณใกล้กับต้นแงะ (เต็ง( ต้นเปลา (รัง( ต้นตองตึง (พลวง( เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาในลักษณะนี้นักวิจัย
ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและได้นำมาประยุกต์โดยน้ำเชื้อเห็ดถอบมาปั่นผสมกับน้ำและหยอดเชื้อเห็ดลงไปในราก
กล้าไม้วงศ์ยางจำนวน 10 มิลลิลิตรต่อกล้าไม้ 1 ต้น ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการหยอดเชื้อเห็ดป่ากินได้ลงไปในไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจและให้ชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ตนเองนอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การปฏิบัติทางวนวัฒน์ เช่น การกำจัดวัชพืช การลิดกิ่ง การทำแนวกันไฟ ตลอดจนการตัดสางขยายระยะ  
 ชุมชนบ้านบุญแจ่ม โดยเฉพาะแปลงปลูกสวนป่าไม้มีค่าและเพาะเห็ดป่ากินไดท้ั้ง 5 แปลง เจ้าของสวนทั้ง 5 
มีการเรียนรู้ การปลูก การดูแลกล้าไม้หลังการปลูก ด้วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนกับนกัวิจัยอยูเ่นือง ๆ  จากการ
ส่งข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลรว่มกันติดตามผลการเจริญเติบโตหลังจากการปลูก และวิเคราะห์ถงึปัญหาการตาย
ของกล้าไม้ร่วมกัน เกดิการเรียนรู้ร่วมกันและมีการบรูณาการกับการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้กับ
เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ 
 หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเกิดการเรียนรู้ในการเพาะขยายพันธุ์ไม้มีค่าท้องถิ่นวงศ์ยาง เช่น การเพาะ
กล้าไม้ พะยอม รัง เต็ง มะค่าโมง ตะเคียน ซึ่งเป็นไม้ที่ปรากฏในป่าชุมชน สามารถพัฒนาเปน็ชุมชนเพาะกลา้ไม้และ
หยอดเชือ้เห็ดกินได้ เป็นอาชีพเสริมโดยการเพาะกล้าไม้ขายเกดิขึ้นได้ 
 ชุมชนบ้านบุญแจ่มมีผู้นำที่เข้มแข็งและมีตัวอย่างแปลงฟื้นฟูป่าโดยชุมชนในพื้นที่แปลงการปลูกไม้สาม
อย่างประโยชน์สี่อย่าง และมีผู้มาศึกษาดูงานอยู่เนือง ๆ เกิดการสร้างการเรียนรู้ในพื้นทีแ่ปลงการปลูกไม้มีค่าในแปลง
ต้นแบบตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากโครงการย่อยนี้จำนวน 5 แปลง เป็นผู้นำสร้างความร่วมมือกันภายในพื้นที่ นำร่อง
จำนวน 5 ราย และในอนาคตสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น เกิดการเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่ต้องการ
ปลูกไม้มีค่าและเพาะเห็ดป่ากินได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างต้นแบบการปลูกไม้มีค่าและเพาะ
เห็ดป่ากินได้ในภาคเหนือของประเทศไทย 

1.3 ชุมชนต้นแบบบนฐานเศรษฐกิจไม้มีค่าภูมิภาคตะวันตก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน (ป่าสามัคคี
ธรรม( ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 ผลการวิจัย พบว่า กำลังการผลิตของป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ซึ่งมีเนื้อที่ 1,816  ไร่ มีกำลังผลิตของไผ่ 
808,120 ลำ  ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากลำไผ่ในรูปของ
การทำแผงไม้ไผ่ (เฝือก( สูงสุด คิดเป็นมูลค่า 5,016,100 บาท รองลงมาคือ การจำหน่ายลำไผ่ คิดเป็นมูลค่า 
615,870 บาท การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่คิดเป็นมูลค่า 360,000 บาท มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็ดที่เกิดขึ้นคิดเป็น
เงินทั้งสิ้น 529,200 บาทต่อปี ชุมชนมีการใช้ประโยชน์และพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,586,980 
บาทต่อปี ความต้องการในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การพัฒนาป่าชุมชน
เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า การพัฒนาการตลาดสินค้าจากป่าชุมชน การวางแผนเรื่องการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านข้อมูลด้านการตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางการตลาด พบว่า ชนิดของผลิตภัณฑ์จากไผ่ที่ซื้อ ส่วนใหญ่ใช้ในครัวเรือน
เนื่องจากมีราคาถูก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไผ่ที่เลือกซื้อมาจากมีความเป็นเอกลักษณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม การซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากไผ่ส่วนใหญ่ซื้อจากที่ผลิตจากลำไผ่และหน่อไผ่เพราะต้องการใช้เองและเป็นของฝาก/ของที่ระลึก 
สถานที่ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากไผ่ส่วนใหญ่ซื้อจากร้านค้าทั่วไป บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากไผ่ 
ได้แก่ ตัดสินใจด้วยตัวเองและสมาชิกในครอบครัว ช่วงเวลาที่นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไผ่ เป็นช่วงวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากไผ่ไม่แน่นอน ลักษณะของผลิตภัณฑ์จากไผ่ที่มีความชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ 
แบบดั้งเดิม และปัญหาที่พบหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์จากไผ่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มอด และอายุการใช้งานสั้น แนวทางใน
การพัฒนาชุมชนต้นแบบไม้มีค่าในท้องถิ่น คือ ทำให้ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ /ศึกษาดูงานให้กับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ และมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนตามการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Bio economy) ที่มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพมาเพิ่มมูลค่าตามหลักการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์ประกอบของการเป็นพื้นที่ต้นแบบไม้มีค่า
ของป่าชุมชนแห่งนี้ ได้แก่ ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในการจัดการป่าชุมชน  ชุมชนมีการจัดกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติเป็นประจำ การมีผู้นำที่เข้มแข็งและเสียสละเพื่อส่วนรวมในการ
จัดการป่าชุมชน ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรไม้มีค่าของชุมชนที่พัฒนา
ต่อยอดจากภูมิปัญญา และชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชนจำนวนมาก  
 1.4 ชุมชนต้นแบบบนฐานเศรษฐกจิไม้มีค่าเพื่อการท่องเที่ยว 
 ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนต้นแบบไม้มีค่าเพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม มีสถานภาพด้านการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับกลาง โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 1.92 จาก 
3.00 และสถานภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.48 จาก 3.00 ทั้งนี้ การ
ดำเนินการจัดตั้งชุมชนไม้มีค่าเพื่อการท่องเที่ยว จำเป็นจะต้องศึกษาถึงสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน การศึกษาทางด้านตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดตั้งทีมงานที่พร้อมจะดำเนิน
กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอก จึงจะทำให้ชุมชนไม้มีค่าเพื่อการ
ท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
 1.5 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบการจัดการผลผลิตไม้ฝางครบวงจร 

ผลการวิจัย พบว่า จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางการแก้ไข (SWOT Analysis) สามารถวิเคราะห์ได้ตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก(ปม.) โดยจุดแข็ง คือบุคลากรมีความรู้ มี
ความตั้งใจแน่วแน่ มีวิสัยทัศน์ และ มีธรรมาภิบาล มีเงินทุน มีอุปกรณ์และวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย มีพื้นที่และวัตถุดิบเพียงพอสาหรับการผลิตและสร้างรายได้ มีอุดมการณ์ชัดเจนในการทาธุรกิจเพื่อสังคม
และเพื่อการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม มีการใช้งานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จุดอ่อนคือมี
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ เงินทุนไม่เพียงพอต่อการพัฒนา วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตมีอยู่อย่าง
จากัด อีกทั้งผู้บริโภคยังขาดความมั่นใจในการใช้สินผลิตภัณฑ์จากฝาง โดยมีแนวทางการแก้ไขดังนี้ ต้องมีการระดม
ทุนเพิ่ม การกู้เงินจากแหล่งทุน การขอสนับสนุนจากภาครัฐ การร่วมเป็นพันธมิตร การส่งเสริมองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การสร้างความเชื่อมั่น ขอความร่วมมือแก่ผู้มีศักยภาพทางสังคม อีก
ทั้งการศึกษาชีววิทยาของฝางพบว่าฝางมีแก่นตั้งแต่อายุ 2 ปี จานวนเมล็ดต่อกิโลกรัมประมาณ 1,570 เมล็ด มีอัตรา
การงอกเท่ากับ 44.74% สามารถขายเมล็ดฝางได้อย่างน้อยที่สุดในกิโลกรัมละ 375 บาท และจากการศึกษาการ
เจริญเติบโตของต้นฝาง พบว่า ต้นฝางอายุ 5 ปี มีความสูงเฉลี่ย 3.98 เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 
เมตร (DBH) เฉลี ่ย 2.17 เซนติเมตร ซึ่งความโตระดับนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  โดยมีน้ำหนักสด 4 
กิโลกรัม ได้จำนวนแก่น 2.8 กิโลกรัม และการศึกษามวลชีวภาพต้นฝางอายุ 5 ป ีพบว่า ปริมาณมวลชีวภาพรวมเฉลี่ย 
1.11 กิโลกรัม จากน้ำหนักสด 2.5 กิโลกรัม หรือเท่ากับ 44.46 % ของน้ำหนักสด นอกจากนี้ จากการศึกษาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนโดยการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝางผสมกับต้นไม้ชนิดอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์
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ต่าง ๆ ได้แก่ เครื ่องดื ่ม สบู่ น้ามันนวด ข้าวหอมมะลิเคลือบฝาง น้าผึ ้ง เป็นต้น มีต้นไม้ที ่สามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้นอกจากฝางอีก 7 ชนิดได้แก่ ชะมวง เดื่อหว้า โป๊ยกั๊ก มะขาม ขมิ้น เทพธาโร ข้าว เมื่อทำการศึกษา
จำนวนการสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์ พบว่า เครื่องดื่มสมุนไพรฝางบริสุทธิ์มียอดการจำหน่ายสินค้ามากที่สุด 

1.6 ชุมชนไม้ป่ามีค่าปลูกร่วมในพื้นสวนยางพาราบ้านเขาดิน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 
 ผลการวิจัย พบว่า ในพื้นที่บ้านเขาดิน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  มีระบบวนเกษตรสวน
ยางพารามี 7 ประเภท โดยพบพืชที่ปลูกร่วมยางพารา กล่าวคือ จำนวนไม้ยืนต้น ประมาณ 50 ชนิด พืชผักกินใบ ไม้
ผลและพืชสมุนไพรมากกว่า 10 ชนิด นอกจากนี้ช่วงเวลาการปลูกพืชร่วมยางพาราในแต่ละรูปแบบ พบว่า มีความ
แตกต่างกันออกไป โดยชนิดของพืชร่วม การเติบโต ปริมาณแสงส่องผ่านเรือนรอด และปริมาณเศษซากพืชที่ร่วงหล่น
ในแต่ละพื้นที่ สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและ
การไม่พึ่งพาพืชเพียงชนิดเดียว อย่างไรก็ตาม พบว่า การส่งเสริมการปลูกยางพาราแบบวนเกษตรจำเป็นต้องมีการ
วิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของระบบวนเกษตรสวนยางพาราและพืชร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อ
ผลผลิต อัตราการเติบโตของยางพาราและพืชร่วม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการหมุนเวียนธาตุอาหาร 
เป็นต้น 
 
2. ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยภาพรวมเพื่อการขยายผลต้นแบบชุมชนไม้มีค่า  

จากผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่าในพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง เมื่อนำมาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
แนวทางในการสร้างต้นแบบชุมชนไม้มีค่า พบว่า หลักการสร้างต้นแบบชุมชนไม้มีค่า ควรประกอบด้วย 5 หลักการ
สำคัญ ได้แก่  

1) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไม้มีค่า 
2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไม้มีค่า  
3) การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้มีค่าของชุมชน  
4) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไม้มีค่า 
5) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของชุมชนไม้มีค่ากับองค์กรภายนอก  
นอกจากนี้ พบว่า องค์ประกอบสำคัญของชุมชนไม้มีค่าที่จะเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลต่อไป ควรมี 4 

องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่  
1) มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้มีค่าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2) มีกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้มีค่าอย่างต่อเนื่อง 
3) มีศักยภาพและความพร้อมในประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไม้มีค่า  
4) มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
เห็นได้ว่า การพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่าจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการพอสมควร ซึ่งระยะเวลาการ

ดำเนินงานเพียง 1 ปี อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างต้นแบบชุมชนไม้มีค่าให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนได้ ดังนั้น ใน
การพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพื่อการขยายผลจำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ไม้มีค่าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้ต่อไป 

 
สรุป 

จากผลการวิจัย ได้ให้นิยามของต้นแบบชุมชนไม้มีค่าไว้ว่า “เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
บนฐานการปลูกไม้มีค่าและรวมถึงทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ป่าภายในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอื่น” และได้มีการพัฒนาหลักการ องค์ประกอบ และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของต้นแบบชุมชนไม้มีค่า โดยหลักการสำคัญของการสร้างต้นแบบชุมชนไม้มีค่า มีอยู่ด้วยกัน  
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5 ประการ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  การสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้มีค่า การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้มีค่าของชุมชน และการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือของชุมชนกับองค์กรภายนอก องค์ประกอบสำคัญของต้นแบบชุมชนไม้มีค่า มีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ มี
ระบบการจัดการข้อมูลที่ดี มีกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพและความพร้อมใน
การสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไม้มีค่า และมีเครือข่ายความร่วมมือ  

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาชุมชนต้นแบบไม้มีค่าจำนวน 6  ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากไม้ยางนา บ.โคกมะกอก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ชุมชนต้นแบบสวนป่าไม้มีค่าและเพาะเห็ดป่ากิน
ได้ บ.บุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบป่าชุมชนจัดการไผ่เชิงพาณิชย์ บ.สามัคคีธรรม 
ต.ลุ ่มสุ ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ชุมชนต้นแบบไม้มีค่าเพื ่อการท่องเที ่ยว บ.ดงน้อย ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนต้นแบบการจัดการไม้ฝางครบวงจร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก 
จ.จันทบุรี และชุมชนต้นแบบการปลูกไม้มีค่าร่วมสวนยางพารา บ.เขาดิน อ.ลำทับ จ.กระบี ่ซึ่งชุมชนต้นแบบไม้มี
ค่าเหล่านี้จะสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ สาธิต และต่อยอด เพื่อการขยายผลสำหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชนที่สนใจต่อไป  

 
กิตติกรรมประกาศ 

แผนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีม
วิจัยของสถาบันการศึกษาและกรมป่าไม้ที่เข้าร่วมศึกษาวิจัยจนผลงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  ขอขอบคุณผู้นำ
ชุมชน เกษตรกร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนทั้ง 6 แห่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ 
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บทคัดย่อ 
โครงการ “การสำรวจและรวบรวมแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า” มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพปลูก

สร้างสวนป่า และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เมล็ดไม้คุณภาพดีที่เป็นผลผลิตของท้องถิ่น และเพื่อรวบรวมแหล่ง
พันธุกรรมไม้มีค่าสำหรับเป็นฐานในการผลิตเมล็ดไม้พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่
ป่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการศึกษาในพื้นที ่ 10 ชุมชน ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ 3 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชุมชน ภาคกลาง 2 ชุมชน และภาคใต้ 2 ชุมชน ทำการสอบถาม
ชนิดไม้ที่ชุมชนต้องการจากคณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ป่าชุมชนที่พบแม่ไม้ และสำรวจแม่ไม้ที่มี
อยู่ในชุมชน ซึ่งพบว่าชนิดไม้ที่ต้องการสามารถพบแม่ไม้ในพื้นที่ได้ แม้ว่าจะไม่สามารถพบได้ทุกชนิด ยกเว้นในภาค
กลาง ซึ่งส่วนใหญ่แม่ไม้ที่สำรวจพบในพื้นที่ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน แต่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ทางอ้อม
ได้โดยการเก็บเมล็ดไม้จากแม่ไม้ในพื้นที ่แล้วทำการเพาะพันธุ ์และจำหน่ายให้แก่ชุมชนอื่นที ่มีความต้องการ 
โครงการวิจัยนี้ได้จัดทำ “คู่มือการจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน” เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการแม่ไม้และจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไม้ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่มี
ความสนใจสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนของตนเองต่อไป 
คำสำคัญ : ไม้มีค่า แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ แม่ไม้ ชุมชน แหล่งพันธุกรรม 
 

ABSTRACT 
The objectives of “Survey and development of seed production area of high-value trees 

for community project” were to promote the forest plantation career, encourage general publics 
to use good quality seed materials for producing local products, and collect genetic resources of 
high-value trees to supply economic forest plantation and participatory forest restoration and 
expansion. The study was conducted in 10 communities, consisting of 3 communities in the North; 
3 communities in the Northeast; 2 communities in the Central and 2 communities in the South. The 
data on tree species requirement were inquired from members of community forest committees 
which were responsible on the community forests which the valuable plus trees were found. In 
addition, existing of the plus trees in each community forest was surveyed. The results showed that 
most of plus trees of the required species were found in most of the community forest. Only the 
forest in the central region did not have the plus trees needed by the community, however, the 
communities could still indirectly benefit from collecting, planting and selling the seeds which 
needed by the neighboring communities. This project developed “Community Forest Seed 

mailto:suthat_47@hotmail.com
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Management Handbook” to serve as a guideline for the communities to properly and sustainably 
manage plus trees and collect seeds, as well as transfer this knowledge to nearby communities.  
Keywords : high-value trees, seed production area, plus tree, community, genetic resources 
 

คำนำ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 -2579 ( กำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ซึ่งไม้เศรษฐกิจ ที่เหมาะสม
สำหรับปลูกป่าเศรษฐกิจมีด้วยกันหลายชนิด เช่น สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางนา พะยูง และอะเคเซีย เป็นต้น ประกอบ
กับตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบกับ “โครงการชุมชนไม้มีค่า” ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการป่าไม้ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ตาม
เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยตั้งเป้าหมายภายใน 10 ปี ประเทศ
ไทยจะมี “ชุมชนไม้มีค่า”20,000 ชุมชน จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 26,000,000 ครัวเรือน โดยปลูกครัวเรือน
ละ 400 ต้น มีจำนวนต้นไม้ 1,040 ล้านต้น 

กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะให้การสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นแหล่งของเมล็ดไม้และกล้า
ไม้พันธุ์ดี ประกอบกับการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้ได้แก่การสำรวจรวบรวมพันธุ์ สร้าง
แหล่งพันธุกรรมที่มีการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการทดสอบสายพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การคัดเลือก
และผสมพันธุ์ การผสมเกสรแบบควบคุม มีการพัฒนาลูกผสม การทดสอบชนิดไม้และผลผลิต (Species trial) การ
คัดเลือกชนิด/ถิ่นกำเนิดให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Matching species /provenance to site) แปลงทดสอบลูกไม้ 
(progeny test) ทดสอบลูกไม้จากการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (Clonal test)    มีสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed 
orchard) ได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ จนสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี และมีแหล่ง
พันธุกรรมสำหรับใช้ขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจเหล่านี้แต่เมื่อความต้องการของประชาชนมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ใน
ปัจจุบันแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ของหน่วยราชการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการปลูกไม้
เศรษฐกิจมีค่า ของประชาชน การพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่าพันธุ์ดีสำหรับการนำไปขยายพันธุ์ไปสู่ชุมชน จะเป็น
การสร้างรายได้และยังเป็นส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
48 ล้านไร่หรือ 15 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าและพื้นที่ป่าทั้งเพิ่มขึ้นและ
ลดลง ทำให้แหล่งพันธุกรรมไม้มีค่าที่สำคัญตามธรรมชาติที่มีอยู่หลายชนิดมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการปลูกต้นไม้ของประชาชนให้ได้ปลูกไม้พันธุ ์ดี ภาครัฐต้องมีข้อมูลพ ร้อมและเป็นปัจจุบันสำหรับ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่ต้องการข้อมูลพันธุกรรมและแหล่งพันธุกรรมโดยโครงการนี้สำรวจและรวบรวม
แหล่งและพันธุกรรมไม้มีค่าในพื้นที่ศึกษาที่รัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูก 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
การสำรวจและรวบรวมแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า มขีั้นตอนการดำเนินการดงันี้ 

1. รวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีพื้นที่ป่า ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชน ได้ทั้งหมด 10 ชุมชน ได้แก่ 
ภาคเหนือ 3 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชุมชน ภาคกลาง 2 ชุมชน และภาคใต้ 2 ชุมชน 

2.  สอบถามชนิดไม้ที่ต้องการของชุมชนแบบเฉพาะเจาะจงจากคณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลและ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าในชุมชน 

3. ทำการสำรวจแหล่งเมล็ดไม้มีค่าที่ปรากฏในพื้นที่ เลือกชนิดไม้มีค่าตามความต้องการของชุมชน และทำ
การคัดเลือกแม่ไม้สำหรับเป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ 
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4. ดำเนินการพัฒนาแหล่งเมล็ดไม้ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยการจัดสร้างแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ มี 2 
ลักษณะ คือ จัดสร้างจากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีต้นไม้อยู่เดิม และจัดสร้างโดยเริ่มต้นปลูกใหม่ทั้งหมด เมื่อได้
ชนิดไม้ที่ต้องการแล้วดำเนินการดังนี้ 

- คัดเลือกหมู่ไม้ที่มีอายุมากพอที่จะผลิตเมล็ด ในพื้นที่ป่าธรรมชาติต้องเลือกหมู่ไม้ที่มีชนิดไม้ที่ต้องการ
กระจายอยู่ปานกลางหรือมาก ส่วนแม่ไม้ต้องมีรูปทรงดี มีเรือนยอดเด่นในหมู่ไม้นั้นมีสุขภาพแข็งแรง มีร่องรอยการ
ถูกทำลายโดยโรคและแมลงน้อยหรือไม่มี ควรหลีกเลี่ยงต้นที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ทำเครื่องหมายที่แม่ไม้ด้วยการติดเบอร์ 

- การทำประวตัแิม่ไม้ ซึ่งเป็นการบันทกึลักษณะของแม่ไม้ ได้แก่ ความสูง ความโต รูปทรง และผลผลิต
เมล็ด รวมทั้งบนัทึกพิกัดตำแหน่งของแม่ไม้ 

- การติดป้ายพื้นที่และทำแนวเขตของแหล่ง เพื่อให้สังเกตได้ง่าย สะดวกในการเข้าเก็บเมล็ดไม้และการ
ดูแลรักษา 

- ดูแลรักษาพื้นที่และบริเวณรอบต้นแม่ไม้อย่างสม่ำเสมอ โดยการทำความสะอาดพื้นที่ สำหรับต้นไม้ที่
มีอายุมากและเติบโตมากแล้วให้ทำการเปิดพื้นที่เรือนยอดแม่ไม้หรือเปิดพื้นที่รอบแม่ไม้และใส่ปุ๋ยแม่ไม้เพื่อให้ได้ผล
ผลิตเมล็ดเพิ่มมากขึ้น 

5. จัดทำคู่มือ สำหรับให้ชุมชนนำไปใช้ในการดูแลรักษาแหล่งแม่ไม้และแม่ไม้ รวมทั้งใช้ในการเผยแพร่และ
ขยายผลต่อในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. จากการรวบรวมเอกสารป่าชุมชนในพื ้นที ่ และดำเนินการสำรวจพื ้นที ่ รวมทั ้งติดต่อประสานงานกับ

คณะกรรมการป่าชุมชน (Figure 1) ได้คัดเลือกพื้นที่ชุมชนที่มีพื้นที่ป่า จำนวน 10 ชุมชน  
1.1 ภาคเหนือ  

1( ชุมชนบ้านขุนแหง หมู่ที่ 7 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง พิกัดป่าชุมชน คือ 605771E 2088122N 
2( ชุมชนบ้านขอใต้ หมู่ที่ 4 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พิกัดป่าชุมชน คือ 549169E 2061545N 
3( ชุมชนป่าซางดอยแก้ว หมู่ที่ 16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พิกัดป่าชุมชน คือ 621276E 

2216869N 
1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1( ชุมชนบ้านหนองเต็ง หมู ่ที ่ 6 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  พิกัดป่าชุมชน คือ 244380E 
1624577N 

2( ชุมชนบ้านนาโพธิ์ หมู่ที ่ 7 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พิกัดป่าชุมชน คือ 264762E 
1870920N 

3( ชุมชนบ้านหนองทิดสอน หมู ่ที ่ 5 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  พิกัดป่าชุมชน คือ 
291592E 1743073N 

1.3 ภาคกลาง  
1( ชุมชนบ้านนาอิสาน หมู่ที ่ 16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พิกัดป่าชุมชน คือ 

795668E 1476774N 
2( ชุมชนบ้านพุเตย-พุราด หมู่ที่ 8, 11 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พิกัดป่าชุมชน คือ 497512E 

1583833N 
1.4 ภาคใต้  

1( ชุมชนบ้านนิคม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา  พิกัดป่าชุมชน คือ 636152E 
0776038N 

2( ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล พิกัดป่าชุมชน คือ 584377N 0772589E 
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Figure 1 Explored the community forests and selected the study sites. 
 

2. สอบถามแบบเฉพาะเจาะจงกับคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อสอบถามความต้องการชนิดไม้ของชุมชนและ
ชนิดไม้มีปรากฏในพื้นที่ศึกษา (Figure 2) พบว่าชนิดไม้ที่ชุมชนมีความต้องการในแต่ป่าชุมชน ดังนี้ 

2.1 ภาคเหนือ  
1( ชุมชนบ้านขุนแหง : ประดู่ มะค่าโมง สัก แดง และชิงชัน  
2( ชุมชนบ้านขอใต้ : ประดู่ มะค่าโมง แดง สัก และเก็ดดำ  
3( ชุมชนป่าซางดอยแก้ว : ประดู่ มะค่าโมง สัก กระบก และสมอพิเภก  

2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1) ชุมชนบ้านหนองเต็ง : ประดู่ มะค่าแต้ แดง สะเดา และนางดำ  
2( ชุมชนบ้านนาโพธิ์ : ยางนา ประดู่ป่า แดง ชิงชัน และพะยูง  
3( ชุมชนบ้านหนองทิดสอน : ยางนา พะยูง ชาด แดง และพลวง  

2.3 ภาคกลาง  
1) ชุมชนบ้านนาอิสาน : ชิงชัน กระพี้เขาควาย หลุมพอ กระถินณรงค์ และจำปาทอง  
2( ชุมชนบ้านพุเตย-พุราด : สัก พะยูง ประดู่ แดง และชิงชัน  

2.4 ภาคใต้  
1( ชุมชนบ้านนิคม : ตะเคียนทอง กันเกรา หลุมพอ ไข่เขียว และเปรียง  
2( ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ : ตะเคียนทอง กันเกรา หลุมพอ มะฮอกกานีใบใหญ่ และชิงชัน 

 

 
Figure 2 Inquired the needed tree species from the Community Forest Committees 
 

3. ชนิดไม้ที่สำรวจพบในพื้นที่และมีความเหมาะสมต่อการจัดสร้างเป็นแหล่งเมล็ดในพื้นที่ ปรากฏดังนี้ 
3.1 ภาคเหนือ  

1( ชุมชนบ้านขุนแหง จำนวน 45 แม่ไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ชิงชัน แดง ประดู่ป่า มะค่าโมง และสัก 
2( ชุมชนบ้านขอใต้ จำนวน 57 แม่ไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ชิงชัน แดง ประดู่ป่า มะค่าโมง กระบก กระพี้เขา

ควาย และสัก 
3( ชุมชนป่าซางดอยแก้ว จำนวน 13 แม่ไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ประดู่ป่า กระพี้เขาควาย และชิงชัน  
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3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชุมชน พบแม่ไม้ ดังนี้ 
1( ชุมชนบ้านหนองเต็ง สำรวจพบ 19 แม่ไม้ 7 ชนิด ได้แก่ นางดำ ศรีธนนไชย ไข่เน่า ประดู่ป่า แดง 

มะค่าแต้ และสะเดา 
2( ชุมชนบ้านนาโพธิ์ สำรวจพบ 26 แม่ไม้ 7 ชนิด ได้แก่ แดง เต็ง ยางเหียง ยางพลวง ประดู่ ป่า  

ยางนา และมะม่วงป่า 
3( ชุมชนบ้านหนองทิดสอน สำรวจพบ 15 แม่ไม้ 5 ชนิด ได้แก่ แดง เต็ง ยางเหียง ยางพลวง และ

ประดู่ป่า 
3.3 ภาคกลาง 2 ชุมชน พบแม่ไม้ ดังนี้ 

1( ชุมชนบ้านนาอิสาน สำรวจพบ 5 แม่ไม้ 5 ชนิด ได้แก่ กระทุ่ม ตะเคียนทอง กันเกรา ขนุนป่า และ
พะยูง 

2( ชุมชนบ้านพุเตย-พุราด สำรวจพบ 116 แม่ไม้ 58 ชนิด เช่น ประดู่ เต็ง แดง พลวง สมอไทย ชิงชัน  
3.4 ภาคใต้ 2 ชุมชน พบแม่ไม้ ดังนี้  

1( ชุมชนบ้านนิคม สำรวจพบ 25 แม่ไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ตะเคียนทอง กันเกรา หลุมพอ ไข่เขียว  และ
เปรียง 

2( ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ สำรวจพบ 27 แม่ไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ชิงชัน กันเกรา มะฮอกกานี หลุมพอ  และ
ตะเคียนทอง 

4. พัฒนาแหล่งเมล็ดไม้ โดย ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้เมล็ดและความต้องการปลูก
ต้นไม้ของชุมชน จึงใช้วิธีการสร้างจากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีต้นไม้อยู่เดิมซึ่งมีข้อดีคือใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอต้นไม้
เติบโตและสามารถคัดเลือกแม่ไม้ลักษณะดี เพื่อเป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ที่มีคุณภาพดีกว่าต้นทั่วไป ประสานงานร่วมกับ
ชุมชนในการดำเนินการต่อดังนี้ 
 - คัดเลือกหมู่ไม้ที่มีอายุมากพอที่จะผลิตเมล็ด ในพื้นที่ป่าธรรมชาติต้องเลือกหมู่ไม้ที่มีชนิดไม้ที่ต้องการ
กระจายอยู่ปานกลางหรือมาก ส่วนแม่ไม้ต้องมีรูปทรงดี มีเรือนยอดเด่นในหมู่ไม้นั้นมีสุขภาพแข็งแรง มีร่องรอยการ
ถูกทำลายโดยโรคและแมลงน้อยหรือไม่มี ควรหลีกเลี่ยงต้นที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว (Figure 3) ทำเครื่องหมายที่แม่ไม้ด้วย
การติดเบอร์ (Figure 4) 

- ทำประวัติแมไ่ม้ ซึ่งเป็นการบันทึกลักษณะของแม่ไม้ ได้แก่ ความสูง ความโต รูปทรง และผลผลิตเมล็ด 
รวมทัง้บันทกึพิกัดตำแหนง่ของแม่ไม้ ตามแบบฟอร์มของกรมป่าไม้ (Figure 5) 

- ติดป้ายพื้นที่และทำแนวเขตของแหล่ง เพื่อให้สังเกตได้ง่าย สะดวกในการเข้าเก็บเมล็ดไม้และการดูแล
รักษา (Figure 6) 
 

 
Figure 3 The examples of mother trees 
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Figure 4 Marking the mother tree  
  

 
Figure 5 The examples of Profile registration forms for recording the mother trees 
 

 
Figure 6 Installed the board to show the community seed sources area. 

 
- ดูแลรักษาพื้นที่บริเวณรอบต้นแม่ไม้อย่างสม่ำเสมอ โดยการกำจัดวัชพืชหรือทำความสะอาดพื้นที่เพื่อ

ป้องกันไฟป่า และเตรียมการสำหรับการจัดเก็บเมล็ด สำหรับแม่ไม้ที่มีอายุมากและเติบโตมากแล้ว ให้ทำการเปิด
พื้นที่เรือนยอดหรือเปิดพื้นที่รอบแม่ไม้ให้เรือนยอดได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ และใส่ปุ๋ยแม่ไม้เพื่อให้ได้ผลผลิต
เมล็ดเพิ่มมากขึ้น (Figure 7) 
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Figure 7 Maintain the seed source area 
 

5. จัดทำคู่มือ “การจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน” (Figure 8) เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้สำหรับการดูแล
รักษาแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ให้ยั่งยืน โดยดำเนินการจัดอบรมให้แก่ชุมชนเพื่อแนะนำแนวทางในการคัดเลือกและจัดการ
แหล่งแม่ไม้ รวมทั้งคู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนำไปเผยแพร่และขยายผลต่อในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
 

 
Figure 8 The “Community Forest Seed Source management” manual 

 
สรุป 

การพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่าเพื่อชุมชนดำเนินการศึกษาในพื้นที่ 10 ชุมชน ในทุกภาคของประเทศได้ 
ได้แก่ ภาคเหนือ 3 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชุมชน ภาคกลาง 2 ชุมชน และภาคใต้ 2 ชุมชน ดำเนิน
การศึกษาชนิดไม้ที่ชุมชนต้องการและสำรวจแม่ไม้ที่ปรากฏอยู่ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่าชนิดไม้ที่ชุมชนมีความ
ต้องการสามารถพบแม่ไม้ในพื้นที่ได้ แม้ว่าจะไม่สามารถพบได้ทุกชนิดในทุกภาค การสร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่าใน
ชุมชน จึงจะทำให้ชุมชนสามารถใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ชนิดนั้นด้วยการเก็บเพื่อจำหน่ายหรือนำไปเพาะขยายพันธุ์เพื่อ
จำหน่าย เป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนได้ ในขณะที่ชุมชนที่ทำการศึกษาในภาคกลาง แม่ไม้ที่สำรวจ
พบในพื้นที่ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ทางอ้อมโดยเก็บเมล็ดไม้จากแม่ไม้ใน
พื้นที่หรือนำมาเพาะพันธุ์แล้วจึงนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนอื่นที่มีความต้องการ หรือทำการแลกเปลี่ยนเมล็ดไม้หรือ
กล้าไม้กับชุมชนใกล้เคียงที่มีแม่ไม้ชนิดที่เป็นที่ต้องการของชุมชนเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น 
โครงการวิจัยนี้ยังได้จัดทำ “คู่มือการจัดการแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน” เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาแหล่งเมล็ดไม้ 
และจัดการแม่ไม้ รวมถึงจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังใช้ในการถ่ายทอดแนวทางในการ
จัดการแหล่งเมล็ดไม้ให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ชุมชนของตนเองต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การปลูกไม้มีค่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้การผลิตกล้าไม้คุณภาพดีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร ซึ่งกระถินลูกผสมเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีการปลูกอย่าง กว้างขวาง  
การปลูกกระถินลูกผสมมีทั้งเป็นสวนป่าเชิงพาณิชย์และวนเกษตร กรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงพันธุ์กระถินลูกผสมมาแล้ว 
กว่า 15 ปี ซึ่งกระถินลูกผสมทแต่ละพันธุกรรมจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรวบรวมพันธุ์จึงเป็นสิ่ง
สำคัญเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงพันธุ์ไม้อะเคเซีย (Acacia) ในอนาคต นอกจากนี้ ทำการศึกษาวัสดุที่เหมาะสม
ในการปักชำ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จำนวน 4 ซ้ำ 
ในวัสดุปักชำ (treatment) ได้แก่ ดิน ขุยมะพร้าว ทราย และ ขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน ดิน :ทราย (1:1) ดิน:ขี้เถ้า
แกลบ (1:1) ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) ดิน:ทราย:ขุยมะพร้าว (1:1:1) และ ดิน:ทราย:ขุย
มะพร้าว:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1:1) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของอัตราการรอดตายของกระถินลูกผสมหลัง 
การปักชำ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA( 
 ผลการดำเนินงานสามารถรวบรวมพันธุ ์กระถินลูกผสมได้ จำนวน 23 สายต้น เป็นลูกผสมแบบ  
Inter-specific hybrid จำนวน 9 สายต้น และ แบบ Intra-specific hybrid จำนวน 14 สายต้น โดยรวบรวมไว้ใน
แปลงรวบรวมพันธุ์กระถินลูกผสม ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งพันธุกรรม
เหล่านี้จะถูกนำมาพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกต่อไป ส่วนวัสดุปักชำที่
เหมาะสมสำหรับกระถินลูกผสม ได้แก่ ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) ดิน:ทราย:ขุยมะพร้าว (1:1:1) ดิน:ทราย:ขุย
มะพร้าว:ขี ้เถ้าแกลบ (1:1:1:1) ขุยมะพร้าว:ทราย (1:1) มีอัตราการรอดตายของกระถินลูกผสมค่อนข้างสูง  
มีค่าระหว่างร้อยละ 83.50-89.50 ดังนั้นวัสดุปลูก เช่น ดิน ทราย ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว ควรนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปักชำกระถินลูกผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
คำสำคัญ: การรวบรวมพันธุ์ การปักชำ พันธุกรรม กระถินลูกผสม 
 

ABSTRACT 
Currently, planting economic trees has become popular throughout Thailand causing 

insufficient seedling supply to meet the farmer’s demands. Acacia hybrid is one of the popular 
species and widely planted in both commercial plantations and agroforestry. The Royal Forest 
Department has been working on improving Acacia hybrid breeding for over 15 years and found 
that each of the Acacia hybrid strain was unique. Therefore, collection of strains is significant for 
further strain development and improvement in the future. In addition, this study also investigated 
appropriate planting materials of Acacia hybrid’s cutting using 4 replications of Completely 
Randomized Design (CRD). The planting materials included soil:sand (1:1), soil: coconut husk ( 1:1), 
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soil:burned husk rice (1:1), soil:sand:burned husk rice (1:1:1), soil:sand:coconut husk (1:1:1) and 
soil:sand:coconut husk:burned husk rice (1:1:1:1). The survival rate of Acacia hybrid cutting was analyzed 
using analysis of variance (ANOVA).  

A total of 23 clones of Acacia hybrids were collected including 9 clones of Inter-specific 
hybrid and 14 clones of intra-specific hybrid from Kamphaeng Saen Forestry Research and Training 
Station, Nakhon Pathom. The clones will be further developed, improved and bred, and contributed 
to farmers in order to promote economic tree plantation. Regarding planting materials for Acacia 
hybrid cutting, the results releveled that Acacia cuttings had high survival rate (83.50-89.50%) when 
planted in the following materials: soil:sand:burned husk rice (1:1:1) soil:sand:coconut husk (1:1:1) 
soil:sand:coconut husk:burned husk rice ( 1:1:1:1), sand:coconut husk ( 1:1). Therefore, these 
materials such as soil, sand, coconut husk and burned husk rice should be applied in Acacia hybrid 
plantation to reduce cost.  
Keywords: collecting strain, cutting, heredity , Acacia hybrid 

 
คำนำ 

กระถินลูกผสมเป็นไม้ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ทั้งรูปแบบ Inter- specific hybrid และ Intra-specific hybrid 
มาแล้วมากกว่า 15 ปี จากการดำเนินการของกรมป่าไม้ ซึ่งมาจากหลายแหล่งพันธุกรรมที่มีข้อเด่นแตกต่างกัน เช่น 
กระถินลูกผสมจากถิ่นกำเนิดรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี่ (Northern Territory: NT( จะมีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูง  
ถ้ามาจากรัฐควีนสแลนด์ (Queensland: QLD( จะมีลักษณะลำต้นเปลาตรง และถ้ามาจากปาปัวนิวกินี (Papua 
New Guinea: PNG( จะมีการเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, 2556( ซึ่งพันธุกรรมที่
หลากหลายเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์ไม้อะเคเซีย (Acacia) เพื่อการพัฒนาในอนาคต เช่น การ
ปรับปรุงพันธุ์เพื่อทนทานต่อโรค แมลง ความสามารถของการทนแล้ง และดินเค็ม  

การขยายพันธุ์ไม้กลุ่มอะเคเซีย ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมขยายพันธุ์โดยใช้การเพาะเมล็ดเนื่องจากทำได้ง่าย
และประหยัดต้นทุน อย่างไรก็ตามต้นกล้าที่ได้จะมีความผันแปรสูงทางด้านพันธุกรรม ทั้งทางด้านการเติบโต รูปร่าง 
คุณภาพไม้และการต้านทางต่อโรคและแมลง การปักชำ (cutting) เป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่เกษตรสามารถทำ
ได้ โดยเฉพาะกระถินลูกผสม (Acacia hybrids) ที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว เติบโตดีและให้ผลผลิตสูง จึงเป็นไม้
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ ่งที ่ม ีการปลูกอย่างกว้างขวางในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ด้วยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทางด้านการเติบโตที่ดี ให้ผลผลิตสูง สามารถปลูกและปรับตัวเข้าสภาพพื้นที่ได้หลากหลาย 
(Nambiar and Hardwood, 2014( นอกจากนี้คุณสมบัติของเนื้อไม้ เช่น ความหนาแน่น การหดตัว การโค้งงอ และ
ความยาวของเส้นใย มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกระถินเทพา (Jusoh et al., 2013) กระถินลูกผสมที่
ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ยังเติบโตดีและมีผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับกระถินเทพาและกระถินณรงค์ กระถินลูกผสมจึงเป็น  
ไม้ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมปลูกเชิงพาณิชย์ในรูปแบบสวนป่าและการปลูกแบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ไม้
และสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร เนื่องจากเนื้อไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์  
ไม้โครงสร้าง ไม้ฟืน และเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเยื่อและกระดาษ (Kha, 2001)  

ปัจจุบันเกษตรกรมีการตื่นตัวในการปลูกไม้มีค่าเป็นอย่างมาก เพื่อการใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ในอนาคต พันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกมีทั้งไม้โตช้า เช่น สัก มะค่าโมง ตะเคียนทอง ยางนา พะยูง และ ประดู่ เป็นต้น  
มีอายุตัดฟัน 30-50 ปี และไม้โตเร็ว เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ กระถินลูกผสม มะฮอกกานี และ สะเดาเทียม 
เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้รอบตัดฟันสั้น ถึง ปานกลาง 5-15 ปี ไม้โตเร็วเหล่านี้จึงเป็นไม้ที่เกษตรกรให้ความสนใจเนื่องจาก
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เร็ว โดยเฉพาะกระถินลูกผสม (Acacia hybrids) ที่สามารถปลูกได้ในหลากหลายสภาพ
พื้นที่และเติบโตได้ดี (Kha, 2001; Hai et al., 2008( ซึ่งการรวบรวมพันธุกรรมจะเป็นต้นทางสู่การเลือกใช้พันธุ์ที่
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เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ กระถินลูกผสมเป็นไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 
โดยการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เป็นที่นิยม ได้แก่ การปักชำ ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้เองเพือ่ขยายพนัธุ์สำหรับ
การปลูกและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ เสริม วัสดุที ่ปักชำสำหรับไม้กระถินลูกผสม ส่วนใหญ่นิยมแกลบดำหรือ 
ขุยมะพร้าว เนื่องจากขนย้ายได้ง่ายและมีน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่อาจจะไม่สามารถหาวัสดุปักชำเหล่านี้
ได้ หรืออาจจะมีราคาแพง ดังนั้นการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตกล้า
ไม้กระถินลูกผสมจากการปักชำ  

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. การรวบรวมพันธุ ์
 ทำการรวบรวมพันธุ์กระถินลูกผสมที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วจากกรมป่าไม้และเอกชน นำมารวบรวม
พันธุ์ไว้ในโรงเรือนเพาะชำ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อจะ
ได้ปลูกไว้เป็นแปลงรวบรวมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2564 
 
2. การปักชำกระถินลูกผสม  

การปักชำกระถินลูกผสมได้ทำการศึกษาในโรงเรือนเพาะชำของพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาด
วนกร ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ในโรงเรือนเพาะชำที ่คลุมด้วยตาข่ายพลางแสงร้อยละ 70 วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design: CRD) จำนวน 4 ซ้ำ ๆ ละ 50 กิ่ง ในแต่ละวัสดุปักชำ (treatment) ได้แก่ ดิน 
ขุยมะพร้าว ทราย และ ขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน ดิน :ทราย (1:1) ดิน:ขี้เถ้าแกลบ (1:1) ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) ดิน:
ทราย:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) ดิน:ทราย:ขุยมะพร้าว (1:1:1) และ ดิน:ทราย:ขุยมะพร้าว:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1:1) มีวิธีการ
ปักชำและขั้นตอนการปฏิบัติช่วงทำการศึกษา ดังนี้  

1) คัดเลือกกิ่งปักชำกระถินลูกผสม ที่มีอายุกิ่งปักชำพันธุ์ ประมาณ 35-45 วัน และตัดกิ่งปักชำให้มีความ
ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ตัดใบออกให้เหลือ 2-3 ใบ พร้อมทั้งตัดยอดและปลายใบทิ้งเพื่อเตรียมแช่น้ำยาเร่งราก
และปักชำในวัสดุปักชำ 

2) แช่กิ่งปักชำ ในน้ำยาเร่งรากที่ผสมกับน้ำ อัตราส่วน 1:1 นำกิ่งปักชำมาแช่ในน้ำยาเร่งราก สูงจากโคนกิ่ง 
2 เซนติเมตร แช่นาน 20 วินาที แล้วนำกิ ่งปักชำมาเตรียมปักชำในวัสดุปลูกที ่เตรียมไว้ โดยก่อนการปักชำ  
ได้ใช้ไม้ขนาด 3-5 มิลลิเมตร ปักลงในวัสดุปลูกให้เป็นหลุมลึก 3-4 เซนติเมตร แล้วค่อยปักกิ่งชำลงไป เพื่อป้องกัน
การกระทบกระเทือนต่อโคนของกิ่งปักชำ กดวัสดุปลูกให้แน่นพอประมาณและรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำไปไว้ในกระโจม
พลาสติก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.2 เมตร ทำการสเปร์น้ำอีกครั้งในกระโจมเพื่อเพิ่มความชื้นภายใน
และปิดกระโจมให้มิดชิดเพื่อรักษาความชื้นสัมพัทธ์ภายใน  

3) การดูแลรักษา เมื่อถุงปักชำอยู่ภายในกระโจม มีการควบคุมอุณหภูมิและความความชื้นภายในกระโจมให้
มีค่าประมาณร้อยละ 80-90 และอุณหภูมิควรไม่ให้สูงเกิน 32 องศาเซลเซียส หากภายในกระโจมมีอุณหภูมิสูงจะเปิด
ผ้าใบพลาสติกออกบางส่วนเพื่อระบายความร้อนออกและพ่นไอน้ำด้วยถังสเปร์พ่นหมอกภายในกระโจม เพื่อลด
อุณหภูมิและเพิ่มความชื้นในกระโจม 

4) การปรับสภาพแวดล้อมก่อนการเปิดกระโจมหรือการทำให้กล้าไม้แกร่ง เมื่อกิ่งปักชำอายุ 45 วัน ทำการ
เปิดกระโจมออกเล็กน้อยเพื่อลดความชื้นภายในกระโจมและให้กล้ากระถินลูกผสมปรับตัวกับสภาพแวดล้อมข้างนอก 
เพื่อให้กล้าไม้สามารถปรับตัวได้ดี บันทึกอัตราการรอดตายของกล้ากระถินลูกผสมหลังการปรับสภาพแวดล้อมโดย
การเปิดกระโจมพลาสติกออก 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของอัตราการรอดตายของกระถินลูกผสมหลังการปักชำ โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA( และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey 
HSD  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 
ผลและวิจารณ์ 

1. การรวบรวมพันธุ์กระถินลูกผสม 
ได้รวบรวมพันธุ์กระถินลูกผสมที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์มาแล้ว จำนวน 23 สายต้น (Table 1) ซึ่งเป็นสาย

พันธุ์ที่ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วจากกรมป่าไม้ จำนวน 18 สายต้น และเป็นกระถินลูกผสม ที่ได้ผ่านการ
ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วจากประเทศเวียดนาม จำนวน 5 สายต้น โดยเป็นลูกผสมแบบ Inter-specific hybrid จำนวน 9 
สายต้น และ แบบ Intra-specific hybrid จำนวน 14 สายต้น ซึ่งกระถินลูกผสมทั้งสองแบบจะมีความแตกต่างกัน
ทางด้านการเติบโต โครงสร้างเรือนยอด การปรับตัวทางสรีระวิทยา (สาพิศ, 2545; Diloksumpun et al., 2016) 
เช่น กระถินลูกผสมจากถิ่นกำเนิดรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี่ (Northern Territory: NT( จะมีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูง 
ถ้ามาจากรัฐควีนสแลนด์ (Queensland: QLD( จะมีลักษณะลำต้นเปลาตรง และถ้ามาจากปาปัวนิวกินี (Papua 
New Guinea: PNG( จะมีการเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ , 2556( ซึ่งพันธุกรรม
เหล่านี้จะถูกนำมาพัฒนาและคัดเลือกสายต้นให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจการปลูก
ไม้โตเร็ว  

 
2. วสัดุที่เหมาะสมกับการปักชำกระถินลูกผสม  

การปักชำกระถินลูกผสมในกระโจมพลาสติก พบว่าหลังการปักชำไปแล้วสองสัปดาห์ กิ่งกระถินลูกผสมใน
กระโจม ส่วนใหญ่มีความเขียวและแตกยอดอ่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระถินลูกผสมมีการแตกรากจากกิ่งปักชำ
เรียบร้อยแล้ว และอมื่อได้ทำการสุ่มถอนกระถินลูกผสม เพื่อตรวจเช็คการแตกรากของกิ่งปักชำ พบว่าบริเวณโคน
รากจะมีรากแตกออกมา และเมื่อกระถินอายุ 45 วัน ได้ทำการเปิดกระโจมและตรวจนับอัตราการรอดตายของ
กระถินลูกผสมที่ปักชำในวัสดุต่างๆ พบว่า กระถินลูกผสมในวัสดุปักชำต่างๆมีอัตราการรอดตายแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวัสดุปักชำ ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) ดิน:ทราย:ขุยมะพร้าว (1:1:1) ดิน:ทราย:
ขุยมะพร้าว:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1:1) ขุยมะพร้าว:ทราย (1:1) มีอัตราการรอดตายของกระถินลูกผสมค่อนข้างสูง มี
ค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 83.50-89.50 ในขณะที่วัสดุปักชำ ดิน:ทราย (1:1) และ ดิน:ขี้เถ้าแกลบ (1:1) มีอัตราการรอด
ตายของกระถินลูกผสมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.50 และ 66.00 ตามลำดับ (Table 2)  
 
Table 1 Information of Acacia hybrids from genetic collection   

clone 
 

Type of hybrid Genetic characteristic 
Reference Number  

of Royal Forest 
Department  

Source of 
breeding   

1 Intra-specific  Aa (QLD2) x Aa (NT3)  31/17/25  Thailand 
2 Intra-specific  Aa (QLD2) x Aa (PNG1)  33/19/9  Thailand 
3 Intra-specific  Aa (QLD2) x Aa (PNG1)  33/19/3  Thailand 
4 Intra-specific  Aa (QLD2) x Aa (PNG1)  33/19/5  Thailand 
5 Inter-specific  Aa (NT2) x Am  2/2/3  Thailand 
6 Inter-specific  Am x Aa  BV5  Vietnam 
7 Inter-specific  Am x Aa  BV10  Vietnam 
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Table 1 (Continued)   

clone 
 

Type of hybrid Genetic characteristic 
Reference Number  

of Royal Forest 
Department  

Source of 
breeding   

 

8 Inter-specific  Am x Aa  BV16  Vietnam 
9 Intra-specific  Aa (PNG2) x Aa (QLD1)  24/14/3  Thailand 
10 Inter-specific  Am x Aa  BV32  Vietnam 
11 Intra-specific  Aa (QLD2) x Aa (PNG1)  33/19/8  Thailand 
12 Intra-specific  Aa (QLD2) x Aa (NT3)  32/18/24  Thailand 
13 Intra-specific  Aa (PNG2) x Aa (QLD2)  13/8/11  Thailand 
14 Inter-specific  Aa (NT2) x Am  1/1/16  Thailand 
15 Inter-specific  Aa (NT2) x Am  1/1/7 Thailand 
16 Intra-specific  Aa (QLD1) x Aa (PNG1)  27/15/26  Thailand 
17 Intra-specific  Aa (PNG2) x Aa (QLD1)  24/14/9  Thailand 
18 Intra-specific  Aa (QLD1) x Aa (NT2)  25/14/19  Thailand 
19 Intra-specific Aa (QLD2) x Aa (PNG1) - 33/17/25 Thailand 
20 Inter-specific  Aa (NT2) x Am  1/1/11 Thailand 
21 Intra-specific Aa (QLD2) x Aa (NT2) 30/17/16 Thailand 
22 Inter-specific Am x Aa BV29 Vietnam 
23 Intra-specific Aa x Aa  - Thailand 

Remarks: Aa -Acacia auriculiformis; Am- A. mangium; NT - Northern Territory;  
    PNG - Papua New Guinea; QLD – Queensland 
 

หลังการเปิดกระโจมพลาสติกและปรับสภาพให้ต้นไม้แกร่งจะเห็นได้ว่า กระถินลูกผสมส่วนใหญ่มีอัตรา
การรอดตายค่อนข้างสูง โดยวัสดุปลูก เช่น ดิน ทราย ขุยมะพร้าว และ ขี้เถ้าแกลบ เป็นวัสดุที่สามารถนำมาปักชำ
กระถินลูกผสมได้ และสามารถหาได้ในท้องถิ่น และมีราคาไม่แพง ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุปักชำได้ โดยวัสดุปัก
ชำที ่เหมาะสมต่อการออกราก ควรมีรูพรุนสูง อุ ้มน้ำได้ดี และระบายน้ำดี ข้อสำคัญควรปลอดภัยจากโรค 
(สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, 2559) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าอัตราการรอดตายของกระถินลูกผสมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นการใช้วัสดุปักชำที่หาง่าย เช่น ทราย ขี้เถ้าแกลบ และ ขุยมะพร้าว จึง
เป็นการประหยัดต้นทุน วัสดุปักชำมีหน้าที่คอยยึดกิ่งปักชำให้อยู่กับที่ช่วงการออกราก ให้ความชื้นแก่กิ่งชำและให้
อากาศแลกเปลี่ยนบริเวณโคนกิ่งชำ (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, 2559) อย่างไรก็ตาม วัสดุปักชำที่เป็นดินใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้ดินเป็นดินทรายปนร่วน ซึ่งเป็นหน้าดินในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จึงทำ
ให้วัสดุปักชำระบายน้ำดี เนื่องจากมีอนุภาคทรายสูง อย่างไรก็ตามในพื้นที่อื่น การใช้วัสดุปักชำที่ดินเป็นส่วนผสม
อาจจะต้องพิจารณาเนื่องจากอาจจะมีการระบายน้ำไม่ดีและเสี่ยงกับการปนเปื้อนโรคพืชที่ปนเปื้อนมากับดิน 
(สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, 2559)  

การปักชำได้ดำเนินการทดลองในกระโจมพลาสติกและมีการดูแลกระโจมหลังการปักชำ เช่น มีการ
ตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์ภายใน จึงทำให้กระถินลูกผสมที่ปักชำมีอัตราการรอดตายค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ได้
ทำการศึกษาในช่วงฤดูฝน ซึ่งสภาพภูมิกาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง กระถินลูกผสมเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำได้
ง่าย เช่นเดียวกับไม้กระถินเทพา โดยการปักชำของกระถินเทพาร่วมกับ Seradix เบอร์ 3 ในวัสดุปลูกที่เป็นทราย



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

400 

หยาบล้วน กระถินเทพามีอัตราการออกรากร้อยละ 72 และมีจำนวนรากเท่ากับ 3.9 รากต่อต้น (Wong and 
Haines, 1992)  

 
Table 2 Survival rate of acacia hybrid cutting in different plant materials in plastic chamber  

Plant materials Survival rate (%) 
coconut husk : sand (1:1) 87.00b 
Soil : sand (1:1)  64.50a 
Soil : burned husk rice (1:1) 66.00a 
Soil :sand : burned husk rice (1:1:1) 83.50b 
Soil : sand : coconut husk (1:1:1) 87.50b 
Soil : sand : coconut husk : burned husk rice (1:1:1:1) 89.50b 

F-value 11.98* 
Remarks: * = significant difference at p < 0.05 and a and b letters in the same column indicate significant difference at p < 

0.05 using Tukey HSD test  

 
สรุป 

รวบรวมพันธุ์กระถินลูกผสม จำนวน 23 สายต้น ทั้งในรูปแบบ Inter-specific hybrid และ Intra-specific 
hybrid ซึ่งกระถินลูกผสมทั้งสองแบบจะมีความแตกต่างกันทางด้านการเติบโต โครงสร้างเรือนยอด การปรับตัวทาง
สรีระวิทยา ในขณะที่ วัสดุปักชำที่เหมาะสมสำหรับกระถินลูกผสม ได้แก่ ดนิ:ทราย:ขุยมะพร้าว (1:1:1( ดิน:ทราย:ขุย
มะพร้าว:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1:1( ขุยมะพร้าว:ทราย (1:1( ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ (1:1:1( ซึ่งกิ่งปักชำกระถินลูกผสมมี
อัตราการรอดตายค่อนข้างสูง  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นแบบกระบวนการผลิต การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกล 
และสภาพการนำความร้อนของระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนโดยทำมาจากเศษไม้
สักและใบสักด้วยเครื่องจักรต้นทุนต่ำ และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับชุมชนเมืองจัง จังหวัดน่าน 
และพื้นที่อื่นที่สนใจ มีขั้นตอนการดำเนินงาน โดยระบบผนังอาคารในโครงการวิจัยนี้ ทำการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์
ผนังแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักในลักษณะของผนังแบบ 2 ชั้น ประกบกัน และใช้แผ่นฉนวนป้องกันความร้อนจากแผ่น
อัดจากเศษใบสักเป็นแผ่นแทรกอยู่เป็นส่วนชั้นระหว่างกลาง โดยทั้งผนังแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักและแผ่นฉนวน
ป้องกันความร้อนจากแผ่นอัดจากเศษใบสักใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดด้วยความร้อนและใช้สารเชื่อมประสาน
เปรียบเทียบระหว่างกาวไอโซไซยาเนตและน้ำยางพารา นำชิ ้นตัวอย่างที ่ได้จากการขึ ้นรูปมาทำการทดสอบ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. แต่ละประเภท คือ (1( แผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักทดสอบตามมาตรฐาน มอก.876-
2547 (2( แผ่นอัดจากเศษใบสักทดสอบตามมาตรฐาน มอก.966-2547 และ (3( ระบบผนังอาคารทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก.58-2533 ผลการทดสอบพบว่าขนาดวัสดุที่เหมาะสมในการดำเนินงาน คือ เศษชิ้นไม้สักบดย่อยผ่าน
ตะแกรงขนาด 10 มม. และเศษใบสักบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 25.4 มม. ใช้อุณหภูมิในการอัดขึ้นรูป 130 องศา
เซลเซียส ใช้ความดัน 50 บาร์ ใช้ระยะเวลาในการอัดแผ่นเท่ากับ 5 นาทีต่อความหนา 1 ซม. สารประสานที่
เหมาะสมคือกาวไอโซไซยาเนตปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักวัสดุ เนื่องจากมีความแข็งแรงเหมาะสมกับการทำเป็น
ระบบผนังมากกว่าน้ำยางพารา โดยสารเชื่อมประสานในปริมาณที่มากส่งผลให้คุณสมบัติเด่นที่ต้องการมีค่าดีขึ้นกว่า
ใช้ในปริมาณที่น้อย โดยช่วยให้ความต้านทานแรงดัด, มอดุลัสยืดหยุ่น, ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า และความ
ยึดแน่นของผิวหน้า มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนปริมาณความชื้นและการพองตัวตามความหนามีแนวโน้มลดลง เมื่อนำมา
ประกอบเป็นระบบผนังอาคารขนาด กว้าง 30 ซม. x ยาว 30 ซม. x หนา 7 ซม. แล้วผลการทดสอบพบว่ามีลักษณะ
ทั่วไปผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด โดยมีเหลี่ยมคม ไม่บิ่น ไม่หลุดร่อน ได้ฉาก และความคลาดเคลื่อนของมิติไม่เกิน ±2 
มม. มีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.64 เมกะพาสคัล ซึ่งผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐาน และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
นำความร้อนเท่ากับ 0.104 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน จึงสามารถเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีได้ ผลจากงานวิจัยนี้สา
มารนำไปใช้งานก่อสร้างเป็นผนังอาคารได้จริงและสามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กับกลุ ่มเป้าหมายได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
คำสำคัญ :  เศษไม้สัก ใบสัก ฉนวนป้องกันความร้อน มอก.58-2533 
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ABSTRACT 
This research aimed to study prototype of production process, and test physical/mechanical 

properties and thermal conductivity of insulation building wall system made from teak chips and 
leaves by a low cost machines.  The knowledge and technology were transferred to Mueang Chang 
community in Nan Province and other communities interested in this topic. The operating procedure 
started from designing double-layer wall panel made from teak wood chips with compressed teak 
sheets inserted between the double-layer serving as heat insulation. Both  compressed teak wall 
panel and teak heat insulator sheet were compressed by heat-compression molding and held 
together using isocyanate and latex. The samples were tested and compared with the following TIS 
standards, (1) compressed sheets from teak wood chips in accordance with TIS 876-2547 standard 
(2) compressed sheets from teak leaves accordance with TIS 966-2547 and (3) building wall systems 
in accordance with TIS 58-2533. The results indicated that suitable material size for operation was 
teak wood chips crushed through a 10 mm sieve and teak leaves crushed through a 25.4 mm 
compressed at 130 °C with 50 bar pressure for 5 minutes per 1 cm thickness. Effective binder was 
Isocyanate adhesive 10% of material weigh which provided suitable strength comparing to latex. 
The results showed that using more binders contributed to higher value of desired properties than 
using small quantities as binder provided flexural strength, elasticity modulus, tensile strength 
perpendicular to the surface, and surface firmness. The moisture content and expansion negatively 
correlated to thickness.  Testing results from assembling the samples into a building wall system 
size 30 cm width x 30 cm length x 7 cm showed that general properties of the system met the 
standard requirements including present of sharp edges and was in perpendicular with no chipping 
or flipping; and dimensional tolerance was not more than ±2 mm with compressive strength of 2.64 
MPa. The coefficient of thermal conductivity of the sample was 0.104 W/m-Kelvin degree which 
could be used as a good quality heat insulator. This research could be applied to actually 
construction of building wall system and the knowledge could be transferred to the target groups. 
In summary, this research achieved the project’s objectives in all respects.  
Keywords: Teak chips, Teak leaves, insulation, TIS.58-2533 
 

คำนำ 
 สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วงปี 2561-2563 วิจัยกรุงศรี (2561( คาดว่าอุตสาหกรรมการผลิต
วัสดุก่อสร้างจะเติบโตดี ปัจจัยหนุนจาก (1) ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในประเทศที่จะเพิ่มขึ้น โดยสินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ขยายตัว ได้แก่ เหล็ก ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และ
เสาเข็มคอนกรีต ส่วนวัสดุก่อสร้างที่จะปรับตัวดีขึ้นตามโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัว ได้แก่ พื้นคอนกรีต
สำเร็จรูป กระเบื้อง และสุขภัณฑ์ (2) การส่งออกวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากหลายประเทศ
โดยเฉพาะในอาเซียน กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ การเติบโตของ
อุปสงค์ทั้งในประเทศและส่งออกจะหนุนให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนด้านร้านค้า
วัสดุก่อสร้าง คาดว่าร้านค้าสมัยใหม่ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้เติบโตดี เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันจึงมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาก (นิรัติศัย, 2561( 
 เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของตลาดวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ยังพบอีกว่าผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างที่เป็นแบบสำเร็จรูปหรือแบบน๊อคดาวน์ อาทิเช่น บ้านสำเร็จรูป ผนังและพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น เพิ่มมากขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายการก่อสรา้ง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานได้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าในตลาดปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นผนัง
ประหยัดพลังงานที่เป็นฉนวนความร้อนที่นิยมทั่วไปเป็นแบบผนังแซนด์วิชที่มีด้านในแกนกลางเป็นแผ่นโฟมหรือโฟม
ผสมคอนกรีตและด้านนอกทั้ง 2 ด้านเป็นวัสดุประกบที่ทำมาจากแผ่นยิปซัม แผ่นเหล็ก หรือเมททัลชีส ซึ่งมีราคาสูง
มาก หากได้มีการนำเศษไม้สักเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปและเศษใบไม้สักจากสวนป่าสักในชุมชน ซึ่งปัจจุบันทำการ
กำจัดทิ้งโดยการนำไปเผาหรือทำเป็นปุ๋ยหมัก มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดหรือหากนำไปขายก็จะมีราคาที่ต่ำมากมาเป็น
วัสดุหมุนเวียน มาเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ได้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ที่มีน้ำหนักเบา เป็นฉนวนความร้อนที่ดี มีความเป็นธรรมชาติ ต้นทุนต่ำ ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชุมชน ก็จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส่งผลให้ช่วยแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาต้นแบบกระบวนการผลิตระบบผนัง
อาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนโดยทำมาจากเศษไม้สักและใบสักด้วยเครื่องจักรต้นทุนต่ำ 
(2) เพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกล และสภาพการนำความร้อน ของผลิตภัณฑ์ระบบผนังอาคารฯ และ 
(3) เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำผลิตภัณฑ์ระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความ
ร้อนที่ดีโดยทำมาจากเศษไม้สักและใบสักไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนเมืองจัง จังหวัดน่าน และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น 
ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
 วัสดุเศษไม้สักและใบสักโดยทำการขนส่งจาก ชุมชนเมืองจัง จังหวัดน่าน มาที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทำการเตรียมวัสดุดังนี้ (1) เศษใบสักมาคัดแยกสิ่ง
สกปรกออก อบไล่ความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 (วรธรรม, 2555( และทำการบดย่อยรวมกันทั้งใบและก้านใบ
ผ่านตะแกรงขนาด 1 นิ้ว (2.54 มม.( เนื่องจากเป็นวัสดุฉนวนที่อยู่ด้านในของระบบผนังจึงใช้ขนาดชิ้นใหญ่และทำ
การอัดแผ่นแบบหลวมเพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี (2) เศษไม้สัก ประกอบด้วย เศษชิ้นไมส้ัก 
เปลือกไม้สัก เศษปีกไม้สัก และขี้เลื่อย ทำความสะอาด การบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 1 นิ้ว, 10 มม., 6 มม. และ 4 
มม. อบไล่ความชื้นให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 (Figure 1( 
 อุปกรณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานประกอบด้วย (1( เครื่องบดย่อยวัสดุ (2( เครื่องอัดร้อนต้นทุนต่ำสำหรับ
ชุมชน (Figure 2) (3( กาวไอโซไซยาเนต (4( น้ำยางพาราพรีวัลคาไนซ์ (5( โม่สำหรับผสมเศษวัสดุกับกาว (6( เครื่อง
ฉีดกาว (7( ตู้อบวัสดุ (8( ถังลม ปั้มลม และพัดลม (9( เครื่องชั่งน้ำหนัก (10( แผ่นเหล็กรองอัดและแผ่นเทปล่อน (11( 
แท่งเหล็กเพื่อใช้กำหนดความหนา (12( กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ในการเตรียมแผ่น (13( ถุงมือกันร้อน ผ้าปิดจมูก 
แว่นตา และ (14) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์  
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Figure 1 The teak and teak leaves are crushed and dried 

    
Figure 2 Low cost hot compressors for the community 
 
2. วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ (completely randomized design) ทำการ
ทดลองจำนวน 30 ซ้ำ ในทุกอัตราส่วน การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ผนังแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักในลักษณะของผนัง
แบบ 2 ชั้น ประกบกัน และใช้แผ่นฉนวนป้องกันความร้อนจากแผ่นอัดจากเศษใบสักเป็นแผ่นแทรกอยู่เป็นส่วนชั้น
ระหว่างกลาง โดยทั้งผนังแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักและแผ่นฉนวนป้องกันความร้อนจากแผ่นอัดจากเศษใบสักใช้
วิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดด้วยความร้อนและใช้สารเชื่อมประสานเปรียบเทียบระหว่างกาวไอโซไซยาเนตและน้ำ
ยางพารา โดยกำหนดตัวแปรดังต่อไปนี้ (1( การอัดขึ้นรูปแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษไม้สักกับกาวไอโซยาเนต กำหนดใช้
อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ความดัน 50 บาร์ ระยะเวลาในการอัดแผ่นเท่ากับ 5 นาที ความหนา 1 ซม. ขนาด 30 
x 30 ซม. ปริมาณเศษไม้สักบดย่อย (ขนาด 25.4, 10, 6 และ 4 มม.( เท่ากับ 800 กรัม ปริมาณกาวที่ใช้เท่ากับ ร้อย
ละ 10 ของเศษไม้สัก (2( การอัดขึ้นรูปแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษไม้สักกับน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ กำหนดใช้อุณหภูมิ 160 
องศาเซลเซียส ความดัน 50 บาร์ ระยะเวลาในการอัดแผ่นเท่ากับ 10 นาที ความหนา 1 ซม. ขนาด 30 x 30 ซม. 
ปริมาณเศษไม้สักบดย่อย (ขนาด 25.4, 10, 6 และ 4 มม.( เท่ากับ 800 กรัม ปริมาณน้ำยางที่ใช้เท่ากับ ร้อยละ 20 
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ของเศษไม้สัก (3( การอัดขึ้นรูปแผ่นจากใบของไม้สักกับกาวไอโซยาเนต กำหนดใช้อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 50 บาร์ ระยะเวลาในการอัดแผ่นเท่ากับ 7 นาที ความหนา 5 ซม. ขนาด 30 x 30 ซม. ปริมาณใบไม้สักบดย่อย 
(ขนาด 25.4 มม.( เท่ากับ 800 กรัม ปริมาณกาวที่ใช้เท่ากับ ร้อยละ 10 ของใบสัก และ (4( การอัดขึ้นรูปแผ่นจากใบ
ของไม้สักกับน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ กำหนดใช้อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ความดัน 50 บาร์ ระยะเวลาในการอัดแผ่น
เท่ากับ 14 นาที ความหนา 5 ซม. ขนาด 30 x 30 ซม. ปริมาณใบไม้สักบดย่อย (ขนาด 25.4 มม.( เท่ากับ 800 กรัม 
ปริมาณน้ำยางที่ใช้เท่ากับ ร้อยละ 20 ของใบสัก เมื่อดำเนินการขึ้นรูปแผ่นตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว (Figure 3( 
 

   
   

   
   

   
Figure 3 The process of compression sheets from teak wood chips and compressed fibers from 

teak leaves 
 
 จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างแผ่นอัดที่ได้จากการขึ้นรูปมาทำการทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. แต่ละ
ประเภท คือ (1( แผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักทดสอบตามมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ 
(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547ก( (2( แผ่นอัดจากเศษใบสักทดสอบตามมาตรฐาน มอก.966-
2547 เรื่องแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547ข( โดยตัวอย่าง
วิธีการทดสอบสมบัติต่าง ๆ แสดงดังรูป (Figure 4( เมื่อได้ผลการทดสอบแล้วนำมาพิจารณาเลือกอัตราสวนที่ดีที่สุด
ของแผ่นอัดทั้ง 2 ประเภท มาทำการประกอบเป็นบล็อกระบบผนังอาคารแบบแซนด์วิช (Figure 5( แล้วทำการ
ทดสอบเทียบเคียงมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื ่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ประเภทไม่ควบคุมความชื้น 
(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2533(  
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Figure 4 Testing of various properties of product samples 
 

   
Figure 5 Heat insulating wall system from teak waste and teak leaves 
 

ผลและวิจารณ์ 
 ผลการทดลองแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนประกอบด้วย (1( การทดลองใช้สารเชื่อมประสาน กาวไอโซไซยาเนต
เปรียบเทียบกับน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ (2( การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักตามมาตรฐาน มอก.
876-2547 เรื่องแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (3( การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นอัดเศษใบไม้สักตามมาตรฐาน มอก.
966-2547 เรื่องแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (4( การทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์บล็อกระบบผนังอาคาร
เทียบเคียงตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก และ (5( การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำ
ความร้อนของวัสดุและการทดสอบการใช้งานก่อสร้างอาคารจำลอง ดังต่อไปนี้ 
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 ผลการทดลองใช้สารเชื่อมประสาน กาวไอโซไซยาเนตเปรียบเทียบกับน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ พบว่าการใช้น้ำ
ยางพรีวัลคาไนซ์ส่งผลทำให้แผ่นอัดไม้เศษสักและแผ่นอัดเศษใบสักแข็งแรงน้อยกว่าการใช้กาวไอโซไซยาเนต และไม่
สามารถทำให้สมบัติต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. ที่กำหนดได้ ดังนั้นจึงเลือกใช้กาวไอโซไซยาเนตในการ
ดำเนินงานวิจัยในขั้นต่อไป โดยการทดสอบสมบัติของผนังไม้ด้านนอกและแผ่นฉนวนไส้กลางเพื่อประกอบเป็นบล็อก
ผนังอาคารนั้นได้ทำการขึ้นรูปแผ่นอัดผนังด้านนอกความหนา 1 ซม. ใช้เศษชิ้นไม้สักบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 10 
มม. เนื่องจากมีความต้านทานแรงดัดที่สูงที่สุด และมีผิวหน้าที่เหมาะสม สวยงาม ตามความต้องการของผู้วิจัยและ
ผู้ประกอบการในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงนำมาทำการทดสอบเปรียบเทียบส่วนปริมาณสารเชื่อมประสานอีก
ครั้งจำนวน 3 อัตราส่วน คือ 10%, 8% และ 6% เพื่อเลือกอัตราส่วนที่ประหยัดมากที่สุดในขณะที่มีสมบัติต่าง ๆ ที่
สำคัญผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ ทั้งนี้ส่วนของแผ่นฉนวนไส้กลางความ
หนา 5 ซม. ที่ทำจากใบสักอัดนั้นเลือกใช้ใบสักบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 25.4 มม. และใช้ปริมาณสารเชื่อมประสาน 
10%, 8% และ 6% เช่นเดียวกัน  
 การทดสอบสมบัติของผนังไม้ด้านนอกและแผ่นฉนวนไส้กลางเพื่อประกอบเป็นบล็อกผนังอาคารนั้นได้ทำ
การขึ้นรูปแผ่นอัดผนังด้านนอกความหนา 1 ซม. ใช้เศษชิ้นไม้สักบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 10 มม. เนื่องจากมีความ
ต้านทานแรงดัดที่สูงที่สุด และมีผิวหน้าที่เหมาะสม สวยงาม ตามความต้องการของผู้วิจัยและผู้ประกอบการในการ
นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงนำมาทำการทดสอบเปรียบเทียบส่วนปริมาณสารเชื่อมประสานอีกครั้งจำนวน 3 อัตราส่วน 
คือ 10%, 8% และ 6% เพื่อเลือกอัตราส่วนที่ประหยัดมากที่สุดในขณะที่มีสมบัติต่าง ๆ ที่สำคัญผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
มอก.876-2547 เรื่องแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ ทั้งนี้ส่วนของแผ่นฉนวนไส้กลางความหนา 5 ซม. ที่ทำจากใบสักอัด
นั ้นเลือกใช้ใบสักบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 25.4 มม. และใช้ปริมาณสารเชื ่อมประสาน 10%, 8% และ 6% 
เช่นเดียวกัน โดยผลการทดสอบแสดงดัง Table 1-2 
 
Table 1 Properties of compression sheets from teak wood chips according to TIS. (Outer wall)  

Properties 10% Binder  8% Binder  6% Binder  Requirements  
General 
characteristics ✓ ✓ ✓ 

Smooth surface, Straight 
edge, Get the scene  

Density 845.45 kg/m3 809.09 kg/m3 761.78 kg/m3 400 kg/m3 to 900 kg/m3 
Moisture content 6.04% 7.88% 8.82% 4% to 13% 
Inflation 4.50% 5.63% 6.50% Not more than 12% 
Flexural strength 15.61 MPa 13.34 MPa 11.32 MPa Not less than 14 MPa 
Modulus of elasticity 1,915.67 MPa 1,666.21 MPa 1,469.24 MPa Not less than 1,800 MPa 
Tensile strength 
perpendicular to the 
surface 

0.51 MPa 0.42 MPa 0.39 MPa Not less than 0.4 MPa 

Surface firmness 0.92 MPa 0.89 MPa 0.75 MPa Not less than 0.8 MPa 
Coefficient of 
thermal conductivity 

0.138  
w/m-k 

0.136  
w/m-k 

0.133  
w/m-k 

Was not required 

 
 ผลการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักตามมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่องแผ่นชิ้นไม้อัด
ชนิดอัดราบ (Table 1( พบว่าเมื่อใช้สารเชื่อมประสานในปริมาณที่มากส่งผลให้คุณสมบัติเด่นที่ต้องการของแผ่นอัด
จากเศษชิ้นไม้สักดีขึ้นกว่าใช้สารเชื่อมประสานในปริมาณที่น้อย โดยช่วยให้ความต้านทานแรงดัด, มอดุลัสยืดหยุ่น, 
ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า และความยึดแน่นของผิวหน้า มีค่าสูงขึ้นจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ปริมาณสาร
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เชื่อมประสานร้อยละ 10 ทั้งนี้ที่ปริมาณสารเชื่อมประสานทุกอัตราส่วนแผ่นตัวอย่างมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 
400-900 กก./ลบ.ม. โดยที่ปริมาณสารเชื่อมประสาน 6%, 8% และ 10% มีความหนาแน่นเท่ากับ 761.78, 809.09 
และ 845.45 กก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามปริมาณของสารเชื่อมประสาน ส่วนปริมาณความชื้นมี
แนวโน้มลดลงเมื่อใช้ปริมาณสารเชื่อมประสานมากขึ้น โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.82, 7.88 และ 6.04 ตามลำดับ ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ร้อยละ 4-13 และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการพองตัวตามความหนา ที่มี
ค่าเท่ากับร้อยละ 6.50, 5.63 และ 4.50 ตามลำดับ โดยทั้งหมดมีค่าไม่เกินร้อยละ 12 ถือได้ว่าไม่เกินข้อกำหนดตาม
มาตรฐาน มอก. ส่วนของค่าความต้านทานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่นมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นตามปริมาณสารเชื่อม
ประสานที่มากขึ้นโดยความต้านทานแรงดัดมีค่าเท่ากับ 11.32, 13.34 และ 15.61 เมกะพาสคัล ตามลำดับ มอดุลัส
ยืดหยุ่นมีค่าเท่ากับ 1,469.24, 1,666.21 และ 1,915.67 เมกะพาสคัล ตามลำดับ ซึ่งที่ปริมาณสารเชื่อมประสานร้อย
ละ 10 ส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดัดผ่านเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า 14 เมกะพาสคัล และ
มอดุลัสยืดหยุ่นผ่านเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า 1800 เมกะพาสคัล ส่วนค่าความต้านแรงดึงตั้ง
ฉากกับผิวหน้าและค่าความยึดแน่นของผิวหน้าก็เพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารเชื่อมประสานเช่นเดี ยวกัน โดยมีค่า
ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเท่ากับ 0.39, 0.42 และ 0.51 เมกะพาสคัล ตามลำดับ ค่าความยึดแน่นของ
ผิวหน้าเท่ากับ 0.75, 0.89 และ 0.92 เมกะพาสคัล ซึ่งทั้งสองค่านี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. เมื่อใช้ปริมาณสารเชื่อม
ประสานเท่ากับร้อยละ 8 (มาตรฐาน มอก. กำหนดให้ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าต้องไม่น้อยกว่า 0.4 เมกะ
พาสคัล และค่าความยึดแน่นของผิวหน้าต้องไม่น้อยกว่า 0.8 เมกะพาสคัล( ส่วนค่าความยึดเหนี่ยวของตะปูไม่ต้องทำ
การทดสอบเนื่องจากมาตรฐาน มอก. กำหนดให้ทำการทดสอบที่ความหนาของตัวอย่างแผ่นอัดเกินกว่า 13 มม. โดย
งานวิจัยนี้ไม่พบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักเนื่องจากใช้สารเชื่อมประสานประเภทกาวไอโซไซ
ยาเนต (Isocyanate Resins) ที่ไม่มีส่วนประกอบของฟอร์มาลดีไฮด์เหมือนกับสารเชื่อมประสานประเภทยูเรีย
ฟอร์มาลดีไฮด์ (UF, Urea Formaldehyde) หรือเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ (MF, Melamine Formaldehyde) หรือฟี
นอลฟอร์มาลดีไฮด์ (PF-Phenol Formaldehyde) และเมื่อส่งตัวอย่างแผ่นอัดจากเศษชิ้นไม้สักไปทดสอบที่กรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาร
เชื่อมประสานที่มากขึ้น คือ 0.133, 0.136 และ 0.138 วัตต์/เมตร-องศาเคลวิน ตามลำดับ ซึ่งตามมาตรฐาน มอก.
ไม่ได้กำหนดไว้ แต่ทำการทดสอบเพื่อดูแนวโน้มของการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน สำหรับใช้ประกอบเป็นระบบ
ผนังป้องกันความร้อนที่ดีตามวัตถุประสงค์ 
 
Table 2 Properties of compressed fibers from teak leaves according to TIS. (Insulating sheet in the 

middle)  

Properties 10% Binder  8% Binder  6% Binder  Requirements  

General characteristics ✓ ✓ ✓ 
Smooth surface, Straight 
edge, Get the scene  

Density 151.14 kg/m3 150.87 kg/m3 150.39 kg/m3 400 kg/m3 to 800 kg/m3 
Moisture content 9.97% 11.18% 12.23% 4% to 13% 
Inflation 41.87% 42.63% 44.98% Not more than 6% 
Flexural strength 1.32 0.77 0.58 Not less than 15 MPa 
Modulus of elasticity 54.29 35.44 31.71 Not less than 1,700 MPa 
Coefficient of thermal 
conductivity 

0.065 
w/m-k 

0.060 
w/m-k 

0.052 
w/m-k 

Was not required 
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 ผลการทดสอบสมบัติของแผ่นอัดเศษใบไม้สักสำหรับใช้ทำแผ่นฉนวนไส้กลางที่อัตราส่วนสารเชื่อมประสาน
เท่ากับร้อยละ 6, 8 และ 10 ตามลำดับ ตามมาตรฐาน มอก.966-2547 เรื่องแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 
(Table 2( ผลการทดสอบพบว่า ชิ้นงานมีผิวเรียบ ขอบได้ฉากกับระนาบผิว แต่ในโครงการวิจัยนี้กำหนดความหนา
เท่ากับ 5 ซม. และกำหนดความหนาแน่นน้อยมาก เนื่องจากต้องการอัดให้วัสดุเป็นแผ่นที่มีน้ำหนักเบามากที่สุดใน
ขณะที่ยังมีการเกาะตัวเชื่อมผสานกันดีเพื่อต้องการใช้คุณสมบัติเด่นด้านของการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน จึงส่งผล
ให้คุณสมบัติด้านความแข็งแรงทุกด้านต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มอก. และค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าและ
ความยึดเหนี่ยวของตะปูไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยมากไม่สามารถรับแรงทางด้านข้างและ
ไม่สามารถตอกตะปูได้ เมื่อพิจารณาจากค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการทดสอบพบว่า การใช้สารเชื่อมประสานในปริมาณที่
มากขึ้นส่งผลให้สมบัติด้านความหนาแน่น ความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น โดย
แปรผกผันกับสมบัติด้านการพองตัวตามความหนาและปริมาณความชื้นที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งถือได้ว่าไม่ผิดไปจาก
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ โดยสมบัติที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. มีเพียงด้านเดียว คือ ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 
12.23, 11.18 และ 9.97 ตามลำดับ (อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 4-13) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อการใช้งานที่ไม่
ต้องการให้ระบบผนังอาคารมีความชื้นด้านในผนังมากเกินไปเมื่อนำไปใช้งานก่อผนังฉนวนป้องกันความร้อน และเมื่อ
พิจารณาคุณสมบัติเด่นที่ต้องการซึ่งต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมนอกจากมาตรฐาน มอก.966-2547 คือค่าสัมประสิทธิ์
การนำความร้อนโดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-C158 (2015( พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณสารเชื่อมประสานที่มากขึ้น เท่ากับ 0.052, 0.060 และ 0.065 วัตต์/เมตร-องศาเคลวิน ตามลำดับ ซึ่งค่า
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่มากขึ้นนี้สอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้ว 
 หลังจากการประกอบชิ้นงานส่วนของผนังแผ่นชิ้นไม้อัดและส่วนของแกนไส้กลางด้วยกาวสำหรับติดไม้เป็น
ผลิตภัณฑ์ระบบบล็อกผนังอาคารขนาดกว้าง 30 ซม. x ยาว 30 ซม. x หนา 7 ซม. และ ขนาดกว้าง 10 ซม. x ยาว 
20 ซม. x หนา 7 ซม. ในการวิจัยนี้ทำการทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์บล็อกระบบผนังอาคารเทียบเคียงตาม
มาตรฐาน มอก.58-2533 เรื่องคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก (ประเภทไม่ควบคุมชื้น( โดยพิจารณาจากรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน ซึ่งการทดสอบประกอบด้วย (1) ลักษณะทั่วไป (2( ความต้านทานแรงอัด และได้
เพิ่มเติมการทดสอบสมบัติที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานคือ (1( ค่าความหนาแน่น และ (2( ค่าสัมประสิทธิ์การนำความ
ร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C518 ขั้นตอนสุดท้ายทำการทดสอบการใช้งานในสภาพจำลองสถานที่จริง ประกอบด้วย
การ ขัดผิวหน้า ทาสี เคลือบผิว เลื่อย ตัด เจาะ ยึดพุก ติดตั้ง โดยมาตรฐาน มอก.58-2533 กำหนดให้คอนกรีตบลอ็ก
ไม่รับน้ำหนักประเภทไม่ควบคุมความชื้น ไม่ต้องทำการทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ำและไม่ต้องหาปริมาณความชื้น ทำ
การทดสอบเฉพาะลักษณะทั่วไปและความต้านทานแรงอัด ผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระบบผนังอาคาร
มีเหลี่ยมคม ไม่บิ่น ไม่หลุดร่อน ได้ฉาก และความคลาดเคลื่อนของมิติไม่เ กิน ±2 มม. ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด
ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์บล็อกก่อผนัง และมีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.64 เมกะพาสคัล ซึ่งผ่านเกณฑ์
ข้อกำหนดที่ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 เมกะพาสคัล มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 559.67 กก./ตร.ม. ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำมาก จึง
ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำมากเช่นกันเท่ากับ 0.104 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน โดยค่าสัมประสิทธิ์การ
นำความร้อนที่ต่ำมาก ๆ นี้ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี 
 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผลิตภัณฑ์ระบบผนังอาคารจากเศษชิ้นไม้สักและใบสัก
จากงานวิจัยเปรียบเทียบกับวัสดุฉนวนความร้อนที่ใช้เป็นผนังในงานก่อสร้างอีก 2 ประเภท คือ อิฐมวลเบาและฉนวน
ความร้อนแบบโฟมยูริเทน พบว่าระบบผนังจากงานวิจัยมีค่าเท่ากับ 0.104 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน นั้นมีค่าต่ำกว่าอิฐ
มวลเบาเล็กน้อย (อิฐมวลเบาประมาณ 0.12 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน( แต่อย่างไรก็ตามระบบผนังจากงานวิจัยยังมีค่าสูง
กว่าฉนวนความร้อนแบบโฟมยูริเทน (ซึ่งมีค่าประมาณ 0.032 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน( เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
ที่ได้ดังกล่าวจึงสามารถนำผลิตภัณฑ์ระบบผนังอาคารจากเศษชิ้นไม้สักและใบสักจากงานวิจัยไปใช้ก่อสร้างเป็นผนัง
อาคารประหยัดพลังงานได้  
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 เมื่อนำผลิตภัณฑ์ระบบผนังอาคารจากเศษชิ้นไม้สักและใบสักไปทดสอบการใช้งานก่อผนังอาคารจำลอง
เสมือนจริง (Figure 6( พบว่าสามารถทำการขัดผิวหน้า ทาสี เคลือบผิว เลื่อย ตัด เจาะ ยึดพุก ติดตั้ง ได้ตามปกติ
ทั่วไป และเมื่อทาเคลือบผิวแบบสีใสหรือแบบสีด้าน ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็น
ธรรมชาติของผิวสัมผัสที่เป็นเศษไม้สักสีเหลืองทองสวยงามกว่าแผ่นผนังฉนวนความร้อนแซนด์วิชแบบโฟมประกบ
ด้วยแผ่นโลหะ  
 

      

   
Figure 6 Building model from research wall system 

 
สรุป  

 สรุปผลการวิจัยพบว่า ขนาดวัสดุที่เหมาะสมในการดำเนินงาน คือ เศษชิ้นไม้สักบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 
10 มม. และเศษใบสักบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 25.4 มม. ใช้อุณหภูมิในการอัดขึ้นรูป 130 องศาเซลเซียส  ใช้ความ
ดัน 50 บาร์ ใช้ระยะเวลาในการอัดแผ่นชิ้นไม้สักเท่ากับ 5 นาทีต่อความหนา 1 ซม. ส่วนระยะเวลาในการอัดแผ่นใบ
สักเท่ากับ 7 นาทีต่อความหนา 5 ซม. สารประสานที่เหมาะสมคือกาวไอโซไซยาเนตปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนัก
วัสดุ เนื่องจากมีความแข็งแรงเหมาะสมกับการทำเป็นระบบผนังมากกว่าน้ำยางพารา โดยสารเชื่อมประสานใน
ปริมาณที่มากส่งผลให้คุณสมบัติเด่นที่ต้องการมีค่าดีขึ้นกว่าใช้ในปริมาณที่น้อย โดยช่วยให้ความต้านทานแรงดัด, มอ
ดุลัสยืดหยุ่น, ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า และความยึดแน่นของผิวหน้า มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนปริมาณความชื้น
และการพองตัวตามความหนามีแนวโน้มลดลง ซึ่งคุณสมบัติของตัวอย่างที่ทำการวิจัยและทดสอบมีดังนี้ (1( แผ่นอัด
จากเศษชิ้นไม้สัก มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 845.45 กก./ลบ.ม. (มาตรฐานอยู่ระหว่าง 400-900 กก./ลบ.ม.( 
ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 6.04 อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานคือ ร้อยละ 4-13 การพองตัวตามความหนาเท่ากับ
ร้อยละ 4.50 (มาตรฐานกำหนดไม่เกินร้อยละ 12) ค่าความต้านทานแรงดัดเท่ากับ 15.61 เมกะพาสคัล (มาตรฐาน
กำหนดไม่น้อยกว่า 14 เมกะพาสคัล( ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 1,915.67 เมกะพาสคัล (มาตรฐานกำหนดต้องไม่
น้อยกว่า 1800 เมกะพาสคัล( ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเท่ากับ 0.51 เมกะพาสคัล (มาตรฐานกำหนดต้อง
ไม่น้อยกว่า 0.4 เมกะพาสคัล( ค่าความยึดแน่นของผิวหน้าเท่ากับ 0.92 เมกะพาสคัล (มาตรฐานกำหนดต้องไม่น้อย
กว่า 0.8 เมกะพาสคัล( ค่าความยึดเหนี่ยวของตะปูไม่ต้องทำการทดสอบเนื่องจากตัวอย่างมีความหนาไม่เกิน 13 มม. 
และตรวจไม่พบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์จากแผ่นตัวอย่าง ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเท่ากับ 0.138 วัตต์/เมตร-
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องศาเคลวิน (2( แผ่นอัดจากใบสัก พบว่า ชิ้นงานมีผิวเรียบ ขอบได้ฉากกับระนาบผิว แต่ในโครงการวิจัยนี้กำหนด
ความหนาเท่ากับ 5 ซม. และกำหนดความหนาแน่นน้อยมาก เนื่องจากต้องการอัดให้วัสดุเป็นแผ่นที่มีน้ำหนักเบามาก
ที่สุดในขณะที่ยังมีการเกาะตัวเชื่อมผสานกันดีเพื่อต้องการใช้คุณสมบัติเด่นด้านของการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน 
จึงส่งผลให้คุณสมบัติด้านความแข็งแรงทุกด้านต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มอก. และค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับ
ผิวหน้าและความยึดเหนี่ยวของตะปูไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยมากไม่สามารถรับแรงทาง
ด้านข้างและไม่สามารถตอกตะปูได้ โดยค่าที่ทดสอบได้จึงมีเฉพาะค่าปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ  9.97 โดยอยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 4-13 และมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเท่ากับ 0.065 วัตต์/เมตร-องศาเคลวิน ซึ่งถือได้ว่ามีค่าที่ต่ำ
มากจึงส่งผลดีต่อการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน และ (3( เมื่อนำมาประกอบเป็นระบบผนังอาคารขนาด กว้าง 30 
ซม. x ยาว 30 ซม. x หนา 7 ซม. ผลการทดสอบพบว่ามีลักษณะทั่วไปผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด โดยมีเหลี่ยมคม ไม่
บิ่น ไม่หลุดร่อน ได้ฉาก และความคลาดเคลื่อนของมิติไม่เกิน ±2 มม. มีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.64 เมกะ
พาสคัล ซึ่งผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐาน และมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเท่ากับ 0.104 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน 
จึงสามารถเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีได้ โดยต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบัติการเท่ากับแผ่นละ 159.5 บาท คิดเป็น 
1,755 บาทต่อ 1 ตร.ม. ทั้งนี ้ผลจากงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้งานก่อสร้างเป็นผนังอาคารได้จริงและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ข้อเสนอแนะ โครงการวิจัยนี้ทำการคิดต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับผนังอิฐมวลเบาตารางเมตรละ 360-400 
บาท และผนังโฟมแบบแซนด์วิชตารางเมตรละ 500-1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับชนิดของโฟม( พบว่าผลิตภัณฑ์ระบบผนัง
อาคารจากเศษชิ้นไม้สักและใบสักจากงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็นการคำนวณต้นทุนในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีต้นทุนการผลิตที่
ค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนการผลิตมีค่าสูง คื อ ชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสาน โดย
โครงการนี้ใช้กาวไอโซไซยาเนตร้อยละ 10 ซึ่งกาวไอโซไซยาเนตมีราคาสูงกว่ากาวประเภทอื่น แต่ที่ต้องนำมาใช้ก็เพื่อ
ช่วยให้บล็อกระบบผนังอาคารมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักสำหรับใช้งานก่อผนังเทียบเท่ากับคอนกรีต
บล็อกปกติ แต่ต้องทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผนังลดลงให้เท่ากับอิฐมวลเบา เพื่อคุณสมบัติในการเป็น
ฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นกาวไอโซไซยาเนตจึงเป็นทางเลือกของสารเชื่อม
ประสานที่เหมาะสมมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งในงานวิจัยต่อไปควรศึกษาใช้กาวธรรมชาติทีม่ีความแข็งแรงและมีต้นทุนต่ำ
จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น      

ในโครงการนี้ใช้เครื่องจักรต้นทุนต่ำที่ผลิตขึ้นเองมีราคาไม่ถึงหนึ่งแสนบาท สามารถอัดแผ่นไม้ได้เท่ากับ
ขนาดของบล็อกระบบผนังพอดี จึงลดต้นทุนด้านเครื่องจักรลงได้มาก ชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและนำไปผลิต
จำหน่ายได้ โดยสามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าหลักแบบเฉพาะกลุ่มที่ต้องการวัสดุที ่เป็นธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และสามารถใช้กำหนด Spec ในการเป็นวัสดุสำหรับใช้ประกอบการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้ 
ซึ่งอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

หากต้องการให้โครงการวิจัยมีผลกระทบเชิงบวกมากขึ้นในเชิงพาณิชย์ ควรหาผู้ประกอบการภาคเอกชน
ร่วมลงทุนใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สามารถอัดขึ้นรูปได้ครั้งละหลายแผ่นและมีขนาดใหญ่เท่ากับแผ่นไม้อัดที่จำหน่าย
ตามท้องตลาดทั่วไป โครงการวิจัยนี้ก็จะสามารถปรับจากระบบบล็อกก่อผนังที่เป็นชิ้นงานขนาดเล็ก 0.30 x 0.30 ม. 
เป็นระบบผนังสำเร็จรูปที่ขนาดเท่ากับ 1.20 x 2.40 ม. ได้ ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนในการผลิตและลดต้นทุนการ
ก่อสร้าง สามารถประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้อีกหลายเท่าตัว และคาดว่าจะได้รับความนิยมในการใช้งานเป็น
นวัตกรรมใหม่สำหรับวงการก่อสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้ผนังฉนวน
ป้องกันความร้อนแซนด์วิชแบบโฟมประกบด้วยแผ่นโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ไม้มีค่าจากสวนป่าทั้งจากลำต้นและเศษเหลือต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับการแปรรูปไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้แปรรูปเพื่อการใช้
ประโยชน์เป็นไม้โครงสร้างรับแรง ผลิตเฟอร์นิเจอร์และไม้เพื่อพลังงานโดยการใช้ไม้มีค่าต่าง ๆ เช่น ยางพารา สัก 
และยูคาลิปตัส เพื่อทดสอบในส่วนของรูปแบบการเลื่อย การบำรุงใบเลื่อย การต่อไม้ การตกแต่งผิวหน้า การเผาถ่าน
ไม้และการผลิตถ่านอัดแท่ง   

ยางพาราอายุ 30 ปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14-23 เซนติเมตร โก่ง 2.49 เซนติเมตร สักอายุ 30 ปี ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 24-26 เซนติเมตร โก่ง 1.29 เซนติเมตรและยูคาลิปตัสอายุ 3-5 ปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11-
13 เซนติเมตร โก่ง 0.32 เซนติเมตรถูกใช้ในการทดลอง รูปแบบการเลื่อยสำหรับไม้ยางพารา มีรูปแบบการเลื่อย
หลายลักษณะ ได้ผลผลิตไม้แปรรูปแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามลักษณะไม้ท่อนและการตัดสินใจของนายม้าที่มีผลต่อ
ผลผลิตไม้แปรรูปค่อนข้างมากเนื่องจากต้องพยายามเลื่อยหลบไส้ ส่วนไม้สักและยูคาลิปตัสจะให้ผลผลิตผลิตไม้แปร
รูปมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดไม้ท่อนด้วยเช่นกัน คุณสมบัติของใบเลื่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยหลังจากการ
เลื่อย ลักษณะการต่อไม้ที่แข็งแรงที่สุดคือการต่อแบบ finger joint และ scarf joint  ด้วยกาวร้อนและกาวลาเท็กต์คือ
สามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 23.12 - 28.48 MPa การตกแต่งผิวหน้าด้วยสารเคลือบคือแล็กเกอร์จะทำให้ผิวหน้ามีความ
ต้านทานต่อการขีดข่วนมากกว่าการย้อมสีและพิมพ์ลาย การเผาถ่านไม้ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสจะถ่านที่มีค่า
คาร์บอนเสถียรหรือคาร์บอนคงที่ที่ 67 เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงต่อค่าความร้อนซึ่งมีค่า 6849.00 แคลอรี่ต่อ
กรัม ถ่านอัดแท่งจากการผลิตโดยไม่ใช้ตัวประสานจะให้ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งเทียบเท่าถ่านไม้โดยมีค่าความ
ร้อนที่ 6850.33 แคลอรี่ต่อกรัม  
คำสำคัญ: ระบบการแปรรูปไม้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สัก ยางพารา ยูคาลิปตัส 

 
ABSTRACT 

 This research was to study utilized guidance of wood from forest plantation and residue 
from their processing. The objectives was to study and develop the optimal processing method to 
converse log to lumber and consider value-added from their residues. The main products were 
used to structural purpose, furniture and energy wood. The rubber wood, teak, and eucalyptus 
were considered. 
 The 30-years-old rubberwood with 14-23 cm diameter and 2.49 cm crookedness, 30-years-
old teak with 24-26 cm diameter and 1.29 cm crookedness, eucalyptus with 11-13 cm diameter and 
0.32 cm crookedness were used in this experiment. For rubber wood, sawing pattern had related 
to the lumber yield. Log characteristics and the cutting decision of skilled labor have more affect 
on lumber yield and other factors. For teak and eucalyptus, the lumber yield had related to log 
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characteristics. For saw blade maintenance study, it was clear that their effect can be negligible. 
The finger and scarf jointing with hot glue and PVA glue can had 23.12-24.48 MPa of tensile strength. 
The lacquer finishing had the best surface and high abrasive resistance. 
 The carbonization at 800 oC cases the high performance charcoal with high fixed carbon. 
This charcoal had heat content about 6849 calories per gram. The briquette binding with starch had 
heat content comparative to wood charcoal (6850.33 calories per gram). The other binder causes 
lower heat content of briquette. 
Keywords: lumbering system, appropriate technology, teak, rubberwood, eucalyptus wood 

 
บทนำ 

อุตสาหกรรมไม้รวมถึงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่อาศัยวัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก  เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส และสัก 
เป็นต้น เฉพาะไม้ยางพาราก่อให้เกิดการจ้างงานช่างฝีมือภายในประเทศ นอกจากนี้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของ
ผู้ประกอบการยังเป็นคนไทย ส่วนใหญ่ทำการผลิตเพื่อส่งออก มีโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราทั้งหมดเกือบ 12,000 โรงงาน 
เกิดการจ้างงานถึง 280,000 คน เป็นอุตสาหกรรมที ่สร้างมูลค่าเพิ ่มได้มากและเชื ่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น 
(Usubharatana, 2013) เช่น อุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ตามการส่งเสริมขององค์กรภาครัฐในโครงการชุมชนไม้มีค่าซึ่งส่งเสริมการใช้ไม้ชนิดต่างๆ ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งแนวนางการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์จะแตกต่างจากไม้ยางพาราพอสมควรขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของไม้มีค่าชนิดต่างๆ แนวทางการใช้ประโยชน์ไม้มีค่าเหล่านี้ตามกรอบการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ (1) การแปรรูปไม้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นไม้โครงสร้างรับแรง  (structural type) เช่น บ้าน อาคารและ
สะพาน เป็นต้น (2) การแปรรูปไม้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ (non-structural type) เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ และผลิตภัณฑ์ใช้สอยอื่นๆ และ (3) การใช้เศษเหลือจากการแปรรูปเพื่อใช้เป็นไม้เพื่อพลังงาน เช่น เม็ดพลังงาน 
ไม้ฟืนและถ่านไม้ เป็นต้น หรืออาจใช้เศษไม้ต่อให้เป็นแผ่นเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าของไม้มีค่า  

ดังนั้นการพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพเพื่อเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์ไม้จากส่วนต่างๆ ของต้นไม้อย่างคุ้มค่า การวิจัยนี้เพื่อศึกษาแนวทางการใช้
ประโยชน์ไม้มีค่าจากสวนป่าทั้งจากลำต้น ส่วนต่างๆ และเศษเหลือจากสวนป่าและกระบวนการผลิต โดยมีแนวทางต่าง ๆ 
ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับการแปรรูปไม้เพื ่อเพิ ่มผลผลิตไม้ แปรรูปเพื่อการใช้
ประโยชน์เป็นไม้โครงสร้างรับแรง (structural type) (2) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการต่อไม้จากเศษเหลือจาก
การแปรรูปไม้เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ (non-structural type) และการตกแต่งผิวหน้าไม้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (3) เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการแปรรูปไม้เพื่อการใช้
ประโยชน์เป็นไม้เพื่อพลังงาน 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. ภาพรวมของโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือ ได้มีการ
พัฒนาข้อเสนอโดยใช้หลักของเสียเหลือศูนย์ (zero waste) โดยในที่นี้คือ ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่เศษเหลือจะเหลือ
ศูนย์รายละเอียดโครงการสรุปได้ตาม Figure 1 
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Figure 1 Schemetic diagram for development of lumbering system by appropriate technology for 

local community and adding value of wood residues. 
 
2. เทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อเป็นไม้โครงสร้างรับแรง  
 การทดลองการลดการสูญเสียจากคลองเลื่อย ปัจจัยในการศึกษาคือ รูปแบบการบำรุงใบเลื่อย 3 รูปแบบ 
โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 10 ซ้ำ และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และทำ
การคำนวณผลผลิต ไม้แปรรูปและคัดเกรดไม้แปรรูป ก่อนและหลังการบำรุงใบเลื่อย โดยทำการผลิตตามสภาวะดัง 
Table 2 

Table 1 Experimental design for saw blade maintenance study. 

Maintenance  methods Measured parameters 
Stress equalizing Lumber recovery 

Lumber grade  Saw blade fitting 
Saw blade grinding 

  
 การทดลองการลดการสูญเสียจากคลองเลื่อย ปัจจัยในการศึกษา 2 ปัจจัย คือ รูปแบบการเลื่อยและลักษณะ
ของไม้ท่อน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ด้วย 4 x 3 ทรีตเมนต์ จำนวน 10 ซ้ำ และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และทำการคำนวณผลผลิตไม้แปรรูปและคัดเกรดไม้แปรรูป โดยทำการผลิตตามสภาวะดัง 
Table 2 และก่อนการทดลองไม้ท่อนจะถูกเก็บข้อมูลและคัดคุณภาพตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความโก่งตาม 
Figure 2 
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Table 2 Experimental design for sawing pattern and log quality studies. 

Studies factors Measured parameters 
Log quality Sawing pattern Lumber recovery 

Lumber grade 
Amount of pith-attached lumber 
 

Straight log Cant sawing 

Curved log  
Twisted log  

              

 
Figure 2 Log quality evaluation methods (diameter and crookedness). 
  
3. เทคโนโลยีนวัตกรรมการต่อไม้จากเศษเหลือจากการแปรรูปไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และตกแต่งผิวหน้าไม้
เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 การทดลองการตอ่ไม้จากเศษเหลือจากการแปรรูปไม้ ปัจจัยในการศึกษา 2 ปัจจัย คือ รูปแบบการต่อไม้และ
สารประสาน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ด้วย 3 x 3 ทรีตเมนต์ จำนวน 10 ซ้ำ และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และทำการทดสอบความความแข็งแรงของรอยต่อ โดยทำการผลิตตามสภาวะดัง Table 3  

Table 3 Experimental design for wood jointing study. 

Study Factors Measured parameters 
Jointing type Binder Modulus of rupture 

Modulus of elasticity 
Tensile strength 
 

Scarf joint PVA glue 

Butt joint Contact adhesive 
Finger joint Hot glue 

 
การทดลองการตกแต่งผิวหน้าไม้จากการต่อไม้ ปัจจัยในการศึกษา 2 ปัจจัย คือ รูปแบบการตกแต่งไม้และ

รูปแบบการต่อไม้ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ด้วย 3 x 3 ทรีตเมนต์ จำนวน 10 ซ้ำ และใช้การวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และทำการทดสอบคุณสมบัติของผิวหน้าไม้ โดยทำการผลิตตามสภาวะดัง Table 4  

 
Table 4 Experimental design for wood finishing study. 

Study Factors Measured parameters 
Finishing methods Jointing types Abrasion 

Gross index 
 

Lacquer coating Scarf joint 

Wood staining Butt joint 
Wood texture printing Finger joint 
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4. เทคโนโลยีนวัตกรรมการเผาถ่านไม้และถ่านไม้อัดแท่งจากเศษเหลือจากการแปรรูปไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า 
การศึกษาเทคโนโลยีการเผาถ่านไม้และถ่านไม้อัดแท่ง โดยการทดลองการการเผาถ่านและอัดแท่ง ปัจจัยใน

การศึกษา 2 ปัจจัย คือ เทคนิคในการเผาถ่านและเทคนิคในการอัดแท่ง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ด้วย  
3 x 3 ทรีตเมนต์ จำนวน 10 ซ้ำ และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และทำการทดสอบคุณสมบัติ
ถ่านไม้และถ่านไม้อัดแท่ง โดยทำการผลิตตามสภาวะดัง Table 5  

Table 5 Experimental design for charcoal and briquettes study. 

Study factors Measured parameters 
Carbonisation temperature Briquete binders Proximate analysis 

Heating values 
 

400 OC None 

600 OC Starch 
800 OC Molasses 

 
ผลและวิจารณ ์

1. การเลือกและคณุภาพวัตถุดิบ 
จากภาพรวมโครงการ รายละเอียดของโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 การศึกษาคือ 1) การแปรรูปไม้เพื่อใช้

ประโยชน์ไม้เพื่อเป็นไม้โครงสร้างรับแรง 2) การแปรรูปไม้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์และ 3) การใช้
เศษเหลือจากการแปรรูปไม้เพื่อใช้เป็นไม้เพื่อพลังงาน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของโครงการนี้จะแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 4 การทดลองหลักและ 7 การทดลองย่อย โดยมีทั้งหมด 5 แผนการทดลองเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ (1) 
รูปแบบการเลื่อยที่เหมาะสมกับลักษณะไม้ท่อน (2) รูปแบบการบำรุงใบเลื่อย (3) รูปแบบการต่อไม้ (4) รูปแบบการ
ตกแต่งผิวหน้า (5) การเผาถ่านไม้และการผลิตถ่านอัดแท่ง 
 ไม้ยางพารา เป็นยางพาราอายุประมาณ 30 ปี จากจังหวัดตรัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14-23 เซนติเมตร 
โดยมีเนื้อไม้สีขาวอมครีมหรืออมเหลืองขณะยังสดอยู่และมีความถ่วงจำเพาะประมาณ 0.70 ที่ความชื้นในเนื้อไม้ 12 
เปอร์เซ็นต์ ไม้สัก เป็นสักอายุประมาณ 30 ปี จากสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24-
26 เซนติเมตร โดยเป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ มีความแข็งแรงสูงกว่า  1,000 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตรและมีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี ไม้ยูคาลิปตัส เป็นยูคาลิปตัสอายุประมาณ 3-5 ปี จาก
สวนป่าสาธิต สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11-13 เซนติเมตร 
เป็นไม้ที่มีแก่นสีน้ำตาล กระพี้สีน้ำตาลอ่อนและมีความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง 0.6–0.9 ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของไม้ 
คุณภาพวัตถุดิบถูกประเมินโดยน้ำหนัก ความยาว เส้นเส้นผ่านศูนย์กลางและความโก่งของไม้ยางพารา สัก และยูคา
ลิปตัส รายละเอียดตาม Table 6 
 
2. เทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อเป็นไม้โครงสร้างรับแรง 
 2.1 รูปแบบการเลื่อยที่เหมาะสมกับลักษณะไม้ท่อน 

(1) วัตถุดิบ 
ไม้ท่อนยางพารามีลักษณะไม้ท่อนโคนที่มีขนาดใหญ่ โคนทรงตาล คือ มีขนาดความโตทางด้านหัวท้าย

แตกต่างกันมากและมีตำหนิจากรอยกรีดยาง ไม้ซุงที่ได้จะมีไม้หลายขนาดปนกันคือ มีความยาว 1.13–1.15 เมตร 
โดยไม้ซุงจะถูกคัดแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1.1) กลุ่มไม้เล็กจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 7 นิ้ว และแบ่งไม้
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ (1.1.1) มีความโก่ง 0-2.5 เซนติเมตร (1.1.2) มีความโก่ง 2.5-5.0 เซนติเมตร และ (1.1.3) มี
ความโก่ง มากกว่า 5.0 เซนติเมตรขึ้นไป (1.2) กลุ่มไม้โตปานกลางจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่าหรือเท่ากับ 
8 นิ้ว (1.2.1) มีความโก่ง 0-2.5 เซนติเมตร (1.2.2) มีความโก่ง 2.5-5.0 เซนติเมตร และ (1.2.3) มีความโก่ง มากกว่า 
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5.0 เซนติเมตรขึ้นไป (1.3) กลุ่มไม้ใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 8 นิ้วขึ้นไป (1.3.1) มีความโก่ง 0-2.5 
เซนติเมตร (1.3.2) มีความโก่ง 2.5-5.0 เซนติเมตร และ (1.3.3) มีความโก่ง มากกว่า 5.0 เซนติเมตรขึ้นไป 

ม้สักท่อน มีความยาว 1.11–1.16 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24-26 เซนติเมตร มีความโก่ง 1.2 
เซนติเมตร และไม้ท่อนยูคาลิปตัส มีความยาว 2.01–2.04 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12-14 เซนติเมตร มีความ
โก่ง 1.2 เซนติเมตร 

Table 6 Results of log quality applied in this studies. 

Log quality Weight (Kg) Length (cm.) Diameter (cm.) Crookedness (cm.) 
Rubberwood     

Ave 32.90 108.48 18.75 2.49 
Std 4.92 5.38 1.56 1.19 
Min 22.66 100.00 13.63 0.40 
Max 44.64 124.5 22.75 8.00 
Teak     
Ave 39.00 112.86 24.36 1.29 
Std 2.84 1.60 0.82 0.55 
Min 34.20 111.50 24.09 0.50 
Max 43.60 116.30 26.26 2.00 

Eucalyptus     
Ave 34.55 202.95 12.61 0.32 
Std 0.60 1.18 0.89 021 
Min 33.86 201.30 11.83 0.18 
Max 35.00 204.10 13.58 0.56 

 
(2) อัตราการแปรรูปไม้ 

สำหรับไม้ยางพารา (Table 7) จะเห็นว่าไม้ขนาดเล็กตรงจะได้ผลผลิตไม้แปรรูปที่ปริมาตรเฉลี่ย 40.13 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าไม้ขนาดเล็กโก่งมากที่มีผลผลิตโดยปริมาตรเฉลี่ย 34.89 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นได้ว่ามีการ
สูญเสียเนื้อไม้ไปค่อนข้างมากเนื่องจากการเลื่อยหลบไส้ โดยส่วนใหญ่แล้วไม้ที่มีขนาดใหญ่จะได้ผลผลิตโดยปริมาตร
มากกว่าไม้ที่มีขนาดเล็ก ส่วนไม้ขนาดใหญ่ตรงจะได้ผลผลิตโดยปริมาตรเฉลี่ย 58.76 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าไม้ขนาด
ใหญ่โก่งมากที่มีผลผลิตโดยปริมาตรเฉลี่ยอยู่ที่ 38.53 เปอร์เซ็นต์ สำหรับไม้สัก จะเห็นว่ามีอัตราการแปรรูปไม้ 71.71 
เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าไม้ยางพาราอาจเนื่องมาจากความแตกต่างของไส้ไม้ซึ ่งไม้ยางพารามีพฤติกรรมของไส้ไม้
ค่อนข้างซับซ้อนและมีความจำเป็นต้องเลื่อยหลบไส้ ส่วนไม้ยูคาลิปตัส  จะเห็นได้ว่ามีอัตราการแปรรูปที่ 50.73 
เปอร์เซ็นต์  
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Table 7 Results of lumber recovery for each class of log quality. 

Code Log quality Statistical values 
Volumetric 

lumber recovery 
Lumber recovery 

by weight 
   (%) (cu.ft./tonne( 

A Rubberwood Mean 40.13 14.44 

 
Small log with low 
crookedness 

SD 12.24 5.11 

B Rubberwood Mean 50.16 16.90 

 
medium log with low 
crookedness 

SD 5.08 1.51 

C Rubberwood Mean 58.76 19.54 

 
Large log with low 
crookedness 

SD 4.34 1.67 

D Rubberwood Mean 41.06 14.09 

 
Small log with 
medium crookedness 

SD 1.46 0.34 

E Rubberwood Mean 46.41 15.97 

 
Medium log with 
medium crookedness 

SD 3.80 1.77 

F Rubberwood Mean 56.80 19.11 

 
Large log with 
medium crookedness 

SD 10.74 1.29 

G Rubberwood Mean 34.89 12.46 

 
Small log with high 
crookedness 

SD 6.01 1.83 

H Rubberwood Mean 43.66 14.81 

 
Medium log with high 
crookedness 

SD 8.90 2.07 

I Rubberwood Mean 38.53 13.99 

 
Large log with high 
crookedness 

SD 0.07 0.03 

J Teak Mean 71.71 36.25 
  SD 6.67 2.33 
K Eucalyptus Mean 50.73 15.78 
  SD 2.11 2.31 
 
คุณภาพไม้แปรรูป (ตารางที่ 8) จะเห็นว่า การเลื่อยไม้ท่อนยางพาราจากการทดลองที่มีลักษณะต่าง  ๆ จะ

ได้ผลผลิตเป็นไม้เกรด AB ประมาณ 46–98 เปอร์เซ็นต์คือไม้ใหญ่ตรงและโก่งปานกลางได้ไม้แปรรูปเกรด AB มาก
ที่สุด ในขณะที่ ไม้เล็กโก่งมากได้ไม้แปรรูปเกรด AB น้อยที่สุด ไม้สักจะไม้เกรด AB และ C ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
ในส่วนของไม้ยูคาลิปตัสจะได้ไม้เกรด AB มากกว่าไม้เกรด C 
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Table 8 Results of lumber grade percentage for each class of log quality. 

Code Log quality Lumber grade, AB (%) Lumber grade, C (%) 

A 
Ruberwood: Small log with low 
crookedness 

71.33 28.67 

B 
Ruberwood: medium log with low 
crookedness 

80.09 19.91 

C 
Ruberwood: Large log with low 
crookedness 

98.46 1.54 

D 
Ruberwood: Small log with 
medium crookedness 

52.63 47.37 

E 
Ruberwood: medium log with 
medium crookedness 

79.32 20.68 

F 
Ruberwood: large log with medium 
crookedness 

98.39 1.61 

G 
Ruberwood: Small log with high 
crookedness 

46.41 53.59 

H 
Ruberwood: medium log with high 
crookedness 

87.20 12.80 

I 
Ruberwood: Large log with high 
crookedness 

69.98 30.02 

J Teak 50.58 49.42 
K Eucalyptus 89.64 10.36 

 
จากผลการทดลองจะเห็นว่า ลักษณะไม้ท่อนยางพาราที่แตกต่างกันทั้ง ความโต (diameter) ความโก่ง 

(crookedness) และความชะลูด (taper) ก็มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อผลผลิตไม้แปรรูป ไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาดเล็กและมีความโก่งค่อนข้างมากถือว่าเป็นไม้ที่มีลักษณะด้อยที่สุด (ไม่คำนึงถึงกิ่งก้าน พูพอน( ถ้าเลื่อยเป็นไม้
แปรรูปจะได้ผลผลิตประมาณ 34.89 เปอร์เซ็นต์หรือ 12.46 ลูกบาศก์ฟุตต่อตันไม้สด เมื่อเทียบกับไม้ที่คุณลักษณะดี
คือ ไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และมีความเปลาตรงค่อนข้างมากเมื่อเลื่อยแล้วจะได้ไม้แปรรูปประมาณ 
58.76 เปอร์เซ็นต์หรือ 19.54 ลูกบาศก์ฟุตต่อตันไม้สด อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบขนาดไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง
ใกล้เคียงกันแต่มีความโก่งแตกต่างกันจะเห็นว่าไม้ที่มีความเปลาตรงจะให้ผลผลิตไม้แปรรูปที่มากกว่า (Lopez et al, 
1980; Ratnasingam and Yeo, 2010; Ratnasingam et al, 2013; Szymani, 2005; Yang et al, 2007) ดังนั้น
อาจพอสรุปได้ว่า ไม้ท่อนยางพาราที่มีคุณลักษณะดีจะให้ผลผลิตไม้แปรรูปที่มากกว่า  ส่วนไม้สักจะได้ผลผลิตที่
มากกว่าไม้ยางพาราโดยไม้สักมีผลผลิตที่  71.71 เปอร์เซ็นต์และยูคาลิปตัสมีผลผลิตจากการแปรรูปที่ 50.73 
เปอร์เซ็นต์ 

 
2.2 รูปแบบการบำรุงใบเลื่อย 
 ไม้ท่อนยางพาราอายุ 30 ปี ยาวท่อนละประมาณ 1.5 เมตรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-10 นิ้ว 
โดยใช้ใบเลื่อยชนิดละ 2 ปื้น การศึกษานี้ใช้การทดลองเก็บข้อมูลลักษณะใบเลื่อยหลังบำรุงรักษาก่อนเลื่อย แล้วทำ
การเลื่อยไม้ยางพาราเป็นเวลา 4 ชั่วโมงแล้วจึงเก็บข้อมูลลักษณะใบเลื่อยหลังเลื่อย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการ
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บำรุงรักษาใบเลื่อยมีการทำเป็นระบบโดยจะทำการบำรุงรักษาใบเลื่อยโดยวิธีการนวดใบเลื่อย (stress equalizing) 
การรีด (saw blade fitting( การเจียรนัยฟันเลื่อย (saw blade grinding) และการต่อใบเลื่อย (ถ้ามีการชำรุด( 
โดยทั่วไปใบเลื่อยจะใช้งาน 4 ชั่วโมงแล้วจึงนำมาทำการบำรุงรักษาโดยใช้เวลาบำรุงรักษา 1 ชั่วโมงต่อใบเลื่อย 1 ปื้น 
ดังนั้นการศึกษานี้จะใช้เลื่อยทั้งหมด 2 ลักษณะ คือเลื่อยธรรมดาที่ไม่มีการติดเล็บ (carbide tip) และเลื่อยธรรมดาที่
ผ่านการติดเล็บ 

Table 9 Results of saw blade characteristics before and after cutting for 4 hours. 

Parameters Unit 
Blade without carbide tip Blade with carbide tip 

Before After Before Afger 
Blade thickness mm 2.01 1.34 1.84 2.22 
kerf mm 3.05 1.29 2.94 1.39 
Side clearance mm 0.51 0.5 0.63 0.56 
Blade width mm 115.25 99.935 139.00 99.00 
Pith mm 38.5 38.5 38.0 38.0 
Gullet area mm2 260.57 260.57 264.00 264.00 
High or depth mm 12 12 11.95 11.90 
Saw or tooth bite mm per inch 0.64 0.64 0.64 0.64 
Tooth per inch no.tooth per inch 0.26 0.26 0.26 0.26 
Clearance angle degree 18 19.375 20.00 19.44 
Tooth angle degree 48 50.71 58.00 53.38 
Rack angle degree 24 19.875 12.00 17.07 
Length m 10 10 10 10 

 
จากผลการทดลอง (Table 9) จะเห็นว่าการสึกหรอจากการเลื่อยไม้ยางพาราเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ทำให้ 

คลองข้างใบเลื่อย มุมหลังคม มุมหน้าคม มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ลักษณะอื่น  ๆ ของใบเลื่อยมี
การเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญของใบเลื่อยในการเลื่อยไม้อยู่ที่ความสมดุลของใบ
เลื่อยในด้านกว้าง ทั้งความสมดุลทางกายภาพ ความสมดุลทางด้านกลศาสตร์ (การถ่ายเทความเค้น-เครียด( และ
ความสมดุลทางด้านอุณหศาสตร์ (การถ่ายเทความร้อน( (Hallock, 1962; Steele, 1984) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า 
ลักษณะของใบเลื่อยที่เปลี่ยนไปคือ ความหนา ความกว้าง ความกว้างของคมใบเลื่อย คลองข้างใบเลื่อย มุมหลังคม 
มุมฟัน และมุมหน้าคม นอกนั้นค่าอื่น ๆ ยังใกล้เคียงกันทั้งก่อนและหลังเลื่อย จากการสังเกตอาจเป็นไปได้ว่า ความ
หนา ความกว้าง ของใบเลื่อยที่เปลี่ยนไปอาจมาจากลักษณะการตั้งใบเลื่อยที่ต้องมีการตึงใบเล่ือย ส่วนความกว้างของ
คมใบเลื่อย คลองข้างใบเลื่อย มุมหลังคม มุมฟัน มุมหน้าคมน่าจะเกิดมาจากการเลื่อย ทำให้ลักษณะของมุมใบเลื่อย
ต่าง ๆ เปลี่ยนใบซึ่งจะมีผลต่อความสมดุลของการเลื่อยทำให้ได้ไม้แปรรูปที่มีคุณภาพต่ำลง  (Okai et al. 2006) 
ลักษณะใบเลื่อยธรรมดาเลื่อยไม้เมื่อเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ก่อนและหลังการเลื่อย  ความหนาของใบเลื่อยลดลง
อาจเกิดมาจากขั้นตอนในการตึงใบเลื่อยทำให้ใบเลื่อยมีการยึดตวัทำให้ความหนาใบเลื่อยลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบใบเลื่อย 2 ลักษณะคือ ใบเลื่อยธรรมดาไม่ติดเล็บและใบเลื่อยธรรมดาติดเล็บ จะเห็นว่า การสึกหรอ
จากการเลื่อยไม้ด้วยลักษณะใบเลื่อยธรรมดาและใบเลื่อยธรรมดาติดเล็บทำให้ค่าพารามิเตอร์มีความแตกต่างกัน ค่า
ความหนาของใบเลื่อยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ส่วนความกว้างของคมใบเลื่อยและคลองข้างใบเลื่อย ใบเลื่อยทั้ง
สองลักษณะจะมีค่าลดลง ในขณะที่ลักษณะอื่น ๆ ของใบเลื่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย  
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โดยสรุปแล้วอิทธิพลของการบำรุงรักษาใบเลื่อยโดยวิธีการนวด การรีด และการเจียรนัยฟันเลื่อย ไม่ได้มีผล
โดยตรงกับผลผลิตไม้แปรรูปและความสม่ำเสมอของความหนามากนัก หากแต่การบำรุงรักษาที่ดีส่งผลให้การการ
แปรรูปไม้เป็นได้อย่างต่อเนื่อง ใช้ใบเลื่อยครบอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายด้านใบเลื่อยใบใหม่ 

 
3. เทคโนโลยีนวัตกรรมการต่อไม้จากเศษเหลือจากการแปรรูปไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และตกแต่งผิวหน้าไม้
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

3.1 การต่อไม ้
จากการเพิ่มมูลค่าไม้สักโดยการใช้เศษเหลือจากการแปรรูปไม้สักซึ่งจะได้ไม้แปรรูปขนาดความหนา  1 นิ้ว 

กว้าง 3 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว ทำการต่อไม้ใน 3 ลักษณะและใช้กาวติดไม้ 3 ประเภท ดัง Table 10-11 
 
Table 10 Descriptive details for jointing and finishing experiments.  
Jointing and finishing Description 
Butt joint 1-inch thick 
Scarf joint 1-inch thick with 4-inches deep 
Finger joint Length of finger = 0.5 inch, no. of finger per 

inch = 5, vertical orientation  
PVA glue (polyvinyl acetate glue) 32 % of solid content, pH = 3.2 
Contact adhesive 24 % of solid content, density = 0.8 g/cu.cm 
Hot glue (hot melt adhesive, HMA) 100 % of solid content, melting point = 100 OC 

 

                        
(A)                                (B)                             (C)  

Figure 3 Type of wood jointing  (A) butt joint, (B) scarf joint, and (C) finger joint 
 
T a b l e  1 1  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  w o o d  j o i n t i n g  w i t h  v a r i o u s  b i n d e r s . 

Treatment Mechanical properties 
Modulus of rupture 

(N/mm3 or MPa) 
Modulus of elasticity 

(N/mm3 or MPa) 
Tension strength 
(N/mm3 or MPa) 

T1- scarf with PVA glue 63.67 (3.79) 9618.33 (206.82) 28.48 (2.28) 
T2- scarf with contact adhesive 57.67 (2.52) 9428.00 (196.41) 23.53 (1.08) 
T3- scarf with hot glue 62.00 (2.65) 9578.33 (319.87) 27.95 (0.95) 
T4- butt with PVA glue 30.86 (6.06) 9010.67 (34.50) 16.29 (0.78) 
T5-butt with contact adhesive 19.21 (1.36) 8845.00 (217.74) 12.67 (2.81) 
T6- butt with hot glue 32.06 (1.76) 9359.00 (108.76) 17.07 (1.61) 
T7- finger with PVA glue 46.43 (1.02) 9925.67 (65.90) 25.78 (1.09) 
T8- finger with contact adhesive 34.33 (4.04) 9167.67 (175.94) 18.96 (1.07) 
T9- finger with hot glue 57.33 (2.08) 9508.33 (84.09) 23.12 (2.06) 
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จากผลการทดลองจะเห็นว่า ลักษณะการต่อไม้ที่แข็งแรงที่สุดคือการต่อแบบ finger joint และ scarf joint  
ด้วยกาวร้อนและกาวลาเท็กต์คือสามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 23.12 - 28.48 MPa อย่างไรก็ตาม ลักษณะการต่อไม้และ
ชนิดกาวที่เหมาะสมมากที่สุดยังสรุปไม่แน่ชัดแต่ก็สามารถสรุปได้ว่า การต่อไม้ด้วยกาวยางไม่ว่าเป็นการต่อด้วยลักษณะ
ใดและการต่อไม้แบบ butt joint ไม่ว่าจะเป็นการต่อไม้ด้วยกาวประเภทใด จะไม่มีความเหมาะสมในการต่อไม้ที่ต้องใช้
งานในลักษณะรับแรงต่าง ๆ ส่วนการต่อไม้แบบ scarf joint และ finger joint สามารถรับแรงได้ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากความคุ้มทุนของเนื้อไม้ การต่อไม้แบบ finger joint จะมีความเหมาะสมกว่าเพราะเสียนปริมาตรเนื้อไม้
น้อยกว่าในการต่อไม้ เมื่อพิจารณาการต่อไม้ด้วยกาวร้อนและกาวลาเท็กต์จะเห็นว่าขั้นตอนการต่อไม้ด้วยกาวลาเท็กตจ์ะ
ยุ่งยากน้อยกว่าทำให้มีความเหมาะสมมาก ดังนั้นอาจพอสรุปได้ว่า ลักษณะการต่อไม้ที่เหมาะสมคือการต่อไม้แบบ finger 
joint ด้วยกาวลาเท็กต์ 

 
3.2 การตกแต่งผิวหน้าไม้ 
เมื่อทำการต่อไม้เรียบร้อยแล้วทำการเคลือบผิวตกแต่งผิวหน้าไม้โดยใช้ 3 เทคนิคคือ การเคลือบผิวด้วยแล็ค

เกอร์ การย้อมสีด้วยสีย้อมไม้และการพิมพ์ลายไม้ โดยมีรายละเอียดดัง Table 12-14 
 
Table 12 Descriptive details for wood finishing study. 

Wood finishing methods Description 
Lacquer coating Gloss type 
wood staining Gloss type 
Wood texture printing Semi-gloss type 

 
Table 13 Selected properties of  wood finishing materials. 

Finishing methods pH Density (g/cu.cm) Solid content (%) 
Lacquer coating 8.96 1.02 36.33 
Wood staining 6.97 0.98 27.78 
Wood texture printing 6.88 0.89 26.87 

 
Table 14 Abrasion and gross index of wood finishing with each jointing types. 

Treatment 
Properties 

Abrasion (rpm) Visual gloss index 
T1- scarf with lacquer coating  1000 +++ 
T2- scarf with wood staining 800 + 
T3- scarf with wood texture printing 800 + 
T4- butt with lacquer coating 1000 +++ 
T5- butt with wood staining 800 + 
T6- butt with wood texture printing  800 + 
T7- finger with lacquer coating  1000 +++ 
T8- finger with wood staining 800 + 
T9- finger with wood texture printing 800 + 

Remark : +++ is high gloss, ++ is medium gloss, + is low gloss. 
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 จากผลการทดลองจะเห็นว่าการตกแต่งผิวหน้าด้วยสารเคลือบคือแล็กเกอร์จะทำให้ผิวหน้ามีความต้านทาน
ต่อการขีดข่วนมากกว่าการย้อมสีและพิมพ์ลาย อย่างไรก็ตามในการย้อมสีและพิมพ์ลายนั้นก็ยังสามารถทำการเคลือบ
ผิวด้วยแล็กเกอร์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการขีดข่วนได้ส่วนค่าความมันวาวที่พิจารณาโดยการพินิจจะได้ผลใน
ลักษณะเช่นเดียวกับความทนทานต่อการขีดข่วนซึ่งการเคลือบผิวจะทำให้ผิวหน้ามีความมันวาวมากกว่าการย้อมสี
และการพิมพ์ลายแต่ถ้าต้องการความมันวาวเพิ่มก็ให้ทำการเคลือบผิวเพิ่มอีกขั้นหนึ่ง 
 
4. เทคโนโลยีนวัตกรรมการเผาถ่านไม้และถ่านไม้อัดแท่งจากเศษเหลือจากการแปรรูปไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า 

4.1 การผลิตถ่านไม ้
จากการแปรรูปไม้ยูคาลิปตัสทำให้มีเศษเหลือจากปีกไม้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าจึงทำการเผาเป็นถ่านไม้ที่

อุณหภูมิ 3 ระดับและทำเป็นถ่านอัดแท่งโดยมีสารประสาน 3 ทรีทเม้นต์คือ ไม่ใช้สารประสาน ใช้แป้งเปียกและ
กากน้ำตาล โดยได้คุณสมบัติของถ่านไม้แสดงดัง Table 15 
 
Table 15 Energetic properties of eucalyptus charcoal producing with various carbonisation temperatures. 

Carbonisation 
temperature 

(OC) 

Yield 
(%) 

Moisture 
content 

(%) 

Proximate analysis 
Heating 
value 

Fixed 
carbon 

(%) 

Volatile 
matter 

(%) 

Ash 
(%) 

(calories 
per gram) 

400 27.38  
(5.84) 

7.00 
(1.73) 

30.17 
(7.52) 

30.17 
(7.52) 

6.06  
(0.10) 

6657.00 
(274.77) 

600 18.94  
(5.02) 

9.67 
(0.58) 

67.50 
(11.82) 

19.93 
(8.72) 

6.58 
(0.52) 

6641.00 
(513.56) 

800 14.09 
(1.16) 

9.75 
(0.50) 

67.00 
(4.08) 

15.50 
(4.65) 

7.50 
(0.58) 

6849.00 
(68.18) 

 
 จากผลการทดลองจะเห็นว่า อุณหภูมิในการเผามีผลต่อคุณสมบัติและคุณภาพของถ่านไม้ร่วมอัตราการเพิ่ม
ของอุณหภูมิในเตาเผาซึ่งที่ได้จะเห็นว่า การเผาถ่านไม้ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสจะถ่านที่มีค่าคาร์บอนเสถียร
หรือคาร์บอนคงที่ที่ 67 เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงต่อค่าความร้อนซึ่งมีค่า 6849.00 แคลอรี่ต่อกรัม ซึ่งจะสรุป
ได้ว่า อุณหภูมิที่สูงในเตาเผาจะทำให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบและเลือกวัสดุในการ
ก่อสร้างเตาและชนิดไม้ก็มีผลต่อคุณภาพของถ่านค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามเมื่อชนิดไม้ไม่สามารถเลือกได้ การ
ควบคุมและปรับสภาวะในการเผาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพของถ่านไม้ได้ 
 
 4.2 การผลิตถ่านอัดแท่ง 

หลังจากนั้นนำถ่านไม้บดให้เป็นผลด้วยเครื่องสับและเครื่องบดให้ได้ผงถ่านขนาดความกว้างน้อยกว่า 5 
มิลลิเมตร แล้วนำไปผสมกับตัวประสานด้วยเครื่องผสมตามอัตราส่วนแสดงใน  Table 16-17 หลังจากนั้นนำเข้า
เครื่องอัดด้วยความเร็วรอบของสกรู 300 รอบต่อนาที ด้วยแรงอัด 100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จนได้ถ่านอัด
แท่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งได้ถ่านอัดแท่งที่มีความหนาแน่นอย่างหลวม 635 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีความชื้นประมาณ 6.35 เปอร์เซ็นต์ (Table 16) 
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Table 16 proportion of binder and charcoal for briquette production. 

Binder types 
Binder loading 

(kg) 
Charcoal loading 

(kg) 
Water loading 

(ml) 
Moisture content 

(%) 
None - 10 100 8-10 
Starch 4 10 120 5-8 
Molases 2 10 250 8-10 

 

   

 
Figure 5 Activities for charcoal and briquettes production. 
 
Table 17 Energetic properties of briquettes producing with various carbonisation temperatures. 

Binder types 
Moisture 
content 

(%) 

Proximate analysis Heating 
value 

(Calories per 
gram) 

Fixed carbon 
(%) 

Volatile 
matter 

(%) 

Ash 
(%) 

none 9.67 
(0.58) 

66.00 
(4.36) 

16.67 
(4.93) 

7.33 
(0.58) 

6850.33 
(83.44) 

Starch 9.33 
(0.58) 

68.63 
(12.19) 

22.10 
(7.62) 

6.31 
(0.39) 

6510.00 
(383.58) 

Molasses 9.80 
(1.04) 

52.10 
(0.76) 

22.12 
(0.86) 

14.29 
(2.58) 

6066.15 
(63.28) 
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 จากผลการทดลองจะเห็นว่า ถ่านอัดแท่งจากการผลิตโดยไม่ใช้ตัวประสานจะให้ค่าความร้อนของถ่านอัด
แท่งเทียบเท่าถ่านไม้โดยมีค่าความร้อนที่ 6850.33 แคลอรี่ต่อกรัม แต่ถ้าใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานจะทำให้ได้ค่า
ความร้อนลดลงเช่นเดียวกับการใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสาน การใช้แป้งเปียกและกากน้ำตาลจะให้ค่าสารระเหย
มากกว่าไม่มีตัวประสาน อย่างไรก็ตามการใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสานจะให้ปริมาณเถ้ามากกว่าตัวประสานตัวอื่น 
ๆ ดังนั้น การไม่ใช้ตัวประสานเป็นการผลิตถ่านอัดแท่งที่เหมาะสมที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในการของการแข็งแรงของ
ถ่านอัดแท่งซึ่งจะสัมพันธ์กับการขนส่งไปยังตลาดและผู้ใช้ ซึ่งถ้าพิจารณาในลักษณะนี้การใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน
จะมีความเหมาะสมมากกว่า 
 

สรุป 
 คุณภาพวัตถุดิบโดยยางพาราอายุ 30 ปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14-23 เซนติเมตร โก่ง 2.49 เซนติเมตร 
สักอายุ 30 ปี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24-26 เซนติเมตร โก่ง 1.29 เซนติเมตรและยูคาลิปตัสอายุ 3-5 ปี ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 11-13 เซนติเมตร โก่ง 0.32 เซนติเมตร รูปแบบการเลื่อยสำหรับไม้ยางพารา มีรูปแบบการเลื่อย
หลายลักษณะ ได้ผลผลิตไม้แปรรูปแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามลักษณะไม้ท่อนและการตัดสินใจของนายม้าที่มีผลต่อ
ผลผลิตไม้แปรรูปค่อนข้างมากเนื่องจากต้องพยายามเลื่อยหลบไส้ ส่วนไม้สักและยูคาลิปตัสจะให้ผลผลิตผลิตไม้แปร
รูปมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดไม้ท่อนด้วยเช่นกัน การเลื่อยไม้ด้วยลักษณะใบเลื่อยธรรมดาและใบเลื่อยธรรมดาติดเล็บ
ทำให้ค่าพารามิเตอร์มีความแตกต่างกันและค่าความหนาของใบเลื่อยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ส่วนความกว้าง
ของคมใบเลื่อยและคลองข้างใบเลื่อย ใบเลื่อยทั้งสองลักษณะจะมีค่าลดลง 

ลักษณะการต่อไม้ที่แข็งแรงที่สุดคือการต่อแบบ finger joint และ scarf joint  ด้วยกาวร้อนและกาวลาเท็กตค์อื
สามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 23.12 - 28.48 MPa การตกแต่งผิวหน้าด้วยสารเคลือบคือแล็กเกอร์จะทำให้ผิวหน้ามีความ
ต้านทานต่อการขีดข่วนมากกว่าการย้อมสีและพิมพ์ลาย การเผาถ่านไม้ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสจะถ่านที่มีค่า
คาร์บอนเสถียรหรือคาร์บอนคงที่ที่ 67 เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงต่อค่าความร้อนซึ่งมีค่า 6849.00 แคลอรี่ต่อ
กรัม ถ่านอัดแท่งจากการผลิตโดยไม่ใช้ตัวประสานจะให้ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งเทียบเท่าถ่านไม้โดยมีค่าความ
ร้อนที่ 6850.33 แคลอรี่ต่อกรัม 
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บทคัดย่อ 

การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน  จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการใช้ไม้
สักแปรรูปที่ไม่ได้ผ่านการอบไม้มาก่อนในการทำเฟอร์นิเจอร์, วงกบ, ประตู, หน้าต่าง, ของตกแต่ง ฯลฯ ของกลุ่ม
ชุมชน ไม้สักที่ไม่ผ่านการอบจะมีความชื้นสูง เมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการ บิด งอ ห่อ โก่ง ผลิตภัณฑ์เกิด
ความเสียหายไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้านอกจากนี้ การดำเนินโครงการนี้จัดทำเพื่อรองรับการส่งเสริมการปลูกสักที่มี
มากขึ้น การเพิ่มมูลค่าไม้สักตัดสางขยายระยะ ไม้สักขนาดเล็ก พร้อมทั้งการใช้ไม้ในอนาคต 

การดำเนินงานภายใต้โครงการ มีการสร้างเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำ ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์  
หัวดง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง (Direct Heat Exchange( ควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi - automation( ควบคุมความเร็วลมใน
ห้องอบตามหลัก Air flow สามารถอบไม้ได้ครั้งละ 500 –700 ลูกบาศก์ฟุต  อบไม้สักแปรรูปที่ความหนา 25 มิลลิเมตร 
ให้เหลือความชื้น 10 ± 2 % ใช้ระยะเวลา 9 วัน มีต้นทุนในการอบไม้เท่ากับ 14.59 บาทต่อลูกบาศก์ฟุต พร้อมทั้ง
อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอบไม้สัก ประโยชน์ของการอบไม้ วิธีการ ขั้นตอนการอบไม้ พร้อมเทคนิคการอบ
ไม้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้กลุ่มสมาชิกชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบไม้ วิธีการใช้เตา
อบไม้ โดยจะสามารถใช้เตาอบไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
คำสำคัญ: ไม้สัก เตาอบไม้ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง 
 

ABSTRACT 
Low cost kiln dry provided a solution to local community groups which utilize of untreated 

teak wood for making products such as furniture, frames, doors, windows and decoration products, 
etc. Untreated teak contains high humidity which causes problem to physical properties of the 
wood such as twisting, bending, and deflection as a result, the customers are not satisfied with the 
products. This project was developed to support the expansion of teak wood plantation and to 
add value to the small teak wood eliminated during the thinning process. 
 The project covered building low-cost kiln dry with Direct Heat Exchange system at Hua 
Dong Furniture Merchant Community Enterprise, Sung Men District in Phrae Province. Temperature 
and relative humidity was controlled through a semi-automatic control system, and air velocity in 
the kiln dry was controlled according to the Air flow principle. This kiln dry could process 500–700 
cubic feet of wood per time and reduce moisture of 25 mm. thick wood to 10 ± 2% in a 9-days 
period. Cost of drying process was 14.59 Baht/cubic foot. As part of the project, knowledge transfer 
and training of kiln dry to treat teak wood, advantage of treated wood, procedure and technical 
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aspects of the operation to gain the highest quality and efficiency were conducted. As a result, the 
community group members had sufficient knowledge and well understanding of wood treatment 
using the kiln dry and skill to solve problems which might occur in the future. 
Keywords: Teak, kiln dry, direct heat exchange system 

 
คำนำ 

 ไม้สักเป็นไม้มีค่าของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน หลังจากไม้สักในป่าธรรมชาติลดลง จึงมีการปลูกสร้างสวน
สักขึ้น และมีการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกสวนสักมากขึ้น ปัจจุบันไม้สักที่มีการนำมาใช้ประโยชน์มาจากสวนสักปลูก
แทบทั้งสิ ้น ไม้สักเป็นไม้รอบตัดฟันระยะยาว ประมาณ 60 ปี จึ งมีการตัดขยายระยะเพื่อให้ไม้ที ่เหลือมีการ
เจริญเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเพิ่มขึ้น การตัดขยายระยะในสวนป่าไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ ซึ่งเป็นการตัดขยายระยะเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งและดำเนินการในระยะเวลาไม่นานนักก่อนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final harvest) ยกตัวอย่างเช่น ทำการตัดขยายระยะครั้งแรกเมื่อสวนป่าไม้สักมีอายุประมาณ 
14 – 15 ปี ตัดขยายระยะ ครั้งที่ 2 เมื่อสวนป่าไม้อายุ 21 – 22 ปี และตัดฟันครั้งสุดท้ายเมื่อสวนป่ามีอายุ 30 ปี 
(อายุรอบหมุนเวียนของสวนป่า( เป็นต้น (กรมป่าไม้, 2558( ไม้สักตัดขยายระยะจึงเป็นไม้ขนาดเล็ก มีคุณภาพต่ำ มี
มูลค่าต่ำ และมีความแข็งแรงทนทานน้อย ไม้สักตัดขยายระยะจึงมีขีดจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่
ประมาณ 90% ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วนสวนป่าสักของเกษตรกรหรือสวนป่าสักที่ปลูกในชุมชน ไม่นิยมทำการตัด
ขยายระยะเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และไม้ที่ขายได้มีมูลค่าต่ำ ทำให้สวนป่าสักของเกษตรกร หรือชุมชนไม่เจริญเติบโต
เท่าที่ควร  และในปัจจุบันในชุมชน เช่น ในจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จะมีการนำไม้สักแปรรูปไปใช้ในการทำ
เฟอร์นิเจอร์, ประตู, หน้าต่าง ฯลฯ โดยไม่ได้ผ่านการอบไม้ ทำให้ไม้เกิ ดการโก่ง บิด งอ แตก เป็นตำหนิ จึงทำให้
ได้รับการเคลมจากลูกค้า หรือต้องขายในราคาถูก เนื่องจากเตาอบไม้มีราคาแพงมากกว่า 1.5 ล้านบาท ทำให้ชุมชน
ผู้ประกอบการไม้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 ทำให้คณะผู้วิจัย จึงต้องการทำเตาอบไม้แบบมีต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพในการอบไม้ได้เป็นอย่างดี
ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของไม้สักแปรรูป 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
วิธีการศึกษา 

1. ออกแบบเตาอบไม้ แบบต้นทุนต่ำ โดยอาศัยหลักการ 
1.1   ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งถึ งคุณภาพของไม้แปรรูปหลังอบ  ด้วยระบบ

ควบคุมแบบกึ ่งอัตโนมัติโดยส่งสัญญาณผ่าน Thermo couple (Wet – Dry bulb) ที่ติดตั ้งใน
ห้องอบ เพื่อควบคุมการทำงานของห้องอบไม้ 

1.2   ควบคุมความเร็วลมให้ห้องอบตามหลัก Air Flow ด้วยพัดลมและควบคุมทิศทางลมด้วยระบบ
อัตโนมัติ เพื่อให้ลมกระจายทั่วทั้งห้องอบไม้ 

1.3   ห้องกำเนิดความร้อน จะให้การเผาในถังเหล็ก และดูดความร้อนที่แผ่รังสิด้วย Blower โดยใช้
เชื้อเพลิง คือ เศษไม้, ปีกไม้ 

1.4   ควบคุมการอบไม้ตามตารางอบไม้ที่เหมาะสม 
2. ทดสอบประสิทธิภาพเตาอบไม้ให้มีความชื้นหลังการอบไม้ที่ 10 ± 2%  
3. คิดต้นทุนการอบไม้ เปรียบเทียบกับเตาอบที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

 
  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

431 

การก่อสร้างเตา 
1. คัดเลือกคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำ โดยเลือกจาก

สภาพแวดล้อมของจังหวัดแพร่ที่มีพื้นที่ปลูกไม้สัก และเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักขนาดใหญ่ มีวิสาหกิจชุมชน
แยกย่อยไปแต่ละชุมชน ถือว่ามีความพร้อมสำหรับการเลือกเป็นพื้นที่ทดลอง ดั งนั้น จึงคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนผู้ค้า
เฟอร์นิเจอร์ หัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เป็นสถานที่ในการก่อสร้างเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำ 

2. การก่อสร้างเตาอบไม้ มีขนาด กว้าง 655 เซนติเมตร สูง 400 เซนติเมตร ลึก 407 เซนติเมตร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1 ห้องอบ และ 1 ห้องเผาหรือห้องกำเนิดความร้อน (Figure 1 – 3) โดยระบบการทำงานของ
เตาอบไม้จะดูดความร้อนจากห้องเผา โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิ (กระเปาะแห้ง( เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิหลักการ
ทำงานโดยคือ มีการเผาเชื้อเพลิง (เช่น เศษไม้, ขี้เลื่อย( ในถังเผา เพื่อให้เกิดความร้อนขึ้นใ นห้องเผาจากนั้นระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ (กระเปาะแห้ง( จะทำให้เกิดการดูดความร้อน (อากาศร้อน/ลมร้อน( จากห้องเผาเข้าสู่ห้องอบจนได้
อุณหภูมิในช่วงที่ตั้งค่าไว้  ในขณะเดียวกันระบบควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์  จะควบคุมการเปิด/ปิดของปล่องระบาย
ความชื้นด้านบนของห้องอบ เพื่อควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์ในห้องอบให้ได้ค่าตามช่วงที่กำหนดไว้โดยมีระบบ
ควบคุมต่างๆ (Figure 4) ดังนี้ 

1) ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง 
2) ระบบควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ ์
3) ระบบดูดลมร้อน 
4) ระบบพัดลมกระจายความร้อน 

ซึ่งหลังจากติดตัง้ระบบต่างๆ จงึได้เตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำ (Figure 5) 
 

 
Figure 1  Kiln dry plan 
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Figure 2  Source of energy 
 

 
Figure 3  Building of kiln dry 
 

    
Figure 4  Control system in kiln dry 
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Figure 5  Kiln dry 
 
การอบไม้สักแปรรูป 

ทดลองอบไม้สักที่ความหนา 25 มิลลิเมตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ทำการวัดความชื้นของไม้สักก่อนอบ สำหรับนำไปตั้งค่าอุณหภมูิตามตารางอบไม้   
2. การกองและเรียงไม้เข้าอบ  ก่อนนำไม้เข้าอบต้องมกีารกองจดัเรียงอย่างถกูต้อง เพื่อจะให้ไม้มีความชื้น

สม่ำเสมอ บิด งอ ห่อ โก่งน้อยลง 
3. ปิดประตูเตาอบไม้ 
4. จุดเตาแหล่งกำเนิดความร้อน   
5. ตั้งค่าอุณหภูมิที่กล่องควบคุม ตามตารางอบไม้ที่กำหนด (Table 1) 
6. ตรวจเช็คความชื้นไม้ทุก 24 ชั่วโมง เพื่อปรับอุณหภูมิตามตารางอบไม้  
7. อบไม้จนไม้มีความชื้นเหลือ 8 – 12 %  
8. ปิดเตาอบไม้  ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงนำไม้ออกจากเตาอบ 
ระยะเวลาในการทดลองอบไม้สักที่ความหนา 25 มิลลิเมตร ใช้ระยะเวลา 9 วัน สำหรับอบให้ไม้มีความชื้น

เหลือประมาณ 10% 
ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ หัวดงชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการ

ขั้นตอนในการอบไม้ การควบคุม การวัดความชื้นของไม้สัก การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเบื้องต้นให้ถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้สมาชิกกลุ่มชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการอบไม้  ทำไมต้องอบไม้ และ
อบไม้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ (Figure 6) 
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Figure 6  Knowledge transfer to staff of community 
 
Table 1  Kiln drying schedule (Teak) 

Moisture 
content 

(average,%)  

Temperature 
RH (%) Dry bulb thermometer Wet bulb thermometer 

ºF °C ºF °C 
Green wood – 40 130 54.4 123 50.5 81 

40 – 30  135 57.2 125 51.6 74 
30 – 25  140 60.0 128 53.3 70 
25 – 20 145 62.7 128 53.3 60 
20 – 15 150 65.5 127 52.7 50 
15 - 10 155 68.3 124 51.1 40 

 
ผลและวิจารณ์ 

การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน  เพื่อสอดคล้องกับการแก้ปัญหา
การใช้ไม้สักแปรรูปของกลุ่มชุมชนที่ไม่ได้ผ่านการอบไม้มาก่อน ในการทำเฟอร์นิเจอร์, วงกบ, ประตู, หน้าต่าง, ของ
ตกแต่ง ฯลฯ ใช้ไม้ที่ยังมีความชื้นสูง เมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการ บิด งอ ห่อ โก่ง ผลิตภัณฑ์เกิดความ
เสียหาย และยังสอดคล้องเพื่อรองรับการส่งเสริมการปลูกสักที่มีมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าไม้ตัดสางขยายระยะ ไม้
ขนาดเล็กระหว่างรอไม้สักที่โตเต็มที่ พร้อมทั้งการใช้ไม้ในอนาคต 

เตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ หัวดง ที่มีความ
พร้อมในด้านสถานที่  สมาชิก ปริมาณการใช้ไม้สักแปรรูป และ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยสร้างเตาอบไม้ต้นแบบ ระบบ
แลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง (Direct Heat Exchange) ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยระบบควบคุม
แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi - automation( ควบคุมความเร็วลมในห้องอบตามหลัก Air flow สามารถอบไม้ได้ครั้งละ
ประมาณ 500 –700 ลูกบาศก์ฟุต โดยทำการทดลองอบไม้สักแปรรูป ที่ความหนา 25  มิลลิเมตร 2 ครั้ง และสุ่ม
ตรวจวัดความชื้นทุก 24 ชั่วโมง เป็นจำนวน 9 วัน จำนวน 5 ชิ้น ได้ผลการสุ่มตรวจวัดความชื้น (Table 2) ปรากฏว่า
ไม้สักแปรรูปมีค่าความชื้นลดลงเรื่อยๆ ครั้งที่ 1 ความชื้นลดลงเหลือ 10.2 % การทดลองครั้งที่ 2 ความชื้นของไม้
ลดลงเหลือ 10.4% ไม้ที่ผ่านการอบแล้วมีคุณภาพดี ไม่มีการแตก งอ หัก 
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Table  2  Moisture content (average,%) 

Day  
Moisture content (average,%) 

1st experiment  (%) 2nd experiment  (%) 
1 61.6 62.6 
2 54.8 54.2 
3 47.4 47.0 
4 40.8 41.8 
5 30.4 30.8 
6 25.0 24.6 
7 17.6 18.8 
8 14.6 15.2 
9 10.2 10.4 

 
มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอบไม้แก่สมาชิก เทคนิคในการอบไม้ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

แนะนำเทคนิคในการเรียงไม้เข้าห้องอบ การควบคุมการไหลของลมร้อน ขั้นตอนการอบไม้ ตลอดจนการควบคุมการ
ทำงานของเตาอบไม้ 

กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการอบไม้ มีความ
กระตือรือร้นที่ต้องการอยากทดลองใช้งาน พร้อมทั้งเข้าใจกระบวนการ วิธีการทำงานของเตาอบไม้   สามารถจะใช้
งานเตาอบไม้ได้เป็นอย่างดี 

พร้อมทั ้งคำนวณค่าใช้จ ่ายต้นทุนการอบไม้ต ่อการอบไม้หนึ ่งครั ้ง  โดยคิดจากปริมาณไม้จำนวน             
900 ลูกบาศก์ฟุตต่อห้องอบ  ใช้เวลาอบไม้ 7 วัน คิดเป็นต้นทุนการอบไม้ 14.59  ต่อลูกบาศก์ฟุต  ต้นทุนการอบไม้
เตาอบแบบใช้ Boiler  มีค่าใช้จ่าย  25  บาทต่อลูกบาศก์ฟุต (ข้อมูลจากการสอบถามโรงงานเตาอบไม้ที่ใช้ Boiler)  

เปรียบเทียบระหว่างเตาอบทั้งสองประเภท  โดยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน  มีค่าใช้จ่ายต่ำ
กว่า  10.41 บาทต่อลูกบาศก์ฟุต  หรือเท่ากับ  9,369 บาทต่อครั้งที่อบไม้  และถ้าเปรียบเทียบกับการจ้างอบไมจ้ะมี
ค่าจ้างอบไม้ลูกบาศก์ฟุตละ 80 บาท จะประหยัดได้  65.41 บาท หรือเท่ากับ 58,869  บาทต่อครั้งที่อบไม้ 

 
สรุป 

การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน ได้เตาอบไม้สักแบบต้นทุนต่ำ
สำหรับกลุ่มชุมชน ตั้งอยู่ ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ หัวดง ที่มีความพร้อมในด้านสถานที่  สมาชิก ปริมาณ
การใช้ไม้สักแปรรูป และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยสร้างเตาอบไม้ต้นแบบ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง (Direct 
Heat Exchange) ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi - automation( 
ควบคุมความเร็วลมในห้องอบตามหลัก Air flow สามารถอบไม้ได้ครั้งละประมาณ 500 –700ลูกบาศก์ฟุต อบไม้สัก
แปรรูปที่ความหนา 25 มิลลิเมตร ให้เหลือความชื้น 10 ± 2 % ใช้ระยะเวลา 9 วัน  ต้นทุนในการอบไม้เท่ากับ 14.59 
บาทต่อลูกบาศก์ฟุต สำหรับเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำเป็นการใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรง จะไม่มีการใช้ 
Boiler ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการใช้เตาอบ Boiler แล้วเตาอบไม้ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการอบไม้ต่ำกว่า 10.41 บาท
ต่อลูกบาศก์ฟุต ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ ค่าบำรุงดูแลรักษาน้อยกว่า ตลอดจนมีความปลอดภัยมากกว่า พร้อมทั้ง
อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอบไม้สัก ประโยชน์ของการอบไม้ วิธีการ ขั้นตอนการอบไม้ พร้อมเทคนิคการอบ
ไม้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด   ทำให้กลุ่มสมาชิกชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบไม้ วิธีการใช้
เตาอบไม้ โดยจะสามารถใช้เตาอบไม้ได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการนำเศษเหลือชีวมวลที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นจาก 
“โครงการชุมชนไม้มีค่า” ที่กำลังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาแปรรูปเป็นพลังงาน โดยเศษเหลือที่ไม่สามารถ
นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนขนาด
เล็กมากที ่ตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยประยุกต์ใช้ระบบ Gasification System แบบ 
Downdraft ขนาดติดตั้ง 125 กิโลวัตต์ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดน้อย
กว่า 3 เมกกะวัตต์ลงมา ระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ และชุมชนสามารถลงทุนด้วยตนเองหรือเป็นผู้ร่วม
ลงทุนในกิจการได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่ต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนขนาด
เล็ก ทางโครงการฯ จึงได้ทดลองใช้ไม้พลังงานและเศษเหลือทางการเกษตรมาทดลองในโครงการนี้อีกด้วย รูปแบบ
ของการติดตั้งและการบริหารสถานีพลังงานไฟฟ้าต้นแบบนี้คาดว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่
มีศักยภาพต่อไป เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนให้กับชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรเจ้าของที่ดินในการหันมาปลูก
ไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชแบบวนเกษตร  โดยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการนี้และโครงการชุมชนไม้มีค่ายังสอดคล้องกับเป้าหมาย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตามแนวทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกจิ 
BCG Model อย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทย 
คำสำคัญ:  ต้นแบบ, สถานีไฟฟ้า, พลังงาน, แก๊สซิฟิเคชั่น, ชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The main objective of this research project is an endeavor to demonstrate the use of 
underutilized biomass residues from “Precious Wood Society Program” under state policy for power 
generation. These residues will be applied as main fuels for power generation by using gasification 
technology with installation capacity about 125 kW at Udom Sap Sub-district, Wang Nam Khiao 
District, Nakhon Ratchasima Province. This technology is suitable for very small power producers 
especially with installed capacity under 3 MW when compared to that of other power technologies 
thanks to its simplifier system, lower cost for installation and operation, lesser operators, easier for 
system learning. Therefore, the local communities can meet investment conditions by themselves 
or cooperation with private companies for running small power station by using indigenous biomass. 
For better raw material security, in this project, energy wood and agricultural residues are also 
focused on. The results from this project, operation knowledge and business administration, are 
expected that these valuable data on operating and managing small power station can be adopted 
for better benefit returning by other high potential local communities in order to increase planted 
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area for economical forest plantation or change planted system to agro-forestry system. Finally, the 
direct and indirect benefits from this project and Precious Wood Society Program can support and 
promote the BCG Model – Bio / Circular / Green Economy – under long-term sustainable 
development target by Royal Thai Government. 
Keywords:  Prototype, Power Station, Energy, Gasification, Local Community 
 

คำนำ 
พลังงานเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัญหาการขาดแคลนพลังงานและปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานฟอสซิล (Fossil Energy) ทำให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความ
สนใจและความสำคัญของงานวิจัยด้านการแปรรูปพลังงานจากชีวมวลในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาและมี
หน่วยงานวิจัยโดยตรงด้านการปลูกและใช้ไม้พลังงาน ดังนั้นทางคณะวนศาสตร์จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้มีการใช้
แหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในท้องถิ่นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มจากงานวิจัยด้านปลูกไม้พลังงานและการ
สำรวจชีวมวลที่มีศักยภาพขึ้นในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นที่ตั้งของสถานี
วิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวที่สำคัญของทางคณะวนศาสตร์ ต่อมาในปี 2560 ทางคณะวนศาสตร์ได้รับการ
สนับสนุนงบบูรณาการด้านพลังงานที่มีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพและบางส่วนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติมให้ดำเนินโครงการสาธิตด้านการนำไม้พลังงานมาใช้ประโยชน์โดยนำมาผลิตเป็นถ่านไม้คุณภาพสูงเพื่อการ
ส่งออก จากนั้นในปี 2562 ทางคณะวนศาสตร์ได้รับการสนับสนุนระบบ Gasification ขนาดติดตั้ง 125 kW จากทาง 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) เพื่อใช้เป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านสถานี
พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

เมื่อภาครัฐได้ขับเคลื่อน “โครงการชุมชนไม้มีค่า” อย่างจริงจัง โดยให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกลุ่ม
เรื่อง “ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า” ภายใต้การดูแลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  
ทางกลุ่มวิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเศษเหลือชีวมวลที่ไม่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอื่น ๆ อีกต่อไป 
นอกจากจะนำมาแปรรูปเป็นพลังงานเท่านั้น (Energy Conversion from Biomass) โดยเฉพาะการนำมาผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในชุมชนเอง โดยชีวมวลเศษเหลือเหล่านี้มีทั้งเศษเหลือไม้หรือเศษเหลือทางการเกษตรที่ถูก
ทิ้งไว้ในแปลงปลูก (Field Residues) เช่น กิ่งไม้ ลำต้น/รากพืชเกษตร และเศษเหลือภายหลังจากการแปรรูปภายใน
โรงงานแปรรูปต่าง ๆ (Factory Residues) เช่น ปีกไม้ ขี ้เลื ่อย ท่อนไม้ขนาดเล็ก ฝักหรือแกนของผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การนำเศษเหลือชีวมวลทั้งสองแหล่งเหล่านี้มาผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี Gasification แบบ Downdraft ที่ทางคณะวนศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากทาง UNIDO ซึ่ง
นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่
เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG Model ที่ภาครัฐกำลังผลักดันอยู่อีกด้วย 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

สถานีพลังงานหรือสถานีไฟฟ้าชุมชนเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพใน
ท้องถิ่น เช่น พลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์ หรือชีวมวล เป็นแหล่งพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (ม.ป.ป( ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดตั้งและดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชุมชนไว้ว่า โรงไฟฟ้าชุมชน
นั้นชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของโครงการควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชุมชน โดยอาจอยู่
ในรูปของสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน สำหรับข้อดีของสถานีไฟฟ้าชุมชน คือ: (ก( เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด (ข( เสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในท้องถิ่น (ค( สร้างความเข้มแข็ง
และการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของชุมชน (ง( เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษ ช่วยลดภาวะโลกร้อนการใช้
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เชื้อเพลิงฟอสซิล (จ( เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน ในกรณีไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง (ฉ( สร้างรายได้ให้ แก่
ชุมชน (ช( สามารถเข้าร่วมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

สำหรับประเด็นความท้าทายในการดำเนินสถานีไฟฟ้าระดับชุมชน ได้แก่: (ก( ขนาดของกำลังการผลิต/
สถานีไฟฟ้าชุมชน ซึ่งขึ้นกับปริมาณชีวมวลสำรองที่มีอยู่ (ข( ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณเชื้อเพลิง
สำรอง (ค( ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ง( ปัญหาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในสถานีไฟฟ้าชุมชน (จ( การขาดแคลน
บุคลากรทั้งทางด้านบริหารจัดการและทางด้านเทคนิค (ฉ( ปัญหาการจัดการในระยะยาว เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้
และการบูรณาการ (ช( การคัดค้านจากชุมชน เนื่องจากขาดความเข้าใจหรือมีความเข้าใจในแง่ลบต่อการดำเนิน
โครงการ 

นอกจากนี้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และมูลนิธิพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อมยังได้เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการลงทุนและด้านการบริหารจัดการไว้ ดังนี้ (มูลนิธิ
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม,  2555( : 1( ด้านการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน มี 2 รูปแบบ คือ การลงทุนในธุรกิจ
สถานีไฟฟ้า เช่น การเข้ามาลงทุนหรือถือหุ้นโดยตรง และการลงทุนในธุรกิจจัดหาชีวมวล เช่น ทำสัญญาผูกพันรับซื้อ
ชีวมวลจากชุมชน และ 2( ด้านการบริหารจัดการสถานีไฟฟ้าชีวมวลชุมชน เช่นการจั ดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อ
ติดตามการดำเนินงานของสถานีไฟฟ้าหรือสถานีพลังงานชุมชน 

ทั้งนี้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ชุมชนและสถาบันการเงิน รวมถึงการสนับสนุนด้าน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ให้เกิดต้นแบบและกรณีศึกษาขึ้น ก็จะช่วยลดมู ลค่าการลงทุน
ของโครงการฯ ที่จะดำเนินงานในอนาคตลงได้ (สรยุทธ, 2557( 

กรณีสถานีไฟฟ้าชีวมวลระดับชุมชนที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 1 MW นั้น รัศมีการขนส่งชีวมวลที่กำหนดไว้ไม่ควร
เกิน 30 กิโลเมตร เพราะเป็นรัศมีที่สามารถขนส่งมาที่ลานในสถานีไฟฟ้าได้เลย ไม่จำเป็นต้องมีลานย่อย ลานรับซื้อ
และแปรรูปเชื้อเพลิงจะอยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้า ซึ่งในบริเวณลานจะประกอบด้วย ลานกองไม้และเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้
แปรรูป ลานแปรรูป โรงเรือนเก็บเชื้อเพลิงที่แปรรูปแล้ว ซึ่งควรวางแผนให้มีการสำรองเชื้อเพลิงที่แปรรูปแล้วเพื่อใช้
ในโรงไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน และในส่วนของเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้แปรรูปให้สำรองไว้อย่างน้อย 15 วัน เช่นเดียวกัน 
โดยใช ้พ ื ้นท ี ่การกองเก ็บประมาณ 0.5 ไร ่  กองเช ื ้อเพล ิงให ้ส ูง 2.5 เมตร เพ ื ่อให ้ระบายอากาศได ้ดี  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2556( 

ชีวมวลที่จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับสถานีไฟฟ้าระดับชุมชนนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ไม้
พลังงาน เศษไม้จากกระบวนการแปรรูป และเศษเหลือทางการเกษตร โดยแต่ละประเภทนอกจากการใช้เป็น
เชื้อเพลิงจะแตกต่างกันแล้วยังให้พลังงานจากการเผาไหม้ไม่เท่ากัน ตามลักษณะองค์ประกอบต่าง ๆ ทางเคมีและ
คุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวลแต่ละชนิด รวมไปถึงสัดส่วนความชื้นที่สะสมอยู่ในชีวมวล (ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีว
มวล,  2549( ดังนั้นการปรับสภาพชีวมวลก่อนเข้าสู่ระบบ Gasification จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal Efficiency) สูงสุด อันจะนำไปสู่แนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
และแนวทางในการลดต้นทุนการดำเนินการของสถานีไฟฟ้าชุมชนต่อไป 

สำหรับเทคโนโลยี Gasification ที่ถูกใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ก็เนื่องมาจากว่าเทคโนโลยีนี้มีความเหมาะสมกับ
สถานีไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก โดยเฉพาะสถานีไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาดการติดตั้งต่ำกว่า 3  MW โดยมีความเหมาะสม
มากกว่าระบบเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) ลงทุนที่ต่ำกว่า อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้มีความซับซ้อนน้อยกวา่ 
ไม่จำเป็นต้องมีผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านมาดูแล ควบคุมตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และในระดับสเกลนี้ระบบ 
Gasification จะให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงกว่า ระบบ Gasification เป็นกระบวนการคายความร้อนบางส่วน 
( Partial Oxidation) ที่ใช้อุณหภูมิสูง โดยเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพเป็นก๊าซซึ่งส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจน โดยมีมีก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และก๊าซ
ไนโตรเจนผสมอยู่ด้วย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2556; มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม,  2555( 
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ระบบ Gasification มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1( ระบบผลิตก๊าซชีวมวล 2( ระบบทำความสะอาดก๊าซ 
3( ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการเดินระบบนั้นต้องการข้อมูลทางเทคนิคเพื่อพัฒนาระบบร่วมกันแบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ในการเดินระบบ Gasification ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผู้ผลิต Gasifier 
แจ้งเอาไว้ รวมถึงมีการซ่อมบำรุงตามแผนการบำรุงรักษาที่วางเอาไว้ เช่น การบำรุงรักษาประจำวัน การบำรุงรักษา
ประจำเดือน และการบำรุงรักษาประจำปี   เป็นต้น สำหรับการทำงานในสถานีไฟฟ้าชุมชนการปฏิบัติงานตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็น จึงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารการจัดการ
สถานีไฟฟ้าชีวมวลในระดับชุมชนด้วยเช่นกัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2556( 

ในการเดินระบบ Gasification การศึกษาถึงปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขทางด้านเทคนิค เช่นเมื่อระบบ 
Wood Gas Generator มีอาการขัดข้อง ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน การวิเคราะห์ถึง ปัญหา 
สาเหตุ และวิธีการแก้ไข โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลร่วมกับการจัดการภูมิปัญญาหรือการจัดการความรู้ ( Knowledge 
Management: KM) ก็จะนำมาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน (พนิดาและ
สุวรรณ,  2560( และเนื่องจากสถานีไฟฟ้าชีวมวลชุมชนขนาดเล็กยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับ
ประเทศไทย ข้อมูลด้านเทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้มีให้อ้างอิงน้อยมาก หรือยังไม่มีการเรียบเรียงเป็นบทความเชิงวิชาการ 
ทำให้ขาดข้อมูลที่จำเป็นในกระบวนการตัดสินใจ (decision making) เพื่อลงทุนในการจัดตั้งสถานีไฟฟ้าในระดับ
ชุมชน 

โครงสร้างทางการเงินและรูปแบบองค์กรก็เป็นอีกเงื่อนไขสำคัญต่อการแสวงหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ดังนั้นการจัดโครงสร้างทางการเงินและรูปแบบองค์กรให้กับชุมชนให้ เหมาะสมก็จะลดความ
เสี่ยงลงในมุมมองของสถาบันการเงิน การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จึงมีความสำคัญ และพารามิเตอร์
หลักที ่จำเป็นต่อการตัดสินใจในการลงทุนทั ่วไป เช่น  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit-Cost Ratio, B/C) 
และ ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (Cost of Energy) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2556; กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.  2554( ก็ควรถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางด้าน เศรษฐ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (อัครวัฒน์และไพศาล, 2555( 

 
อุปกรณ์และวธิีการ 

1. วธิีการศึกษา 
(1) ทำการติดตั้งระบบ Gasification System ในสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กต้นแบบ 
(2) ทำการทดสอบระบบ Gasification System ที่ติดตั้ง 
(3) ทำการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ (Training of Trainers( 
(4) ทำการเดินระบบผลิตไฟฟ้า เก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
(5) ทำการฝึกอบรมเบื้องต้นให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งสถานีพลังงานไฟฟ้าต้นแบบฯ 

 
2. พื้นที่ศึกษาวิจัย 

พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยตั้งอยู่ที่ อุทยานอุตสาหกรรมไม้ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว ตำบล
อุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าฯ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ (พื้นที่ 
สีแดง( ดังแสดงในภาพ Figure 1 
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Figure 1 the study area for demonstrating a pilot power station as a learning center in this 

research 

 
ผลและวิจารณ์ 

1. การติดตั้งระบบ Gasification System ในสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กต้นแบบ 
ทางโครงการได้กำหนดพิมพ์เขียวสถานีพลังงานไฟฟ้าต้นแบบฯ ทั้งโครงการฯ ตามภาพ Figure 2 โดยพื้นที่

ใช้ประโยชน์ขั้นต่ำควรอยู่ที่ประมาณ 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร( และในการจัดสรรพื้นที่ควรประกอบไปด้วยตัวอาคาร
หลักและส่วนสนับสนุนดังต่อไปนี้ 1( อาคารระบบ Gasification  2( ห้องควบคุมระบบ Control Room และ
สำนักงาน 3( ห้องเก็บเครื่องมือซ่อมบำรุง อะไหล่ รวมถึงเครื่องสับไม้ (Chipper) และ 4( ลานตากวัตถุดิบ สำหรับ
ส่วนสนับสนุนอาจประกอบไปด้วย 1( พื้นที่สนับสนุนการทำงานของระบบ Gasification เช่น Cooling Tower 2( 
ระบบน้ำและน้ำสำรอง 3( ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และ 4( พื้นที่อเนกประสงค์ เป็นต้น 

การติดตั ้งระบบ Gasification ในโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid19 ทำให้วิศวกร
เจ้าของระบบจากประเทศอินเดียยไม่สามารถเดินทางเข้ามาติดตั้งได้ ทาง UNIDO และ คณะวนศาสตร์ จึงได้ทำการ
ติดตั้ง online โดยใช้วิศวกรชาวไทยภายใต้การควบคุมจากวิศวกรอินเดียผ่านระบบ online แทน อย่างไรก็ตามทาง
โครงการฯ ยังได้ผลกระทบจากพายุฝนและน้ำท่วมในพื้นที ่โคราชในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย แต่สุดท้ายทาง
โครงการฯ ก็สามารถติดตั้งระบบ Gasification System จนแล้วเสร็จ 
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Figure 2 the blueprint for our small power station layout at Udom Sap sub district in this research 
 
2. การทดสอบระบบ Gasification System และการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที ่ประจำสถานีพลังงานไฟฟ้า
ต้นแบบ 

ภายหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจเช็คระบบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงได้
จัดให้มีการทดสอบระบบอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ได้
ทำการฝีกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยและฝึกอบรมนิสิตวน-ศาสตร์วังน้ำ
เขียว ไปพร้อม ๆ กัน ในหลักสูตร Training of Trainers (Figure 3) 
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Figure 3 field practice in training of trainers course for project’s operators and staffs 
 
3. การเดินระบบผลิตไฟฟ้า เก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

โครงการฯ ได้ทำการทดลองเดินระบบ Gasification โดยใช้ไม้วัตถุดิบสามประเภทตามที่ได้วางแผน
ไว้ในการทดลอง คือ ไม้พลังงาน เศษไม้จากการแปรรูป และเศษเหลือการเกษตร ตามลำดับ ทั้งนี้ทางสถานี
พลังงานไฟฟ้าต้นแบบฯ ในฐานะศูนย์เรียนรู้ยังคงมีแผนดำเนินงานต่อไปเพื่อรองรับงานวิจัย สาธิต ศึกษาดู
งาน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป  

จากการทดลองนำไม้พลังงานมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าระหว่างเดือนธันวาคม 2563  จนถึงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ไม้พลังงานที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นไม้ยูคาลิปตัสที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่
ตำบลอุดมทรัพย์ เมื่อทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการพบว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การนำมาผลิตไฟฟ้า โดยนำมาผ่านการสับด้วยเครื่อง Chipper ของทางโครงการฯ แล้วตากให้มีความชื้นอยู่ระหว่าง 
10-20% เพราะเป็นช่วงความชื้นที่เหมาะสมที่จะป้อนเข้าสู่เครื่อง Gasifier โดยมีผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
เป็นไปตาม Table 1 
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Table 1  fuel property for main wood fuel (fast-growing trees) from laboratory testing 

Properties Units Range Remarks 
     Bulk Density Kg/m3 475-650  
     Approximate Analysis    
           Fixed Carbon % 10-12  
           Volatile Organic 
Compounds 

% 71-77  

           Moisture Content % 10-20  
           Ash Content % 1-2  
     Ultimate Analysis    
           Carbon % 48-49  
           Hydrogen % 9-10  
           Oxygen % 41-42  
           Nitrogen % 1-2  
Calorific Value (dry) MJ/kg 16-18  

 
ต้นทุนไม้วัตถุดิบมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการต้นทุนของสถานีไฟฟ้าชุมชน โดยราคาไม้

วัตถุดิบควรอยู่ระหว่าง 600- 800  บาท/ตัน ไม้วัตถุดิบที่จึงควรเป็นไม้จากการตัดสางขยายระยะ  (thinning) 
หรือเป็นเศษไม้จากการแปรรูปของโรงงานไม้ หรือเป็นเศษไม้ปลายไม้ที่ทิ้งเอาไว้ในแปลงปลูกหลังการตัดฟัน 
ไม้วัตถุดิบควรรีบทำเป็นชิ้นไม้สับทันทีแล้วทำการตากในลานตากเพื่อลดความชื้นให้อยู่ระหว่าง 10-20% (ไม่
ควรต่ำจหรือสูงมากจนเกินไปเพราะมีผลต่อกระบวนการ Gasification Process( เมื่อได้ความช้ืนตามต้องการ
ให้บรรจุลงถุงยักษ์ (Big Bags) เพื่อรอการใช้งานต่อไป 

ชิ้นไม้สับที่มีความชื้นเหมาะสมสามารถเก็บไว้ใน Big Bags เพื่อใช้ผสมกับชิ้นไม้สับที่มีความช้ืนสูงมาก
ในกรณีจำเป็น เช่น ปัญหาจากฤดูฝน เนื่องจากข้อจำกัดจากช่วงเวลาในการตากรวมถึงหาไม้วัตถุดิบได้ยาก 
ทำให้บางกรณีจำเป็นต้องใช้ชิ้นไม้สับที่มีความชื้นสูงกว่าที่ควรจะเป็น ในกรณีนี้ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทดลอง
ผสมถ่านไม้ไผ่ลงไปในชิ้นไม้สับที่มีความช้ืนสูงมากกว่า 50% ที่ประมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก พบว่าสามารถ
ใช้งานระบบ Gasification ได้ตามปกติโดยไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น นับเป็นอีกวิธีในการแก้ปัญหากรณีที่
จำเป็นต้องเดินระบบด้วยชิ้นไม้สับที่มีความชื้นสูงกว่าปกติโดยหลีกเลี่ยงไม่ได ้

ข้อมูลการเดินระบบ Gasification Process ระหว่างเดือนธันวาคม 2563  จนถึงต ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ได้แสดงไว้ในตาราง Table 2 โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามที่เจ้าของเทคโนโลยีแจ้งไว้อยู่ที่ 125 kW นั้น เมื่อเดิน
ระบบเต็มที่พบว่าระบบจะสามารถจ่ายไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง 50-80 kW ขึ้นกับสภาพของไม้วัตถุดิบที่ถูกป้อนเข้าสู่
ระบบ ทั้งนี้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในการเลี้ยงระบบและตัวสถานีไฟฟ้าเองทำให้ระบบสามารถจ่ายไฟ
เข้าสู่สายส่งตามตัวเลขดังกล่าว ทางโครงการฯ ต้องการเก็บข้อมูลการเดินระบบในระยะยาวต่อไปโดยจะหาแหล่งทุน
ภายนอกมาสนับสนุนดตามแผนดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ที่ได้วางเอาไว้ 
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Table 2  producer gas property from the downdraft gasification process in this research 

dd/mm/year 
wood consumption producer gas composition (%) Calorific Value 

(kg/hrs.) CO H2 CH4 O2 CO2 (MJ/Nm3) 
1-2 / December / 

2020 
110-145 13.6 19.8 2.2 0.6 15.1 4.62 

3-4 / December   /
2020 

114-155 13.8 19.4 2.4 0.3 15.4 4.88 

1-2 / January / 2021 117-144 13.4 19.5 2.1 0.5 15.2 4.51 
2-4 / January / 2021 111-151 13.7 19.1 1.9 0.3 15.6 4.74 
1-2 / February / 2021 147-112  13.5 19.6 2.3 0.4 15.4 4.67 

Avg. 110-155 13.6 19.5 2.2 0.4 15.3 4.51-4.88 
 
4. ทำการฝึกอบรมเบื้องต้นให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งสถานีพลังงานไฟฟ้าต้นแบบฯ 

โครงการฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนรอบ ๆ สถานีวิจัยฯ วังน้ำเขียว จำนวน 
2  หลักสูตร 6 รุ่น รุ่นละ 10 คน  (Figure 4) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้

ทราบการทำงานของระบบ Gasification System เบื้องต้น รวมเป็นไปถึงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถานีพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กระดับชุมชนและการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานีพลังงานไฟฟ้าฯ กับชุมชน
ท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรบของรุ่นที่ 1- 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4  ธันวาคม 2563 และรุ่น 4 - 6 ระหว่าง
วันที่ 7- 9 ธันวาคม  

 

    
Figure 4 training course for local community network during 1-9 December 2020 

5. ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กเบื้องต้นนั้น ทางคณะผู้วิจัย

มีความเห็นว่าระบบการผลิตไฟฟ้าควรจะมีการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่าง
การจุดเตาและหลังเลิกการใช้งาน จากข้อมูลพบว่าต้องใช้เวลาในการจุดเตาอยู่ระหว่าง 30-45 นาที ขึ้นกับความชื้น
ในไม้วัตถุดิบจึงจะสามารถปรับให้ก๊าซเชื้อเพลิงมีคุณภาพเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่เครื่องปั่นไฟ Generator เมื่อก๊าซ
เชื้อเพลิงป้อนเข้าสู่เครื่องปั่นไฟแล้วควรเดินระบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงควรมีผู้ดูแลระบบและคนงานอย่าง
น้อยอย่างละคน ทำงาน 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงใน Table 3 จะเห็นได้ว่าแม้สถานี
พลังงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชนจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ สามารถสร้างงาน
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และรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีต้นทุนในการติดตั้งระบบและค่าใช้จ่ายใน
การเดินระบบไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นทางชุมชนอาจต้องร่วมแหล่งทุนกันในรูปของวิสาหกิจชุมชนซึ่งน่าจะเป็นทางออก
ที่ดีในการดำเนินงานสถานีพลังงานไฟฟ้าในลักษณะนี้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
Table 3  preliminary cost analysis for installation and operating a small local power station 

List Estimated Cost (Thai Baht) Remarks 
Fixed Cost   
  1. Land 2,000,000-1,000,000  1-2 Rai (1,600-3,200 m2) 
  2. Main Building 1,500,000-1,000,000  depending on location 
  3. Gasification System & 
     Gas Engine 

,500,0007-,000,0006  depending on selected 
system 

  4. System Installation & 
Testing 

350,000-250,000  depending on location 

  5. Electrical Works 350,000-250,000  depending on location 
  6. Others 150,000-100,000  depending on location 
Operating Cost   
  1. Biomass Fuels about 3-5 ton/day about 1,050-1,400 

Baht/ton 
  2. Skilled Labors 12,000-15,000 

Baht/person/month 
depending on location 

  3. Unskilled Labors 12,000-15,000 
Baht/person/month 

depending on location 

  4. Maintenance Cost 5,000-15,000 Baht/month depending on selected 
system 

 
สรุป 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเศษเหลือชีวมวลจากโครงการชุมชนไม้มีค่ามาใช้เป็น
เชื ้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กมากระดับชุมชนโดยใช้ระบบ 
Gasification System ขนาดติดตั้ง 125 kW ที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากทาง United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดน้อย
กว่า 3 เมกกะวัตต์ลงมา ดูแลรักษาง่าย ทางชุมชนสามารถลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการได้ โดยการความมั่นคง
ทางด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงนั้นทางโครงการฯ จึงได้ทดลองใช้ไม้พลังงานและเศษเหลือทางการเกษตรมาทดลองใน
โครงการนี้ด้วย รูปแบบของการติดตั้งและการบริหารสถานีพลังงานไฟฟ้าต้นแบบนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไป
ปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มความน่าสนใจด้านการลงทุนให้กับเกษตรกร
เจ้าของที่ดินในการหันมาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชแบบวนเกษตรที่จะได้ทั้งไม้ไว้ใช้ประโยชน์
และพืชผลทางการเกษตรไว้ขาย ลดความเสี ่ยงในการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี ่ยวลง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนตามนโยบายของภาครัฐต่อไป ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดำเนินการต่อ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพราะโครงการฯ นี้จะเป็นต้นแบบในการขยาย
ผลการวิจัยไปสู่ภาคชุมชน เอกชน และภาครัฐที่กำลังให้การสนใจพัฒนาสถานีพลังงานไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
ระดับชุมชนที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

447 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.  ม.ป.ป..  โรงไฟฟ้าชุมชน. แหล่งที่มา: http://www.dede.go.th/ 

ewt_w3c/ewt_news.php?nid=475 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.  2554.  คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานจากชีวมวล. 

พิมพ์ครั้งที่ 1.  90 หน้า. 
พนิดา พนิตธารง และ สุวรรณ สัตยานุกรม.  2560.  การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารไทยของจังหวัด

จันทบุรี.  วารสารรัชต์ภาคย์  ฉบับพิเศษ: 366-372 
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม.  2555.  รายงานฉบับสมบูรณ์  การศึกษากำหนดแนวทางส่งเสริมโรงไฟฟ้า   ชีว

มวลชุมชนแบบครบวงจร.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  กระทรวงพลังงาน. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  2556.  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานีพลังงานชีวมวลชุมชนโพธิ์สรี  ต.โพธิ์ศรี    อ.

โพธิ์ศรี  จ.รอยเอ็ด. โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว 
Distributed-Green-Generation: DGG (โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 15 แห่ง(. 

ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล.  2549. ชีวมวล. ครั้งที่ 1. มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 
สรยุทธ  รักษาศรี. 2557. การจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

สหโคเจนกรีนและหมู ่บ ้านในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพู น. ว ิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อัครวัฒน์  ไสไทย และ ไพศาล  ตระกูลสุข.  2555.  แผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ด้วย
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นในประเทศไทย.  วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
2(2(. 

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

448 

การติดตามการเติบโตของกล้าไม้ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสวนป่าไม้มีค่าและเพาะเห็ดป่ากนิได้ 
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในภาคเหนือประเทศไทย  

Seedlings monitoring under Research and Development trees value plantation and 
edible wild mushroom for community model in northern Thailand Project 
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บทคัดย่อ 
 การวจิัยครั้งนี้ได้จัดตัง้แปลงป่าชุมชนต้นแบบสวนป่าไม้มีค่าและเพาะเห็ดป่ากนิได้ในภาคเหนอืประเทศไทย 
ทดสอบจำนวนกล้าไม้มีค่าใส่เหด็ป่ากินได้จำนวน 5 แปลง 500 ต้น ได้แก่ ยางนา พะยอม มะค่าโมง ตะเคียนทอง และ
รัง ในพื้นที่บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ การศึกษาครั้งนี้เพือ่ปลูกและทดสอบเป็นต้นแบบ
สวนป่าไม้มีค่าเพาะเห็ดป่ากินได้ในภาคเหนือประเทศไทย ทำการตดิตามการเจริญเติบโต ร่วมกับชุมชน ผลการ
ติดตามการเจรญิเติบโตของกล้าไม้ยืนต้นพบว่ากล้าไม้ที่มีอัตราการรอดตายทุกต้นในช่วงแรก ได้แก่ ยางนา 
ตะเคียนทอง และรัง ขนาดความโตที่คอรากชิดดิน และความสูงมากที่สุด ไดแ้ก่ มะค่าโมง ความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด
คือตะเคียนทอง ควรติดตามการเติบโตต่อไปอกีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ป ีและศึกษาปัจจัยที่พืชเจรญิเตบิโต เช่น 
สมบัติดิน ภูมิอากาศ 
คำสำคัญ: การติดตามกล้าไม้  เห็ดป่ากินได้ ชุมชนต้นแบบภาคเหนือประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 This study was established trees value plantation and edible wild mushroom for 
community forest model in northern Thailand. Five hundred seedlings were planted in 5 
plots with wild edible mushrooms on 5 plots (rais) such as Dipterocarpus alatus, Hopea 
odorata Shorea floribunda, Afzelia xylocarpa, and Shorea siamensis. Boon Jam village, Nam 
lao sub-district, Phrae province. The objective were tree value model and edible wild 
mushroom for community forest model in northern Thailand. Researcher was monitored 
seedling growth with community. The result shown that, the survival rate 100% were 
Dipterocarpus alatus, Hopea odorata and Shorea siamensis. Afzelia xylocarpa was the 
highest of Diameter at root collar and Height. The maximum crown width was Hopea odorata. 
The monitoring should be at least 3 years and growth factors such as soil chemical properties 
and climatic data. 
Keywords: Seedlings monitoring, Edible wild mushroom, Thailand’s northern community model 
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คำนำ 
จังหวัด น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ เป็นจังหวัดที่อยูใ่นโซนพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน 2 พบว่า ทุกพื้นทีทุ่ก

ชุมชนมีโครงการการปลูกป่าตามโครงการต่าง ๆ เพื่อการฟืน้ฟูป่าในการสรา้งพื้นที่สีเขียว ให้เป็นป่าไมท้ี่ถกูทดแทน
ด้วยพืชเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติเขียว คนกบัป่ามีความเกื้อกูลกันมาช้านานแม้จะถูกเปลี่ยนไป จาก
เกษตรยังชีพเป็นเกษตรกรรมเพื่อผลิตเชิงอตุสาหกรรม วถิีชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังตอ้งพึ่งพิงของป่า เช่น 
หน่อไม้ น้ำผึ้ง สมุนไพร ผักหวานป่า ไข่มดแดงและเห็ดป่า นอกจากเนื้อไม้จากไม้ยืนต้นแล้วของป่าเหล่านี้ยงัมีมูลค่าสูง 
และตอบสนองเกษตรกรที่พึ่งพิงของป่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเห็ดป่าที่สามารถกินได้ เชน่ เห็ดเผาะ (Astraeus 
hygrometricus(  เห็ดระโงก (Amanita spp.(  เห็ดตะไคล (Russula delica( เห็ดน้ำหมาก (Russula luteotacta 
Rea.(  เห็ดน้ำแป้ง (Russula alboareolata Hongo.( องค์ความรู้และเทคโนโลยีการใส่เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 สามารถตอ่ยอดถ่ายทอดสู่ชุมชน ควบคู่ไปกับชุมชนเพื่อการพัฒนาสวนป่า
ไม้มีค่า โดยเฉพาะการเลือกชนิดเห็ดป่าให้เหมาะสมกับไม้มีค่าวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae( สำหรับเหด็ป่าที่กินได้
ทางโครงการเลอืกเทคนิควิธีการที่เกษตรกรสามารถใส่เชื้อได้โดยตรงลงในกล้าไม้ นอกจากเกษตรกรจะได้เนื้อไม้มีค่า
ในระยะที่สามารถตดัฟันได้แล้ว เกษตรกรยังสร้างสวนป่าเพาะเห็ดจะเป็นชุมชนต้นแบบสวนป่าไม้มีค่าและเห็ดป่ากิน
ได้ในภาคเหนือไทย โดยผ่านกิจกรรมการวิจัยและฝึกอบรม ซึ่งชุมชนต้นแบบแห่งนี้ยังขาดองค์ความรู้ในการเก็บเมล็ด
ไม้ การเพาะกล้าไม้ การจัดการกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ การปลกูและดูแลตามหลักวนวัฒน์ การติดตามการเจริญเติบโต 
ความมุ่งหวงัหลงัจากโครงการนีส้ิ้นสุดในปีที่หนึง่คือ ได้ชุมชนต้นแบบการปลูกไม้มีค่าและเพาะเห็ดป่ากินได้จำนวน 5 
ราย รายละ 1 งาน และจำนวนกล้าไม้ที่ปลูกจำนวนรวม 500 ต้น จำนวน 5 ชนิด และเรือนเพาะชำกล้าไม้มีค่าใน
ชุมชนจำนวน 1 แห่ง ไม้ที่เลือกนำร่องในโครงการนี้ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง รัง พะยอม และ มะค่าโมงนอกจากนี้
โครงการฯ ยังสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและการขจัดความอด
อยากหวิโหย (Zero hunger( ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN( โดยผลการศึกษาในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบการเติบโตของไม้ยืนต้น (ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม และ มะค่าโมง( และ เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาแปลงต้นแบบสวนป่าไม้มีค่าและหยอดเชื้อเห็ดปา่กินได้ให้กับชุมชนในภาคเหนือประเทศไทย 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1) คัดเลือกเกษตรกรและรับสมัครเกษตรกรในชุมชนที่มีความพร้อมในการสรา้งแปลงต้นแบบ 
2) กำหนดชนดิพันธุ์ไม้เพื่อทดสอบชนิดพันธุใ์นแปลงปลูกชุมชน ติดตามการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 

จำนวน 3 ครัง้ ในพื้นที่ปลกู ทัง้ 5 แปลง  
3) ประเมินผลและติดตามกล้าไม้ยืนต้นที่ปลูกในแปลงต้นแบบ ก่อนปลูกโดยการวัดความโตที่คอรากชิดดิน 

ความสูงกล้าไม้ ความกว้างทรงพุ่ม หลังจากปลกูแล้ว 1 สัปดาห์ และหลังปลูกไปแล้ว สามเดือน หาอัตราการรอดตาย
ทั้ง 5 พื้นที่ หาอัตราความเพิ่มพูนของกล้าไม้  
 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

450 

 
Figure 1  Study site 
 

ผลและวิจารณ์  
1. การเตรียมกล้าไม้ 

ทำการปลูกทดสอบกล้าไม้ทุกชนิดได้ทำการใส่เชื้อเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบปริมาณ 10 มิลลิลิตร (วธิีการเตรียม
เชื้อเห็ดหยอดในกล้าไม้ ทีมวิจยัได้นำเห็ดถอบจำนวน 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาดจำนวน 2 ส่วน 1:2 (ชั่งเห็ดปรมิาณ 1 
กิโลกรัม กับน้ำสะอาดจำนวน 2 ลิตร( และนำมาปั่นรวมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำน้ำเชื้อหยอดใสร่ากกล้าไม้ 
ปริมาณต้นละ 10 ml ดว้ยหลอดฉดียา( ทำการติดตามในเบื้องต้นจำนวน 2 ครั้ง ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ป ีไดท้ำการเลือก
พื้นที่ปลูกใน 5 กรณดีังนี้จำนวนกล้าไม้และชนิดแสดงในตาราง (Table 1) 

BJ.1 (แปลงบ้านพ่อหลวง( เป็นพื้นที่กรณีหน้าดินถูกตัดใหม ่
BJ.2 (แปลงแมสุ่ณี( เป็นกรณีปลูกร่วมกันแบบวนเกษตร สวนผสมหลายชั้นเรอืนยอด 
BJ.3 (แปลงมะละกอ( เป็นกรณีปลูกร่วมกันแบบวนเกษตรปลูกแทรกสวนครัวมะละกอ 

  BJ.4 (แปลงมะขาม( เป็นกรณีปลูกร่วมกันแบบวนเกษตร แบบปลูกแทรกไม้ผล 
BJ.5 (แปลงพื้นที่สาธารณะ( ปลูกแทรกในพื้นที่ป่าที่พื้นฟูมาแล้ว 5 ปี (ป่าปลกูตั้งแต่ปี 2558)  

 
Table 1 Number of seedlings 

Botanical name BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 Total 
Dipterocarpus alatus  25 25 25 25 25 125 
Shorea floribunda  25 25 25 25 25 125 
Afzelia xylocarpa  25 25 25 25 25 125 
Shorea siamensis  25    25 50 
Hopea odorata   25 25 25  75 
Total 100 100 100 100 100 500 

Remarks: ยางนา = Dipterocarpus alatus. พะยอม = Shorea floribunda, มะค่าโมง = Afzelia xylocarpa, รัง = Shorea siamensis,
ตะเคียนทอง = Hopea odorata 

 
อัตราการรอดตาย 
 อัตราการรอดตายของยางนา ในพื้นที่ พบว่าหลังการปลกู 1 อาทิตย์ยางนามอีัตราการรอดตาย 100 % ทั้ง 
5 แปลงรายละเอียดใน Figure 2 ส่วนใหญ่เป็นกล้าไม้ข้ามปีและมีการดูแลที่ดีในช่วงหลังการปลูกของเกษตรกร 
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Remark: อัตราการรอดตายครั้งที่ 1 (ยางนา( = Survival rate of Dipterocarpus alatus 

Figure 2 Survival rate of Dipterocarpus alatus 
 

อัตราการรอดตายของพะยอม ในพื้นที่ พบว่าอตัราการรอดตายมากที่สุด คือพืน้ที่ BJ.1 (แปลงบ้านพ่อหลวง( 
BJ.2 (แปลงแมสุ่ณี( BJ.3 (แปลงมะละกอ( BJ.4 (แปลงมะขาม( มะค่าโมง มีอัตราการรอดตายทุกต้นทัง้ 4 แปลงในครัง้
ที่ 1 และBJ.5 (แปลงพื้นที่สาธารณะ(  โดยมีอตัราการรอดตายเท่ากับ 88 % (Figure 3) 
 

 
Remark: อัตราการรอดตายครั้งที่ 1 (พะยอม( = Survival rate of Shorea floribunda 

Figure 3 Survival rate of Shorea floribunda 
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อัตราการรอดตายของมะค่าโมง พบว่ามีอตัราการรอดตายทกุต้นในแปลง BJ.1 (แปลงบ้านพ่อหลวง( BJ.2 
(แปลงแม่สุณี( BJ.3 (แปลงมะละกอ( และแปลง BJ.4 (แปลงมะขาม( ส่วนแปลง BJ.5 (แปลงพื้นที่สาธารณะ( มีอัตรา
การรอดตายรอดตาย 96 % (Figure 4) 
 

 
Remark: อัตราการรอดตายครั้งที่ 1 (มะค่าโมง( = Survival rate of Afzelia xylocarpa 
 
Figure 4 Survival rate of Afzelia xylocarpa 
อัตราการรอดตายของรัง ในพืน้ที่แปลง BJ.1 (แปลงบ้านพ่อหลวง( เท่ากันกับ แปลง BJ.5 (แปลงพื้นทีส่าธารณะ( 
เท่ากับ 88 % (Figure 5) 
 

 
Remark: อัตราการรอดตายครั้งที่ 1 (มะค่าโมง( = Survival rate of Shorea siamensis 

Figure 5 Survival rate of Shorea siamensis 
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อัตราการรอดตายของตะเคียนทอง ในพื้นที่ แปลงปลูกทัง้ 3 แปลงทุกต้นในแปลง BJ.2 (แปลงแม่สุณี( BJ.3 
(แปลงมะละกอ( และแปลงBJ.4 (แปลงมะขาม( อัตราการรอดตายเท่ากับ 100% (Figure 6) 

 
Remark: อัตราการรอดตายครั้งที่ 1 (ตะเคียนทอง( = Survival rate of Hopea odorata 

Figure 6 Survival rate of Hopea odorata 
 
ขนาดความโคที่คอรากชิดดิน 

ความโตขนาดลำต้นชิดดินจากผลการติดตามพบว่า (Table 2( มะค่าโมงมีขนาดใหญ่ที่สดุ รองลงมาได้แก่ 
พะยอม ตะเคียนทอง ยางนา และรังตามลำดับ Table 3 and Figure 7 
 
Table 3 Diameter at root collar (7 days after planting) 

                                        Diameter at root collar (cm) 
Species 
  n  

plot 
Average  SD  BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 

Dipterocarpus alatus  25 0.41 0.59 0.43 0.54 0.40 0.47 0.08 
Shorea floribunda  25 0.25 1.10 0.57 0.50 0.30 0.54 0.34 
Afzelia xylocarpa  25 0.68 0.71 0.66 0.70 0.60 0.67 0.04 
Shorea siamensis  25 0.25 0.60       0.43 0.25 
Hopea odorata  25 0.61 0.47 0.50     0.53 0.07 
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Remarkห: ยางนา= Dipterocarpus alatus, พะยอม = Shorea floribunda, มะค่าโมง = Afzelia xylocarpa   

ตะเคียนทอง = Hopea odorata, รัง = Shorea siamensis 

Figure 7 Diameter at root collar (cm) 
 

ความสูงของกล้าไม้ พบว่ามะค่าโมงมีความสูงที่สุดเท่ากับ 67.17 cm รองลงมาได้แก่ ตะเคยีนทอง ยางนา 
พะยอม และรัง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  44.49, 28.67, 20.29, และ 14.58 ตามลำดับ ดัง Table 4 และ  Figure 8 
 

 
Remarks: ยางนา= Dipterocarpus alatus, พะยอม = Shorea floribunda, มะค่าโมง = Afzelia xylocarpa   

ตะเคียนทอง = Hopea odorata, รัง = Shorea siamensis 

Figure 8 Height  
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Table 4 Height of seedlings (7 days after planting) 
                                             Height (cm) 

Species 
  n  

plot 
Average  SD  BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 

Dipterocarpus alatus  25 24.40 34.49 28.74 32.98 22.73 28.67 5.15 
Shorea floribunda  25 11.65 22.50 26.20 26.72 14.37 20.29 6.91 
Afzelia xylocarpa  25 63.31 77.26 58.37 72.54 64.38 67.17 7.60 
Shorea siamensis  25 9.98 19.19       14.58 6.51 
Hopea odorata  25 55.30 38.96 39.20     44.49 9.37 

 
ความกว้างทรงพุ่มของกล้าไม้  
พบว่าตะเคียนทองมีความกว้างทรงพุ่มมากทีสุ่ดเท่ากับ 32.38 cm รองลงมา คือ มะค่าโมง ยางนา พะยอม และรัง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.61, 22.98, 20.28, และ10.46 cm ตามลำดับ Table 5 และ  Figure 9  

Table 5 Crown width of seedlings (7 days after planting) 

                                              Crown width (cm) 
Species 
  n  

plot 
Average  SD  BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 

Dipterocarpus alatus  25 18.66 28.66 23.05 24.69 19.84 22.98 3.99 
Shorea floribunda  25 16.38 24.67 21.52 22.12 16.69 20.28 3.62 
Afzelia xylocarpa  25 31.80 31.18 26.52 30.84 32.73 30.61 2.40 
Shorea siamensis  25 8.67 12.24 

   
10.46 2.53 

Hopea odorata  25 41.95 27.12 28.08 
  

32.38 8.30 
 

 
Remarks: ยางนา= Dipterocarpus alatus, พะยอม = Shorea floribunda, มะค่าโมง = Afzelia xylocarpa   

ตะเคียนทอง = Hopea odorata, รัง = Shorea siamensis 

Figure 9 Crown width  
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สมบัติดินในพื้นที่ แปลงปลูกไม้มีค่า 
 ดินมีความเป็นกรด ธาตอุาหารหลัก (%N, P, K) ธาตุอาหารรอง (Ca และ Mg)  ในแปลงต้นแบบดินชั้นบน 
(0-5 ซม.( มีค่าสูงกว่าในดินชั้นล่าง (20-25 ซม.( ส่วนธาตุ (Mn, Fe และ Cu) โลหะหนักบริเวณดินชั้นล่างจะมีค่าสูง
กว่าดินชั้นบน (Figure 10) 

Table 6 Soil chemical properties  

Soil chemical properties 
0-5 (cm) 20-25 (cm) 

Mean SD Mean SD 
pH 5.93 0.36 5.99 0.40 

(%OM) 6.46 1.58 3.82 0.69 
(%N) 0.32 0.08 0.19 0.03 

P 56.80 55.72 23.54 26.92 
K 295.60 55.98 144.80 44.16 
Ca 3082.80 574.67 2583.80 456.81 
Mg 469.40 29.94 468.20 29.46 
Zn 1.86 0.59 0.90 0.40 
Mn 51.40 19.54 58.40 22.44 
Fe 58.20 22.04 62.40 17.32 
Cu 2.80 0.75 3.60 1.20 

 
สรุปผลการศึกษา 

 ผลการติดตามกล้าไม้ทั้ง 5 ชนิด จำนวน 500 ตน้ในพื้นที่บ้านบุญแจ่ม ตำบลนำ้เลา อำเภอรอ้งกวาง จงัหวดั
แพร่ มีการเจรญิเติบโตที่แตกต่างกันทั้ง ความสูง ความโตที่คอรากชิดดิน ความกว้างทรงพุ่ม และสุขภาพ กล้าไม้ที่มี
อัตราการรอดตายทุกต้นในช่วงแรก ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง และรัง ขนาดความโตที่คอรากชิดดิน และความสูงมาก
ที่สุด ได้แก่ มะค่าโมง ความกว้างทรงพุ่มมากทีสุ่ดคือตะเคียนทอง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการตดิตามช่วงแรกเทา่นั้นข้อมูล
ที่ควรตดิตามการเติบโตต่อไปอกีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี  

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ โครงการแผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพื่อการขยายผลในประเทศไทย 
ผู้ใหญ่บ้านบุญแจ่ม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการป่าไม้ และปริญญาตรี
สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 
 

เอกสารและสิง่อ้างอิง 
ภราดร โกมลรัตน์. 2548. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มนุษย์กับสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

มนัส รวดเร็ว. 2541. การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชมุชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยยอด 
จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

457 

หน่วยวิจยัการฟื้นฟูป่า. 2549. ปลูกให้เป็นป่า : แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับการฟื้นฟปู่าเขตร้อน. ภาควิชา
ชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย. 

สวาท สมบูรณช์ัย. 2545. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าที่มีผลต่อแรงจงูใจในการอนุรักษ์ กรณีศึกษาโครงการพัฒนา
บ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้. 

สุจิตรา โกศล, พงษ์มณี ทองใบ, ตันติมา กำลัง, ธนภกัษ์ อินยอด, จติติมา ผสมญาติ, ทักษิน อาชวาคม, จำลอง 
แปลกสระน้อย และสมัย เสวครบุร.ี 2549. การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าในพื้นที่สงวนชวีมณฑลสะแก
ราช. รายงานวิจัยในโครงการ BRT, หน้า 13-202. 

สมหญิง บู่แก้ว, เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ และธวัดชัย ธานี. 2552. ความหลากชนิดของพรรณไม้และการใช้
ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม. Environment and 
Natural Resources Journal. 17(1(: June 2009, pp. 36-50. 

Burley, J. and P.J. Wood.  1976.  A Manual on Species and Provenance Research with 
Particular Reference to the Tropics. Commonwealth Forestry Institute, Oxford. Cited 
Forest Research. 

Thaiutsa, B.  2002.  Highland Reforestation Project: A Forestry Project of the Royal Project   
Foundation, pp. 1-14. In : Twentieth Anniversary of Taiwan/Angkhang Forestry Project, 
2003. 

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

458 

ศักยภาพต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยางนา  
บ้านโคกมะกอก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี

Potential of Valuable Woodlot Community on the Conservation and Utilization 
of Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don at Kok Makok Community, Muang, 

Prachinburi 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนต้นแบบไม้มีค่าเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยาง
นาอย่างยั่งยืน บ้านโคกมะกอก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านโคกมะกอกมีการ
จัดการชุมชนพึ่งตนเองโดยอาศัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ “ไม้ยางนา” ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญ
ของท้องถิ่น มีการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน” ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพัฒนาและลงมือปฏิบัติ การแบ่งปันผลประโยชน์ และการ
ประเมินผล โดยกลุ่มวิสาหกิจมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพราะสมาชิกให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางนา ได้แก่ สบู่ ขี ้ไต้ 
น้ำมันยาง และกล้าไม้ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และแบ่งปันผลประโยชน์ ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากยางนามีข้อ
ควรพัฒนา ได้แก่ การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เนื่องจากยังขาดเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม มี
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเครื่องมือ รวมทั้งความรู้ในการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ พบว่าบ้าน
โคกมะกอกมีศักยภาพเป็นต้นแบบชุมชนไม้มีค่าโดยมีลักษณะสำคัญ ได้แก่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่น โดยได้รับการ
สนับสนุนการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยสมาชิกใน
ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการทำงานอยู่ตลอดเวลานับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
คำสำคัญ: ชุมชนไม้มีค่า, ยางนา, การมีส่วนร่วมของชุมชน, ทุนชุมชน  
 

ABSTRACT 
 An increase of forest areas through forest plantation participatory policy is currently 
distinguished in Thailand. It aims to secure wages, career, and quality of life as well as ecological 
integrity of those communities. Development of valuable woodlot community prototype is one of 
the key successes. The objectives of this research, thus to study the potential of valuable woodlot 
community prototype on the conservation and utilization of Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don 
at Kok Makok, Muang, Prachinburi, and to obtain the approaches for an extension of valuable 
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woodlot community establishment throughout the country. Results showed that Kok Makok 
community had self-reliance management based on natural resource capital, namely “Yangna 
(Dipterocarpus alatus(” which was the distinguished bio-resource base of the community. As 
mentioned above, the sustainable Yangna conservation and utilization community enterprise was 
established. The community enterprise had demonstrated the people’s participation as decision-
making, cooperation, share benefit, and assessment of Kok Makok community. This implies the well 
collaborative and knowledge sharing which encourages the development of the enterprise. Various 
products of Yangna had been developed from the community enterprise such as soap, torch, resin, 
and seedlings. However, product identities, appropriate techniques, budget, and standard 
instruments were classified as the main problems in this study. It was considered as the beginning 
stage of the operation. Moreover, factors affecting the Kok Makok’s valuable woodlot community 
potential had identified as community strength, career development, community capital, internal 
and external supporting, and community life-long learning. 
Keywords: valuable woodlot community, Dipterocarpus alatus, community participatory, community 

capital 
 

คำนำ 
 การเสื่อมโทรมและลดลงของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ได้รับการแก้ไข
และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากมาตรการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Protected forests) และการ
ส่งเสริมปลูกฟื้นฟูป่าของโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมให้ประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พื้นที่ป่าไม้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จะ
เห็นได้จากการมาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่ส่งเสริมให้ปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและป่าครัวเรือน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน 
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและดูแลผืนป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 
ของพื้นที่ประเทศ โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกร
รายย่อยในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้
เศรษฐกิจระยะสั้นมาเป็นไม้มีค่าระยะยาว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
 นอกจากมาตรการข้างต้นในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืนของประเทศ รัฐบาลยังมีการขยายผลขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญได้แก่ “โครงการชุมชนไม้มีค่า” 
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.( กรมป่าไม้ ธนาคารเพื่ อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.( สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน( (BEDO) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการผลักดันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ 
โดยส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน ปลูกต้นไม้ 1 พันล้านต้น ภายในระยะเวลา 10 ปี เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ , 2562) โดยคาดหวังว่าจะเป็น
กลไกสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากฐานรากให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและค วาม
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้ 
 บ้านโคกมะกอกเป็นชุมชนที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมดั้งเดิมของท้องถิ่นเอาไว้ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ไม้มีค่าของท้องถิ่น ได้แก่ “ยางนา (Dipterocarpus 
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alatus Roxb. ex G. Don(” ซึ่งเป็นไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ที่ขึ้นกระจายและพบเห็นได้ทั่วไปจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของชุมชนแห่งนี้ ตลอดจนความสามัคคีของคนในชุมชนในการต้องการอนุรักษ์ไม้มีค่าของชุมชนไว้เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สร้างรายได้ และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน จึงรวมกลุ่มอนุรักษ์ไม้ยางนาซึ่งดำเนินการโดยชุมชน มี
กิจกรรมในการอนุรักษ์ ปกปักรักษาทรัพยากรไม้ยางนา ตลอดจนการต่อยอดใช้ประโยชน์จากไม้ยางนาเพื่อสร้าง
รายได้ให้สมาชิก เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถขยายผลการ
ทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรด้านอื่น ๆ ภายในชุมชนได้อีก อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าชุมชน และการอนุรักษ์
พลังงานที่ยั่งยืน เป็นต้น (เจนจิรา, 2560) จากศักยภาพดังกล่าว จะเห็นว่า ชุมชนบ้านบ้านโคกมะกอกมีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบบนฐานเศรษฐกิจไม้มีค่า เนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี และมีทุนทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจมีค่า “ไม้ยางนา” ซึ่งเป็นไม้มีค่าของชุมชนที่
สามารถเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนได้ ดังนั้น 
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาศักยภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยางนาของชุมชนบ้าน
โคกมะกอกในการเป็นต้นแบบชุมชนไม้มีค่า ที่สามารถนำองค์ความรู้หรือกระบวนการดำเนินการสำคัญที่ได้จาก
การศึกษานี้ไปเผยแพร่หรือขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ได้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการชุมชนไม้มีค่าต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. พื้นที่ศึกษา 
 บ้านโคกมะกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 772 
ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง น้ำท่วมไม่ถึงจึงเรียกกันว่า “โคก” ประกอบกับในอดีตมีต้นมะกอก
ขึ้นอยู่มากจึงเรียกว่า “บ้านโคกมะกอก” นอกจากนี้ยังมีต้นตะเคียน ต้นยางนา ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างชุ่มชื้นเพราะมีคลองไส้ไก่ไหลผ่าน ปัจจุบันแม้ต้นมะกอกและต้นตะเคียนจะพบ
ได้ไม่มาก แต่ยังคงหลงเหลือต้นยางนาจำนวนมากขึ้นกระจายพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้าน  (แผนพัฒนาหมู่บ้านโคก
มะกอก ปี พ.ศ. 2560-2562, 2559( 
 
2. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล  
 2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานสำคัญของชุมชนบ้านโคกมะกอก เช่น ลักษณะประชากร การประกอบอาชีพ การ
รวมกลุ่มในชุมชน หน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม (focus group discussion) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทาง รวมถึงการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ได้แก่ ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ 
จำนวน 2 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 2 คน และกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ไม้ยางนาและประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบ้านโคกมะกอก จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
 2.2 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลประชากรไม้ยางนาภายในชุมชนบ้านโคกมะกอก ได้แก่ จำนวน (number) 
ขนาด (size) การกระจาย (distribution) และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นแผนที่การกระจายของยางนาในบ้านโคก
มะกอก รวมทั้งสำรวจการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากยางนาที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยใช้การสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน  
 2.3 วิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ไม้ยางนาของชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน และจุดที่ควรพัฒนา และร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพที่มีอยู่ใน
การเป็นต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งการดำเนินการใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นการช่วยสร้างความชัดเจนให้เกิดแก่ชุมชนมากยิ่งขึน้ ทั้งที่เป็นส่วนของการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์จากยางนา และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการ
เข้ามาสนับสนุนชุมชนต่อไปในอนาคต  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

461 

ผลและวิจารณ์ 
 ผลจากการวิจัยนี้พบว่า ชุมชนบ้านโคกมะกอกมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 372 คน เป็นเพศชาย 180 คน 
และเพศหญิง 192 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-49 ปี คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ล้อม (เช่น ต้นโมก ต้นพุดศุภโชค มะม่วง ขนุน เป็นต้น( รองลงมาคือ 
ทำสวน (ทุเรียน ไผ่( ทำนา และอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยประมาณ 40 ,000 บาทต่อคนต่อปี มีการรวมตัวของ
สมาชิกในหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร 
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย และกลุ่มอนุรักษ์ไม้ยางนา เป็นต้น โดยเฉพาะการอนุรักษ์ไม้ยางนาของ
บ้านโคกมะกอกนั้นมีที่มาจากสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าในพื้นที่ชุมชนมีไม้ยางนาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงรวมตัวกันเป็น
กลุ่มอนุรักษ์ไม้ยางนาเพื่อร่วมกันบริหารและจัดการไม้ยางนาซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชน โดย
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน( สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.( และกรมป่าไม้ เป็นต้น ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
การอนุรักษ์และจัดการไม้ยางนาในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการของกลุ่มได้
ดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน” 
ขึ้น มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มประมาณ 30 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอนุรักษ์ไม้ยางนาในพื้นที่ให้คง
อยู่คู่กับชุมชน และส่งเสริมการสืบต่อพันธุ์ไม้ยางนาในพื้นที่ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสร้างมูลค่าและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้ยางนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 
 จะเห็นว่า ชุมชนบ้านโคกมะกอกมีการจัดการชุมชนพึ่งตนเองโดยอาศัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
ของชุมชน ได้แก่ “ไม้ยางนา” โดยชุมชนเห็นความสำคัญของยางนาที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ ซึ่งถือได้ว่า เป็นอัตลักษณ์หรือ
ลักษณะเฉพาะของชุมชน เพราะมียางนาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก หลายต้นมีขนาดใหญ่และมีอายุมาก และพบกระจาย
ทั่วไปในหมู่บ้าน ดังนั้น สมาชิกในชุมชนจึงร่วมกันระดมความคิดและตัดสินใจเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ต้นยางนา มีการ
จัดประชุมซึ่งเป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากต้นยางนาและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น มีการให้สมาชิก
ในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ มีการร่วมกันวางแผนกำหนดขั้นตอนการ
ทำงาน ได้แก่ เปิดเวทีสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น จัดตั้งคณะทำงาน สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ
แผนพัฒนากลุ่มและชุมชน และตั้งเป้าหมายผลผลิต เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายสำคัญหนึ่งคือ “การเป็นชุมชนต้นแบบแห่ง
เรียนรู้” ผ่านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้ยางนาซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของท้องถิ่น (Figure 1( ทั้งนี้ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกชุมชน เข้ามาส่วนร่วมในการหนุนเสริมเพื่อการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น 
ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น ซึ่งการดำเนินการของชุมชนบ้านโคกมะกอกดังกล่าวข้างตน้ จะเห็นได้ว่า
เป็นการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะสมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรม 4 มิติด้วยกนั 
ได้แก่ มิติด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มิติด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 
มิติด้านการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และมิติด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Cohen and Uphoff, 1981( ถือเป็นการพัฒนาชุมชนรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็นขบวนการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจกล่าวได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการระดมความคิด การปรึกษาหารือ กำหนดความต้องการ 
การวางโครงการ และนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเดียวกัน
นั้นย่อมส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มสมาชิกเห็นได้จากการเกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชน ( ไพศาล, 
2550( โดย Huttanuwat and Huttanuwat (2006( ให้ความหมายวิสาหกิจชุมชนว่า เป็นการประกอบการขนาด
เล็กเพื่อจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่งทุนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงินแต่รวมถึง
ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน ยัง
ประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก ซึ่งการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่
ยั่งยืน บ้านโคกมะกอก ตำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี มีทุนทางทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนได้แก่ ไม้ยางนา ซึ่ง
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เป็นไม้พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนท้องถิ่นมาอย่างช้านาน การรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนเพื่อสร้างอาชีพเสริมโดยเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของ
ชุมชนที่มี จัดได้ว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ 12 ที่มุ่งเน้นสร้างความภูมิกันให้ประเทศมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจเพื่อรองรับต่อผลกระทบอันเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการพัฒนาตาม
แนวทางของแผนพัฒนาฯ นับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคง
ในคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ (ภูริพัฒน์, 2561( 
 

 
 

Figure 1 Community participatory on Dipterocarpus alatus conservation and utilization at Kok 
Makok, Muang, Prachinburi. 

 
 กลุ่มอนุรักษ์ไม้ยางนาบ้านโคกมะกอกมีศักยภาพในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยสมาชิกในกลุ่มให้
ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ Deepa (1995( ได้กล่าวถึงลักษณะความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มว่า สมาชิกในกลุ่มต้องมีความ
เข้าใจ ตั้งใจ และสนใจร่วมกัน ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางนาอยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่สบู่ ขี้ไต้ 
น้ำมันยาง และกล้าไม้ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และแบ่งปันผลประโยชน์ภายในกลุ่ม โดยมีการทำงานผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์งานแต่ละด้าน เพื่อต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐาน
และความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางนาของกลุ่มมีความสำคัญ โดยเฉพาะการ
สร้างความโดดเด่นในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางนา ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มมี ผลิตภัณฑ์จากยางนาที่สำคัญ
ได้แก่ สบู่ยางนา แต่กลุ่มยังขาดองค์ความรู้ด้านการผลิตที่เหมาะสมเนื่องจากการดำเนินการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมี
ปัจจัยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเครื ่องมือ รวมทั้งความรู ้ในการผลิตสบู่ที ่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
นอกจากนี้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ยังต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภค ให้
สินค้าสามารถดึงดูด สร้างการจดจำ และให้เห็นความสำคัญของสรรพคุณของสบู่ยางนา โดยการคงเอกลักษณ์ของ
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ชุมชน เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โดยสร้างความโดดเด่นแสดงให้
เห็นต้นทุนซึ่งมีที่มาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของท้องถิ่น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นรูปผลของยาง
นา หรือใบยางนา เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการใช้ประโยชน์ด้านเวชสำอาง จะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางนาและสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของสมาชิกในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
 น้ำมันจากยางนายังจัดเป็นสินค้าที่มีความสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ของชุมชน ได้แก่ สบู่และขี้ไต้ และจำหน่ายเป็นน้ำมันเพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซลและผสมกับชันสำหรับยาเรือ จาก
การศึกษาพบว่า ชุมชนโคกมะกอกมีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตน้ำมันยางนา เพราะเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการ
สำรวจการกระจายของต้นยางนาที่พบขึ้นอยู่ในชุมชนจากการวิจัยนี้ จะเห็นว่า มีจำนวนต้นยางนาที่ขึ้นในชุมชน
ทั้งหมด 841 ต้น (Figure 2( ในจำนวนนี้มีต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 ซม. ขึ้นไปเกือบ 300 ต้น 
(Figure 3( และทางกลุ่มได้มีการใช้ประโยชน์โดยการเจาะเก็บน้ำมันยาง ซึ่งให้ปริมาณน้ำมันค่อนข้างมาก แต่อยู่
ระหว่างการพัฒนาเทคนิคการเจาะ และเก็บข้อมูลด้านผลผลิต ซึ่งยังขาดการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและ
ความยั่งยืนของการให้ปริมาณน้ำมันยาง อย่างไรก็ดี ประโยชน์ที่สำคัญอีกด้านของยางนาที่ขึ้นอยู่ในชุมชนบ้านโคก
มะกอกนี้ กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งแม่ไม้ สำหรับผลิตกล้ายางนาเพื่อจำหน่ายและแจกจ่ายให้กับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจได้มี
การผลิตกล้าเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอีกทางหนึ่ง ซึ่งชุมชนบ้านโคกมะกอกเป็นแหล่งจำหน่ายไม้ดอกไม้
ประดับที่สำคัญแต่เดิมอยู่แล้ว การจำหน่ายต้นกล้ายางนาจึงช่วยเพิ่มช่องทางความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากยาง
นาได้อีกทางหนึ่ง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนร่วมกันของผู้วิจัยและตัวแทนชุมชนในการเป็นต้นแบบชุมชนไม้มีค่าบ้านโคก
มะกอกพบว่า มีลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญ 5 ประการหรือตัวชี้วัด ได้แก่ 1( การเป็นชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนที่
สามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งชุมชนบ้านโคกมะกอกสามารถบริหารจัดการทุนชุมชนหรือทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
ได้แก่ “ไม้ยางนา” โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จากการที่ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของไม้ยางนาที่
ปรากฏในพื้นที่ของชุมชน จึงมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ผ่านการใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร ไม้ยางนาของท้องถิ่นขึ้น 2( การพัฒนาอาชีพ จากความสามารถพึ่งพาหรือ
จัดการตนเองข้างต้น ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน จึงทำให้เกิดการ
รวมกลุ่มอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทุนของชุมชน ได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน” 
3( ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบ้านโคกมะกอกมีทุนทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญคือ “ไม้ยางนา” ที่มีขึ้นกระจายอยู่
เป็นจำนวนมากในพื้นที่ของชุมชน ถือเป็นข้อได้เปรียบของชุมชนที่มีทรัพยากรไม้มีค่าเป็นทุนชุมชนที่สามารถใช้
ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 4( ภาคีเครือข่าย จะเห็นได้ว่าชุมชนได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้
ยางนา อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน( สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.( 
และกรมป่าไม้ เป็นต้น และ 5( การเรียนรู้ตลอดชีวิต สมาชิกของชุมชนบ้านโคกมะกอกมีความสามัคคี และร่วมมือกัน
ขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากยางนาอย่างต่อเนื่อง มีการแสวงหาความรู้ ฝึกฝน 
พัฒนาทักษะ เพื่อต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ยางนา โดยมีความร่วมมือกับนักวิชาการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากยางนาให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด ตลอดจนการวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Table 1( 
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Figure 3 Size class distribution of Dipterocarpus alatus at Kok Makok, Muang, Prachinburi 
(DBH=Diameter at breast height). 

 
Table 1  Performance indices of valuable woodlot community on the conservation and utilization 

of Dipterocarpus alatus at Kok Makok, Muang, Prachinburi 

ตัวชี้วัด ลักษณะการดำเนินงาน 
1. ชุมชนเข้มแขง็ (พึ่งตนเอง( มีการบริหารจัดการทุนชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน  

(กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรไม้
ยางนาของท้องถิ่น( 

2. การพัฒนาอาชีพ  เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้เป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยางนา
เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน” 

3. ทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ มีต้นทุนทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญได้แก่  “ไม้ยางนา” ซึ่งสามารถนำ
ผลผลิตจากยางนามาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ 
น้ำมันยางนา ไต้ และกล้าไม้ เป็นต้น 

4. ภาคีเครือข่าย มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ได้แก ่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขีเ้หล็ก 
บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน(  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.(  
กรมป่าไม ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มูลนิธิสัมมาชีพ 

5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชุมชนมีการขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินการ มีการแสวงหาความรู้ 
ฝึกฝน พัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา เพื่อต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนา โดยมีความร่วมมือกับ
นักวิชาการเพื ่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากยางนาให้มีคุณภาพและเป็นที่
ต้องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยาง
นาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
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สรุป 
 ชุมชนบ้านโคกมะกอกมีการจัดการชุมชนพึ่งตนเองโดยอาศัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน 
ได้แก่ “ไม้ยางนา” ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของท้องถิ่น มีการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ยาง
นาเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน” โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
กลุ่มวิสาหกิจมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพราะสมาชิกให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางนา ได้แก่ สบู่ ขี้ไต้ น้ำมันยาง และ
กล้าไม้ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และแบ่งปันผลประโยชน์กันภายในกลุ่ม ปัญหาปัจจุบันของกลุ่มคือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เนื่องจากการดำเนินการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ขาดเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม มีปัจจัย
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเครื่องมือ รวมทั้งความรู้ในการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ชุมชนบ้าน
โคกมะกอกมีศักยภาพเป็นต้นแบบชุมชนไม้มีค่า โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญได้แก่  เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ จากการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่น โดย
ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สมาชิกในชุมชนมีการแสวงหาความรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะในการทำงานอยู่ตลอดเวลานับได้ว่าเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิตซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนได้ 
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บทคัดย่อ 

ระบบวนเกษตรสวนยางพารามีการศึกษาการจำแนกประเภทของพืชร่ วมในระยะยางพาราเปิดกรีดได้
แตกต่างกันออกไป ซึ ่งการศึกษารูปแบบการปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรสวนยางพาราบ้านเขาดิน อำเภอ 
ลำทับ จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2563-มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ
และลักษณะของระบบวนเกษตรสวนยางพาราในระยะเปิดกรีดในพื้นที่ตำบลดินอุดม ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ 
จังหวัดกระบี่ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูกร่วมในแปลงสวนยางพารา และข้อมูลชุมชน ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดย การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) จำนวน 1 ครั้ง การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้มีค่าร่วมในพื้นที่สวนยางพารา จำนวน 1 ครั้ง และสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in depth interview) กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรตน้แบบจำนวน 3 ราย จำนวน 1 ครั้ง 2) ข้อมูล
เชิงปริมาณดำเนินการโดยการสำรวจ จำแนกชนิดและจำนวนของไม้ป่ามีค่าที่ปลูกร่วมในสวนยางพาราของเกษตรกร 
จำนวน 4 แปลง ผลจากการศึกษา พบว่า สามารถจำแนกรูปแบบของระบบวนเกษตรสวนยางพารา ได้เป็น 4 
ประเภท โดยพบพืชที่ปลูกร่วมยางพารา กล่าวคือ พบ จำนวนไม้ยืนต้น/ไผ่ ประมาณ 100 ชนิด ไม้ผลมากกว่า 60 
ชนิด พืชผักกินใบและพืชสมุนไพรมากกว่า 200 ชนิด นอกจากนี้ช่วงเวลาการปลูกพืชร่วมยางพาราในแต่ละรูปแบบ 
พบว่า มีความแตกต่างกันออกไป โดยชนิดของพืชร่วม การเติบโต ปริมาณแสงส่องผ่านเรือนรอด และปริมาณเศษ
ซากพืชที่ร่วงหล่นในแต่ละพื้นที่ สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวเพื่อสร้าง
ความยืดหยุ่นและการไม่พึ่งพาพืชเพียงชนิดเดียว อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะแนะนำการปลูกยางพาราแบบวนเกษตร
จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของระบบวนเกษตรสวนยางพาราและพืชร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบต่อผลผลิต อัตราการเติบโตของยางพาราและพืชร่วม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการหมุนเวียนธาตุ
อาหาร เป็นต้น 
คำสำคัญ: ชุมชนไม้มีค่า วนเกษตรสวนยางพารา พืชร่วมยางพารา 
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ABSTARCT 
There are various studies of intercropping in rubber agroforestry during the beginning of latex 

harvesting period. Rubber-based agroforestry systems (RAS) can be characterized by the type of trees 
and crops associated with the rubber trees. The objective of the present study was to identify and 
describe RAS in mature plantations existing in Din-Udom and Din Dang Sub-districts, Lumthub District, 
Krabi Province. The study areas are the representative of valuable tree communities of agroforestry 
farmers. The methodologies used for data collection were focus group, discussions and workshop on 
high-value tree planting intercrops for transfer technology. In addition, 3 individual farmers were 
interviewed through a questionnaire; and field survey were conducted for 4 RAS plots. The results 
indicated an high diversity of RAS. One of the four types of agroforestry systems consisted of around 
100 species of timber trees/bamboo, more than 60 species of fruits, and more than 200 species of 
edible plant/medicinal plants. Analysis of the timeline to plant rubber and intercrops showed some 
flexibility for establishment of RAS. The associated crops and sometimes-long existence of these RAS 
indicated that this practices could be an alternative to monoculture to help farmers improve resilience 
and reduce risk. However, before recommending any of the RAS, additional researches are needed to 
assess long-term impact on the systems in particular on crop yield and growth rate of tree, biodiversity, 
species composition and nutrient cycling. 
Key words: valuable tree community, agroforestry, intercrops rubber plantation 

 
คำนำ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากถึง 14,256,630.62 ไร่และมีปริมาณการส่งออกยางพารามาก
เป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่จากสถานการณ์การผลิตยางพาราของโลก พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื้อที่ปลูกยางพารา
ของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 77.98 ล้านไร่ ในปี 2557 เป็น 89 ล้านไร่ ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี 
ในขณะที่ผลผลิตยางพาราของโลก เพิ่มขึ้นจาก 12.14 ล้านตันในปี 2557 เป็น 14.59 ล้านตัน ในปี 2561 เนื่องจาก 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น จึงจูงใจให้มีการขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องใน 6-7 ปีที ่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าราคายางในตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื ่อง 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และลุกลามไปทั่วโลก 
รวมทั้งจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลกทำให้การรับซื้อและการลงทุนชะลอตัว และลดลงต่อเนื่องมาจนถึง
ปลายปี 2561 ซึ่ง The Economist Intelligence Unit คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติของโลกจะเติบโตใน
อัตราชะลอตัวที่ 1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562-2563 (เขตต์โสภณ, 2562(  

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่นั้น เกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อ
ความผันผวนของราคายางในตลาดโลก และภาวะความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตและไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564( ที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560.( ซึ่งเน้นการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
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ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน  

ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติของพื้นที่ต่าง ๆ  โดยได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาหลั กที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ ในประเด็นของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ใน
ประเด็นของยางพาราและปาล์มน้ำมัน ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตเป็นเกษตรผสมผสานหรือ
เกษตรทฤษฎีใหม่  

จากสภาพปัญหาความไม่มั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ปัญหาการขาด
ภูมิคุ้มกันในตัว ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกและความไม่ยั่งยืนทางสิ่งแ วดล้อม อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของชั้นเรือนรากเป็นระบบนิเวศที่มีเรือนรากเพียงชั้น
เดียว จึงมีแนวคิดที่จะนำหลักการของโครงการชุมชนไม้มีค่าที่มุ่งส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อ
การออมเงินในรูปแบบของสินทรัพย์ (ต้นไม้( ในระยะยาว เป็นรายได้เสริมในการดํารงชีพ และสามารถนำต้นไม้
เหล่านั้นมาใช้เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันกับสถาบันทางการเงินในอนาคตประยุกต์ดำเนินการในพื้นที่สวนยางพา ซึ่ง
การสร้างสวนยางพาราแบบผสมผสานหรือเรียกว่าการสร้างสวนยางแบบวนเกษตร คือการปลูกยางเป็นพืชหลักและมี
การปลูกพืชชนิดอื่นและหรือเลี้ยงสัตว์ ทำประมงร่วมด้วย ทำให้เกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และการใช้พื้นที่สวน
ยางพาราให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตของต้นยางพาราในทุก
ระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะกล้ายาง ระยะยางอ่อน และระยะยางแก่ และต้องไม่มีผลกระทบต่อปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตยาง รวมถึงผลกระทบด้านอื่นๆ ทางสิ่งแวดล้อม (วิทยา , 2563)  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้
ดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบเพื่อสาธิตการปลูกไม้มีค่าร่วมในพื้นที่สวนยางพารา
ของเกษตรกรรายย่อยตามแนวทางของโครงการชุมชนไม้มีค่าด้วยการจัดการตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 
(SFM) และให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้ นอกจากจะทำ
ให้ทราบถึงชนิดไม้มีค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกร่วมในพื้นที่สวนยางพาราในภาคใต้ภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับชุมชน
แล้ว ยังนำไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแปลงสาธิตต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ใน
ชุมชน นอกจากนี้เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้พัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าของชุมชนต่อไปในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการศึกษา  
 1. อุปกรณ์ในการสำรวจข้อมูลชุมชนประกอบด้วย 

1.1 ประเด็นการประชุมกลุ่มยอ่ย (focus group)  
1.2 ประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมม้ีค่าร่วมในพื้นที่ 

สวนยางพารา  
1.3 ประเด็นการสัมภาษณ์เชงิลึก (in-depth interview)  
1.4 อุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล 

2. อุปกรณ์ในการสำรวจข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ปลูกร่วมในพื้นที่สวนยางพารา   
กรรไกร สายวัด ถุงพลาสตกิ สายวัด กล้องถ่ายภาพ อุปกรณจ์ดบันทกึข้อมูล 
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2. วธิีการ 
 2.1 ดำเนินการสำรวจ จำแนกรูปแบบการปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรสวนยางพาราบ้านเขาดิน และ
รูปแบบการจัดการโดยกำหนดเงื่อนไขที่ไม้ยางพาราที่ปลูกต้องเป็นยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ อายุประมาณ 14-18 ปี 
มีระยะปลูก 3x7 เมตร (จำนวนต้น 76-77 ต้นต่อไร่ หรือ 475-481 ต้นต่อเฮกตาร์(  

2.2  ดำเนินการสำรวจปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นในรูปแบบการปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรสวนยางพารา
บ้านเขาดินที่จำแนกได้จากวิธีการข้อที่ 1.1 แล้วทำการวางแปลงขนาด 21x42 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของสวน
ยางพารา  (จำนวน 1 แปลง( ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 จากนั้นสุ่มเก็บปริมาณของซากพืชที่ร่ว งหล่นในพื้นที่
แปลงตัวอย่าง จำนวน 4 แปลง ขนาด 1x1 เมตร หลังจากนั้นทำการเก็บเศษซากพืชที่ร่วงหล่น เพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นในแต่ละรูปแบบวนเกษตรสวนยางพารา จากนั้นนำเศษซากพืชไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส หรือจนกว่าน้ำหนักคงที่ เพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำหนักแห้งของเศษซากพืช แล้วทำการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยใช้วิธี Tukey (Tukey’s HSD test(  

2.3 ดำเนินการสำรวจ จำแนกชนิดจากลักษณะสัณฐานของพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่สำรวจพบในสวนยางพาราของ
เกษตรกรที่ปลูกในแต่ละรูปแบบ พร้อมทั้งจัดทำสรุปจำนวนและชนิดของพรรณไม้ที่สำรวจพบโดยยึดตามหนังสือ
หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 (ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรม
ป่าไม้, 2544( นอกจากนี้ชื่อพื้นเมืองของพรรณไม้แต่ละชนิด ยึดตามหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทยเต็ม สมิติ
นันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 (ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้, 2544( สราวุธ และคณะ (2557) พร้อมสุ่ม
วัดข้อมูลการเติบโตของไม้ป่าทุกชนิด ที่สำรวจพบในพื้นที่ของเกษตรกร รูปแบบการปลูกการเติบโตของยางพาราหรือ
ปริมาณผลผลิตของยางพารา 

2.4 จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
และองค์ความรู้ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อการปลูกไม้มีค่าร่วมในสวนยางพารา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การ
เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามที่เกษตรต้องการ  

2.5 จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายชุมชนไม้มีค่าในพื้นที่บ้านเขาดิน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 ครั้ง 
เพื่อการคัดเลือกชนิดไม้ป่าบางชนิดที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมปลูกร่วมในระบบสวนยางพารา ปริมาณผลผลิตของ
ยางพารา ในพื้นที่ศึกษาตามข้อ 1. หลังจากนั้นทำการประเมินและคัดเลือกชนิดไม้ป่ามีค่าที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริม
การปลูกร่วมในระบบสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยพิจารณาตามเกณฑ์อัตราการเติบโตและ
มูลค่าของเนื้อไม้และเกณฑ์การจำแนกไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561) 

2.6 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ชนิดไม้ยืนต้นที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริม
ปลูกร่วมในระบบสวนยางพารา 

2.7 สรุป และวิจารณ์ผล 
 

ผลและวจิารณ ์
1. รูปแบบการปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรสวนยางพาราบ้านเขาดิน 
 จากการศึกษาสามารถจำแนกรูปแบบการปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรในสวนยางพารา ได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่  
 รูปแบบที่ 1 การปลูกพืชไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชสมุนไพร/ไม้พื้นล่าง ระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพารา โดยมี
ระยะปลูก 2-4 เมตร โดยพบจำนวนไม้ที่ปลูกร่วม เท่ากับ 50-100 ต้นต่อไร่ 
 รูปแบบที่ 2 การปลูกไม้จำปาทอง (Magnolia champaca var. pubinervia (Blume) Figlar & Noot.) 
ระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพารา โดยมีระยะปลูก 9 เมตร พบไม้จำปาทอง จำนวน 22 ต้นต่อไร่ 

รูปแบบที่ 3 การปลูกไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพารา โดยมี
ระยะปลูก 3 เมตร พบจำนวนไม้ตะเคียนทอง เท่ากับ 66 ต้นต่อไร่ 
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รูปแบบที่ 4 การปลูกไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sp.) และไม้ยางยูง (Dipterocarpus grandiflorus 
(Blanco) Blanco) ระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพารา โดยปลูกสลับแถวเว้นแถว โดยมีระยะปลูก 9 เมตร จำนวน 
ไผซ่างหม่น 6 กอต่อไร่ และไม้ยางยูง เท่ากับ 6 ต้นต่อไร่ 
 ทั้งนี้ช่วงเวลาของการปลูกพืชร่วมในระบบสวนยางพารา พบว่า เกษตรกรจะปลูกร่วมในช่วงที่ยางพารา  
อายุ 7-10 ปี โดยเกษตรกรจะมีการจัดการพื้นที่ในระบบวนเกษตรสวนยางพารา ได้แก่ การตัดหญ้าตามแนวร่องแถว
ยาง ในช่วงเตรียมก่อนเปิดกรีดยางเหมือนกัน ส่วนช่วงการกรีดยางพารา กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน สำหรับรูปแบบที่ 2 
และรูปแบบที่ 3 กรีด 3 วัน หยุด 1 วัน สำหรับรูปแบบที่ 4 และกรีด 4-5 วัน หยุด 1 วัน รูปแบบที่ 1 ตามลำดับ 
 
2. ปริมาณของซากพืชในระบบวนเกษตรสวนยางพารา 
 ปริมาณเศษซากพืชในสวนยางพารา ทั้ง 4 รูปแบบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณซากพืชมากที่สุดในแปลงวนเกษตรยางพารารูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 
รองลงมา คือ แปลงวนเกษตรยางพารารูปแบบที่ 1 และแปลงรูปแบบที่ 4 ตามลำดับ โดยมีปริมาณเศษซากพืช 
เท่ากับ 764.33, 564.60 และ 505.9 กรัมน้ำหนักแห้งต่อตารางเมตร ตามลำดับ ซึ ่งแตกต่างกับการศึกษาของ  
รินมนัส และ สาระ (2559( ที่พบว่า มีปริมาณซากพืชมากกว่าปริมาณซากพืชทั้งหมดที่ร่วงหล่นในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายนในพื้นที่จังหวัดสงขลา (ช่วงยางผลัดใบ( ทั้งสวนยางพาราแบบวนเกษตร และสวนยางพาราแบบ
เชิงเดี่ยว เท่ากับ 178.02 ± 16.61 และ 123.91 ± 13.94 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำดับ เนื่องจากมีรูปแบบการปลูก
พืชร่วมที่และปริมาณการ่วงหล่นของใบยางพาราในแต่ละช่วงเดือนที่แตกต่างกัน โดยสวนยางพาราแบบวนเกษตร 
พบว่า ปริมาณการร่วงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้น โดยมีช่วงการร่วงของใบยางพารามากที่สุดคือเดือนมีนาคม 
และน้อยที่สุดในช่วงเดือนเมษายน  
 และจากผลการศึกษา พบว่า สวนยางพาราแบบวนเกษตร มีการร่วงของใบยางพาราในสวนยางพารา 
แบบวนเกษตรช้ากว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวโดยประมาณ 10 วัน เนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวน
ยางพาราแบบวนเกษตรมีความชื้น ความหนาแน่นของต้นไม้ที่ปลูกพืชร่วม และการมีชั้นเรือนยอดที่ซับซ้อนมากกว่า 
ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้คาดว่าจะมีประโยชน์แก่เกษตรกรที่จะสามารถมีรายได้จากการกรีดยางได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับการปลูกยางพาราแบบเชิงเดี่ยว อย่างไรก็ตามยังคงต้องการความรู้ทางวิชาการเพื่อนำมาพิจารณาและปรับใช้กับ
ระบบการเกษตรทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (รินมนัส และ สาระ, 2559( 
  
3. ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบสวนยางพารา 
 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชที่ปลูกร่วมและปลูกแซมในวนเกษตรยางพารา  4 
รูปแบบ (Figure 1) โดยในแปลงรูปแบบที่ 1 พบว่า สามารถแบ่งเป็นชนิดไม้ยืนต้นและไผ่ มากกว่า 100 ชนิด เช่น  
มะฮอกกานี เลี่ยน เทพธาโร จำปาทอง ตะเคียนทอง ยางนา พะยอม แดง พะยูง สัก ไผ่กิมซุง ไผ่เลี้ยง เป็นต้น  
ส่วนชนิดไม้ผล/พืชผักกินใบ พบมากว่า 60 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น กระท้อน ทุเรียน ลองกอง ลางสาด เงาะ ผักเหลียง 
ผักหวานป่า มันปู ฯลฯ และพืชสมุนไพรพบมากกว่า 200 ชนิด เช่น ว่านรางจืด ไพล กระทือ กระชาย กระวาน เร่ว 
เถาว์เอ็นอ่อน เถาว์วัลย์เปรียง โด่ไม่รู้ล้ม ว่านชักมดลูก ฯลฯ  
 
4. การเติบโตของไม้ยางพารา ผลผลิตน้ำยาง และการจัดการแปลง 

ในพื้นที ่ศึกษา พบว่า เกษตรกรใช้ระบบการกรีดหน้ายางเป็นระบบกรีด 1 ใน 3 ของลำต้น หรือ 15 
เซนติเมตร แบ่งเป็นระบบการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน (รูปแบบที่ 2 และ 3( ระบบการกรีด 3 วัน หยุด 1 วัน (รูปแบบ
ที่ 4( และระบบการกรีด 4-5 วัน หยุด 1 วัน (รูปแบบที่ 1( และให้ปุ๋ยเคมีปีละ 1 ครั้ง (รูปแบบที่ 2 และ 3) ส่วน
รูปแบบที่ 4 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยกเว้น รูปแบบที่ 1 ใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตเองและไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีตั้งแต่ปี 2553 โดยเริ่มให้
ปุ๋ยหมักตั้งแต่ปี 2553 จำนวน 2 ตัน และเพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็น 2.5 ตัน และในปี 2560 อีกจำนวน 3 ตัน ตามลำดับ 
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เมื ่อพิจารณาขนาดความโตเฉลี ่ยของไม้ยางพารา พบว่า มีค ่าใกล้เคียงกันโดยมีขนาดความโตเฉลี ่ยของ  
ลำต้นอยู่ในช่วง 55-66 เซนติเมตร วัดที่ระดับ 1.70 เมตร จากพื้นดิน ซึ่งเมื่อเทียบกับการเติบโตตามหลักเกณฑ์ของ
มาตรฐานการเติบโตของต้นยางพาราโดยสถาบันวิจัยยางพารา อายุ 6 ปี พบว่า ขนาดความโตของลำต้นที่มากที่สุด 
เท่ากับ 52 เซนติเมตร และการเติบโตหลังการกรีดจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลง และเมื่อพิจารณาทั้ง 4 รูปแบบกับ
ยางพาราที่ปลูกเชิงเดี่ยว อายุ 11 ปี พบว่า ขนาดความโตเฉลี่ยของลำต้นมีค่ามากกว่ายางพาราที่ปลูกเชิงเดี่ยวที่มี
ขนาดความโตของลำต้นเฉลี่ย่อยู่ในช่วง 59-62 เซนติเมตร (สมคิด และ คณะ, 2559)  

 

  
Figure 1 Rubber agroforestry system are upper from left to right on intercropping rubber 

agroforestry (A), intercropping rubber plants mixed Magnolia champaca var. pubinervia 
(B), lower from left to right on intercropping rubber plants mixed Hopea odorata (C) and 
intercropping rubber plants mixed Dipterocarpus grandifloras & Dendrocalamus sp. (D) 

 
5. ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจในระบบสวนยางพารา 

เมื ่อพิจารณาจากแหล่งของรายได้และการจัดการแปลงวนเกษตรสวนยางพารา รูปแบบที่ 1 พบว่า 
เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำยางสด เฉลี่ย 125,000 บาท ต่อปี โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำยางพารา 
(จำนวนวันกรีด 180 – 250 วันต่อปี( เปอร์เซ็นน้ำยางสดอยู่ที่ 38-43 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้ที่เกิดจากผลผลิตอื่นๆ 
เช่น กิจกรรมขายต้นกล้าไม้ยืนต้น เช่น ไม้วงศ์ยาง จำปาทอง ตาเสือ ผักเหลียง กาแฟ ดาหลา และสมุนไพร เป็นต้น 
ประมาณปีละ 40,000 บาท รายได้จากการเก็บผักพื้นบ้านและสมุนไพร ปีละประมาณ 30,000 บาท (ผักเหลียง( 
รายได้จากผลผลิต  อื่นๆ เช่น  สตอ ลูกเนียง ปีละ 30,000 บาท นอกจากนี้มีรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพรและน้ำผึ้งและเห็ดอีกประมาณปีละ 250,000 บาท ซึ่งหากคำนวณรายได้ต่อปีประมาณ เท่ากับ 475,000 
บาท ซึ่งแตกต่างจากการปลูกยางพารารูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 (จำนวนวันกรีดประมาณ 125 วันต่อปี( และ

A B 

D C 
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รูปแบบที่ 4 (จำนวนวันกรีดประมาณ 140 วันต่อปี( กล่าวคือ มีรายได้จากการขายน้ำยางสดเท่านั้น เนื่องจากไม้ที่
ปลูกร่วมในพื้นที่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และเมื่อประเมินจากปริมาณผลผลิตน้ำยางสดต่อวัน พบว่า 
รูปแบบที่ 1 มีผลผลิตปริมาณน้ำยางสดมากที่สุด รองลงมา คือ รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 ตามลำดับ 
โดยมีปริมาณผลผลิตน้ำยางสดประมาณ 16, 14, 10 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือว่าวนเกษตรยางพารารูปแบบที่ 1 
ในด้านการจัดการพื้นที่ได้คัดเลือกชนิดไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและจัดองค์ประกอบของยางพารา พืชร่วม 
ผัก สมุนไพร ฯลฯ จัดแบ่งพื้นที่ปลูกเป็นพืชชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และชั้นใต้ดิน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดิน 
กรีดยาง เป็นการสร้างรายได้ที่มีความมั่นคง สร้างสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเห็น
ได้ชัด สามารถจัดนิเวศเกษตรได้อย่างสมดุล ตลอดจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงการขยายผลให้กับผู้มาศึกษา
ดูงานได้เป็นอย่างดี  
 
6. ชนิดไม้ยืนต้นที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมปลูกร่วมในระบบสวนยางพารา 

การปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรสวนยางพารา เป็นแนวทางการจัดการที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งทีส่ามารถสรา้ง
ความมั่นคงทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ เพราะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ทั้ง
ภายในและภายนอกระบบ ส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันหลายด้าน เช่น อาหาร สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้เพื่อพลังงาน และด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ในปัจจุบัน รัฐบาลมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า 
26 ล้านไร่ภายในระยะเวลา 10 ปี (2571) มีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้น 1,040 ล้านต้นภายใน 10 ปี ให้ประชาชน 
จำนวน 2.6 ล้านครัวเรือนมีความมั่นคงในอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1.04 ล้านล้านบาท (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561) และการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโดยการยางแห่งประเทศไทย 
โดยได้กำหนดนโยบายการให้ทุนสงเคราะห์มีทั้งการปลูกพืชทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ร่วมกับการสัตว์เลี้ยงและพืช
ป่าอื่น ๆ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้นและพืชล้มลุก เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นภายในสวนยางพารา 
อย่างไรก็ตามหากมีการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรได้ในระดับภูมิทัศน์จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อชุมชน
และประเทศชาติได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวโดยสรุป พบว่า การสนับสนุนให้จัดทำระบบวนเกษตรยางพารา
เปรียบเสมือนส่วนเสริมให้มีคลังอาหาร เป็นภูมิคุ้มกันชีวิต มีคลังยาสมุนไพรในท้องถิ่นในที่ดินของตนเองและช่วย
แก้ปัญหาสังคมไปได้ด้วยในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้การคัดลือกชนิดไม้ป่ามีค่าต้องพิจารณาจากปัจจัยของพื้นที่แต่ละแห่งที่
มีความผันแปรไปตามสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและ
ชีวภาพมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลไปถึงการเติบโตของต้นไม้ที่ขึ ้นอยู่บริเวณนั้น การคัดเลือกชนิดไม้ให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญเบื้องต้นที่บ่งบอกถึงโอกาสแห่งความสำเร็จในการปลูก  การคัดเลือกชนิดที่
เหมาะสมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลให้การเติบโตและการพัฒนาโดยเฉพาะกลไกทางด้านสรีรวิทยาการปรับตัวของ
ต้นไม้เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปลูกในการจัดการพื้นที่ เช่น การปรับปรุงดิน การให้น้ำ การกำจัด
วัชพืข ในขณะที่หากเลือกชนิดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้ว จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพ
พื้นที่ให้เหมาะสมแล้ว ยังมีผลต่อการเติบโตและพัฒนา รวมทั้งการยืดระยะเวลาในการตัดฟันออกไป ดังนั้น ก าร
กำหนดชนิดของพรรณไม้ที่ส่งเสริมปลูกร่วมในระบบวนเกษตรยางพาราอ้างตามเกณฑ์อัตราการเติบโตและมูลค่าของ
เนื้อไม้และเกณฑ์การจำแนกไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561) ดังแสดงใน Table 1 
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สรุปผลการศึกษา 
1. รูปแบบการปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรในสวนยางพารา แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปลูกไม้ยืน

ต้น/ไม้ผล/พืชสมุนไพร/ไม้พื้นล่าง ระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพารา ระยะปลูก 2-4 เมตร 2( การปลูกไม้จำปาทอง
ระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพารา ระยะปลูก 9 เมตร 3) การปลูกไม้ตะเคียนทองระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพารา
ระยะปลูก 3 เมตร และ 4) การปลูกไผ่ซางหม่นและไม้ยางยูงสลับระหว่างกึ่งกลางแถวของยางพาราแถวเว้นแถว  
ระยะปลูก 9 เมตร 

2. สวนยางพาราแบบวนเกษตร มีการร่วงของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรช้ากว่าสวน
ยางพาราแบบเชิงเดี่ยวโดยประมาณ 10 วัน เนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนยางพาราแบบวนเกษตรมี
ความชื้น ความหนาแน่นของต้นไม้ที่ปลูกพืชร่วม และการมีชั้นเรือนยอดที่ซับซ้อนมากกว่า 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชที่ปลูกร่วมและปลูกแซมในวนเกษตรยางพาราแปลงรูปแบบที่ 
1 พบว่า สามารถแบ่งเป็นชนิดไม้ยืนต้นและไผ่ มากกว่า 100 ชนิด ส่วนชนิดไม้ผล/พืชผักกินใบ พบมากว่า 60 ชนิด 
และพืชสมุนไพรพบมากกว่า 200 ชนิด โดยสวนวนเกษตรยางพารารูปแบบที่ 1 ในด้านการจัดการพื้นที่ได้คัดเลือก
ชนิดไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและจัดองค์ประกอบของยางพารา พืชร่วม ผัก สมุนไพร ฯลฯ จัดแบ่งพื้นที่
ปลูกเป็นพืชชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และชั้นใต้ดิน แตกต่างจากรูปแบบที่ 2-4 ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่มีความมั่นคง
ไม่เฉพาะรายได้ที่เกิดจากการขายน้ำยางสดเท่านั้น ยังสร้างสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. การคัดลือกชนิดไม้ป่ามีค่าต้องพิจารณาจากปัจจัยของพื้นที่แต่ละแห่งที่มีความผันแปรไปตามสภาพ  
ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพมีความแตกต่างกันออกไป 
รวมถึงการเติบโตของต้นไม้ที่ขึ ้นอยู่บริเวณนั้น การคัดเลือกชนิดไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญ
เบื้องต้นที่บ่งบอกถึงโอกาสแห่งความสำเร็จในการปลูก การคัดเลือกชนิดที่เหมาะสมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลให้การ
เติบโตและการพัฒนาโดยเฉพาะกลไกทางด้านสรีรวิทยาการปรับตัวของต้นไม้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณนางสาวสุชัญญานมมาศ สุขาพันธุ์ และสมาชิกเครือข่ายชุมชนบ้านเขาดิน อำเภอลำทับ จังหวัด
กระบี ่ท ี ่ ให ้ความอนุเคราะห์ข ้อม ูลและพื ้นที ่ศ ึกษาวิจ ัย และขอขอบคุณศูนย์ว ิจ ัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยครั้งนี้ 

 
เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

การยางแห่งประเทศไทย. 2561. ขอ้มูลวิชาการยางพารา ปี 2561. สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรงุเทพฯ.  

การยางแห่งประเทศไทย. 2561. ราคาเฉลีย่ยางชนิดต่างๆ ป ีพ.ศ. 2561. สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรงุเทพฯ.  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2561. เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินมูลค่าต้นไม้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินมูลค่าต้นไม้ประจำปีบัญชี 
2561. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

พศิมัย จันทุมา. 2563. การเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร จงัหวดัตรงั จากการทำสวนยาง ตามมาตรฐาน 
GAP. วารสารยางพารา 41(2(: 2-12. 

รินมนัส วัยรตัน ์และ สาระ บำรุงศร.ี 2559. ความรู้ทางนิเวศวิทยากับการพจิารณาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา 
กรณีศกึษาสวนยางพารา แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวในพืน้ที่ภาคใต้ของประเทศไทย. ใน 
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาติ ครั้งที ่3. ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ สงขลา. 



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

478 

สมคิด ดำน้อย พิศมัย จันทุมา อรสิรี ดำนอ้ย พงษ์มานิตย์ ไทยแท้ ธีรา ถาวรรัตน์ สุรกิตติ ศรีกุล และ ธีรชาต วิชติชลชัย. 
2559. การศึกษาระบบกรดีที่เหมาะสมกับยางพันธุ์ สถาบันวิจยัยาง 251 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. 
วารสารยางพารา 37(4(: 13-25. 

สราวุธ สังข์แก้ว อัจฉรา ตีระวฒันานนท์ และกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์. 2557. ไผ่ในเมืองไทย. สำนักพิมพ์บ้านและสวน, 
กรงุเทพฯ. 

ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมปา่ไม้.  2544.  ชือ่พรรณไม้แหง่ประเทศไทย เตม็ สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2544.  บริษัทประชาชน จำกัด, กรุงเทพฯ. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลของปัญหาในการกำหนดราคาไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่
ทำการซื้อขายในตลาด เพื ่อนำไปสู่การพัฒนาคู่มือมาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ โดยการ
พัฒนาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของเนื้อไม้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ สำคัญในการกำหนดราคาไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจที่จะทำการซื้อขายในตลาด เพื่อช่วยสร้างความแม่นยำและหลักเกณฑ์สากลที่สามารถนำไปใช้งานใน
ภาคปฏิบัติได้จริง ที่สอดคล้องกับลักษณะตลาด กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายการสง่เสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจจากภาครัฐสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมา
ปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ผู้ปลูกต้นไม้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ระหว่างการปลูกโดยใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจได้ หากแต่ปัจจุบันราคาตลาดของไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นราคาซื้อขายไม้ที่เกิดขึ้นในอดีตของ
ตลาดที่มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้น โดยเป็นมูลค่าของไม้ที่ตกลงซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอาจเท่ากับ มากกว่า หรือ
น้อยกว่ามูลค่าตลาดซึ่งเป็นมูลค่าทางตัวเงินที่ใช้ในการตกลงซื้อขายกัน ณ วันที่ประเมิน ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายปกติ
ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ ปราศจากแรงกดดันของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประเทศไทยขาดแคลนข้อมูลการซื้อขายไม้ใน
หลายชนิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการปลูกในปัจจุบันซึ่งจะทำให้เกิดคำถามมากมายในการกำหนดมาตรฐานการประเมิน
มูลค่าของไม้นั ้นๆได้ในอนาคต จากการศึกษาวิจัยข้อมูลทุติยภูมิพบว่าสถาบันมาตรฐานการประเมินมูลค่าสากล 
(International Valuation Standards Council: IVSC) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทางป่าไม้โดยใช้หลัก
วิธีการประเมินมูลค่าของป่าไม้ไว้ 3 วิธี ดังนี ้

1) วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) คือแนวทางการประเมินมูลค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผู้ซื้อจะไม่
จ่ายเงินให้กับสินทรัพย์มากไปกว่าต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์นั้นว่าจะสามารถนำไป
สร้างหรือผลิตให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ซื้ออย่างไร เช่นผู้ซื้อต้นไม้เพื่อต้องการผลผลิตคือไม้ซุง ผู้ซื้อไม้ซุงเพื่อนำไปผลิต
เป็นแผ่นไม้บาง หรือไม้แปรรูปคุณภาพสูงดังนั้นหากต้นไม้นั้นผู้ซื้อเห็นว่าราคาที่จะได้จากไม้ซุง แผ่นไม้บาง หรือไม้
แปรรูปที่จะได้รับไม่คุ้มค่า หรือมีความเสี่ยงจากปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของเนื้อไม้ก็จะไม่ยอมจ่ายให้กับ
ราคาที่ผู้ขายเสนอขายสินทรัพย์นั้น ในทางกลับกันมูลค่าที่ผู้ขายต้องการเสนอขายก็มาจากหลักคิดที่ผู้ขายมีแนวโน้มที่
จะให้น้ำหนักกับต้นทุนปัจจุบันของการปลูกในวันที่ประเมินราคาและค่าเสียโอกาสของเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ต้นไม้ใหม่
เติบโตจนถึงอายุเก็บเกีย่วของต้นไม้นั้นซึ่งอยู่ในการพิจารณาของผู้ขายมากกว่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
เก็บเกี่ยว ซึ่งจะมีความเสี่ยงในเรื่องของภัยธรรมชาติ โรค และศัตรูทำลายไม้ ที่จะทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ในการ
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เสนอขายและเสนอซื้อมีความแตกต่างกันในช่วงของการประเมินมูลค่าที่ทำให้ผู้ซื้อประเมินว่าไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งอรรถประโยชน์ที่ตนพึงได้รับจากสินทรัพย์นั้น  

2) วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) คือแนวทางการประเมินมูลค่าที่บ่งบอกถึงมูลค่าโดยการ
แปลงกระแสเงินสดในอนาคตให้เป็นมูลค่าทุนในปัจจุบัน นิยมใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow: DCF) ที่คาดการณ์ไว้โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินมูลค่าของต้นไม้ กำหนดให้มีการคาดการณ์กระแสเงินสดใน
อนาคตอย่างชัดเจน และประมาณการมูลค่าสุดท้าย โดยมูลค่าที่คำนวนได้จะเป็นค่าสัมบูรณ์ (Absolute value) 
เพราะไม่มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลราคาในอดีตโดยส่วนมากผู้ประเมินมูลค่าด้วยวิธี การคิดลดกระแสเงินสดจะ
คาดการณ์ไปในช่วงที่ต้นไม้พร้อมเก็บเกี่ยว และคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน  โดยใช้อัตราคิดลดที่เรียกว่า ต้นทุน
เงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted average cost of capital: WACC) คือ ผลตอบแทนที่ผู้ปลูกต้นไม้คาดหวัง ซึ่ง
ต้องจัดการการประมาณในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางกายสภาพแวดล้อม(สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต( 
และทางเศรษฐกิจ (อุปสงค์และอุปทาน( ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างช่วงการรอการเก็บเกี่ยว 

3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) คือแนวทางการประเมินมูลค่าซึ่งให้การบ่งชี้มูลค่าโดย
การเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งข้อมูลราคามีอยู่ ซึ่งมีความยากลำบากในการ
ค้นหาข้อมูลตลาดที่จะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้องคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่ประเมิน ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้
อ้างอิงต้องมีความเหมาะสมไม่ใช้ข้อมูลที่เก่าจนเกินไป ข้อมูลตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินต้องมีความ
เพียงพอ และน่าเชื่อถือ 

ผลจากการวิจัยพบว่าการประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นในแปลงปลูกในประเทศไทยมีการใช้เครื่องมือการประเมิน
มูลค่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ครอบคลุมอีกหลายมิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของเนื้อไม้ ตลอดจนข้อมูลราคา
ตลาดหรือมูลค่าตลาดที่สร้างปัญหาให้กับโซ่อุปทานของตลาดไม้ในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการในการประเมินยังไม่ถูก
พัฒนาจากปัจจัยที่รอบด้านเพียงพอจึงส่งผลต่อรูปแบบการประเมินราคา การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ โดยคำนึงถึงมิติที่สำคัญของการ
ประเมินมูลค่าไม้ เช่น มิติเชิงคุณภาพ และมิติเชิงปริมาณของเนื้อไม้ รวมทั้งการปรับปรุงสูตรการคำนวณผลผลิตไม้ให้
ครอบคลุมทุกชนิดไม้ที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาสร้างสมการในการคำนวณการประเมินมูลค่าไม้ต้น โดยนำข้อมูลเชิงปริมาณ
ของเนื้อไม้ เช่น ขนาดความโต (เส้นรอบวง หรือเส้นผ่านศูนย์กลางไม้ที่ระดับ DBH) ความสูงของไม้ท่อนที่ใช้เป็นสินค้าได้  
และการนำข้อมูลเชิงคุณภาพของเนื้อไม้ เช่น ความยาวสะสมของหน้าไม้ไม่มีตำหนิ ตำหนิของไม้ (ตา กิ่ง( รอยผุ ร่องรอย
ของศัตรูทำลายไม้ รอยไฟไหม้ ลักษณะความเปลาตรงของซุง ชนิดไม้ สมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไม้ สมบัติทางกลของเนื้อ
ไม้ ความทนทานตามธรรมชาติของเนื้อไม้ และการใช้ข้อมูลย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับโซ่อุปทาน โลจิ
สติกส์ ห่วงโซ่คุณค่ามาใช้ในการหาข้อมูลตลาด มูลค่าตลาด ราคาตลาด เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลองค์ประกอบสำคัญใน
การประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น 

โดยพบว่าการสร้างข้อกำหนดในเรื่องการจำแนกชั้นคุณภาพของเนื้อไม้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับระบบการจัดชั้นคุณภาพของไม้ต้นในประเทศผู้ค้าไม้รายใหญ่ของโลกที่ได้ลงรายละเอียดวิธีการในการ
จำแนกชั้นคุณภาพของเนื้อไม้อย่างเป็นระบบและได้รับการยอมรับ โดยเมื่อได้กำหนดในรายละเอียดวิธีการประเมินจะ
สามารถช่วยลดต้นทุน ลดระยะเวลา และเพิ่มคุณภาพในกระบวนการประเมินมูลค่าไม้ต้นได้ โดยสมการในการคำนวณ
ทางเศรษฐศาสตร์จะต้องสามารถทำงานได้สอดประสานกับกรรมวิธีการจัดทำดัชนีราคาของท่อนซุงของไม้ในประเทศไทย 
โดยการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ และทำการคำนวณราคาสูงสุด-ต่ำสุด และราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ให้กับ
ไม้แต่ละชนิดได้ การจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปลูก ผู้รับหลักประกัน และผู้ใช้ประโยชน์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ การสร้าง
มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันนโยบายป่าเศรษฐกิจของรัฐบาลให้
ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ: การประเมินค่า, การประเมินมูลค่า, ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ, ราคาตลาด, มูลค่าตลาด, การคาดการณ์, ค่าไม้ยืนต้น,  

การขายยืนต้น, ราคาไม้ยืนต้น, การประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น 
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ABSTRACT 
The research aimed to study and collect data on problems related to economic trees 

pricing traded in the market in order to develop a manual on economic tree valuation standard. 
Quantitative and qualitative analysis tools was developed as quantity and quality are important 
factors in determining economic value of trees in trading market, and can help bringing international 
standard to practice. In addition, it also ensured the consistency with market characteristics, laws 
and/or regulations related to business collaterals according to the policy to promote afforestation 
of economic trees. Nowadays, prices of timber trading were based on the historical market price 
agreed between buyers and sellers, which may not reflect the actual market values. Thailand still 
lacks of information on trading of several timber species which are popularly cultivated. This will 
raise many questions in determining standards of timber valuation in the future. Based on a 
secondary data set, it was found that the International Valuation Standards Council (IVSC) 
established guidelines for forest valuation using 3 principles as follow:   

1) Cost Approach is an economic valuation approach in which buyers will not pay for an 
asset more than the cost in order to obtain utility and can use it to generate benefit for the buyer. 
For example, a log buyer who wants to produce thin wood or high-quality lumber, will see that 
price of timber, veneer, or lumber will not generate sufficient profit but create risk from the wood 
properties. Therefore, he/she will not pay the extra price. On the other hand, the price a seller 
offers is based on current cost of planting and the cost of opportunity loss to grow new trees to 
the sellable condition. The offered price is greater than the expected cash flow from the harvest 
as natural disasters, disease and wood decay risks were also considered. These cause the different 
of prices.   

2) Income Approach is a valuation approach that indicates value by converting future cash 
flows to the present capital value. Discounted Cash Flow (DCF) approach is usually used for 
estimation of tree’s value to forecast future cash flows and estimate the stumpage value. The value 
calculated from this approach is absolute value as there is no comparison with the historical price.  
Most of appraisers use discounted cash flow method which predict the value when the tree will 
be harvested and discount it back to the present price using Discount Rate Weighted Average Cost 
of Capital (WACC). WACC is the expected return estimated from risks arising from physical and 
environmental factors (biotic and abiotic), and economic factors (supply and demand) which may 
occur during waiting for harvesting.  
 3) Market Approach is a valuation approach that provides an indication of value by 
comparing price with existing information of similar assets. One of the constraints is the difficulty to 
find market data for the analysis and comparison. In addition, time of the information referred to 
must be appropriate, and amount of market data must be adequate and reliable. 

The research suggested that the estimating stumpage value in Thailand is still lack of 
quantitative and qualitative valuation tools, and information on market price which have post 
challenges to the supply chain and valuation system. This research focused on developing timber 
valuation standards for business collateral, under a systematic concept, taking into account the 
critical dimensions of timber valuation, such as quantitative and qualitative of wood. The research 
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covered improving calculation of wood yield of all potential wood species including size (DBH), 
merchantable height and cumulative length of clear cuttings, defects, decay, fire marks, log form, 
species, physical mechanical and chemical properties, natural durability. In addition, it applied 
traceability of timber products related to supply chain, logistics and value chain to evaluate market 
data, market value and market price, as other key elements in stumpage value.  

The study suggested that quantitative and qualitative classification of tree quality was similar to 
the classification systems of the world's major timber traders which systematically described the process 
with low-cost, time sufficient detailed assessment methods to improve quality of the tree valuation 
process. The equation for economic calculations must be compatible with timber price index in Thailand 
which classify the accepted products, calculate maximum and minimum price, and weighted average 
prices in order to build confidence for growers, collateral receivers and users of the economic trees. 
Establishing economic valuation standards will be a key factor contributing to the success of achieving 
the government's policy related to economic forest promotion.  
Keywords: appraisal, valuation, economic value trees, market price, market value, forecasting, stumpage, 

stumpage sale, stumpage price, stumpage value 
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การศึกษาการวัดขนาดหน้าตัดไม้ท่อนด้วยวิธีประมวลผลภาพ 
Study on Measuring of the Cross-Section of Logs  

by using the Image Processing Method 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันงานประเมินราคาของไม้จะขึ้นกับขนาดไม้ที่วัดได้ ขั้นตอนการวัดใช้แรงงานคน  โดยวัดได้ทีละ

ท่อนแล้วจึงนำมาคำนวณหาปริมาตร เพื่อเป็นการลดแรงงานและเพิ่มความรวดเร็วในการวัดขนาดท่อนไม้ ดังนั้น
คณะวิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดขนาดของไม้ท่อน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
คุณสมบัติของความสว่างและสีที่เหมาะสมในการประมวลผลภาพเพื่อวัดขนาดของไม้สัก โดยคณะวิจัยได้พัฒนาระบบ
ประมวลผลภาพด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Python ร่วมกับชุดเครื่องมือ OpenCV การศึกษาได้นำตัวอย่างไม้สักท่อนที่
มีขนาดหน้าตัดแตกต่างกันมาทดลอง โดยการจัดวางเป็นกองแล้วถ่ายภาพพร้อมวางตัวเทียบระยะ หลังจากนั้นจึงนำ
ภาพมาวิเคราะห์ด้วยวิธีประมวลผลภาพ ในขั้นตอนการประมวลผลภาพมีการวิเคราะห์ค่าความสว่างของภาพใน
สภาวะแสงที่แตกต่างกัน และค่าสีของหน้าตัดไม้และตัวเทียบระยะตามมาตรฐานสี RGB และ HSV ผลการศึกษา
พบว่าค่าความสว่างจะขึ้นกับสภาพพื้นที่ เวลา และโหมดการถ่ายภาพของกล้อง ส่วนค่าสีเมื่อใช้มาตรฐานสีแบบ HSV 
จะสามารถกำหนดค่าช่วงสีในการจำแนกส่วนประกอบของหน้าตัดไม้ท่อนได้ เช่น เปลือก กระพี้ และแก่น เป็นต้น 
เมื่อนำค่าความสว่างและสีมาใช้ร่วมกับระบบประมวลผลภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดขนาดของหน้าตัด
ไม้ โดยหน้าตัดที่เป็นรูปเรขาคณิต เช่นวงกลม หรือวงรี จะสามารถวัดขนาดหน้าตัดได้ใกล้เคียงกับค่าจากการวัดจริง 
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน -8 ถึง 6% ส่วนไม้ที่มีหน้าตัดอิสระมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง -14.8 ถึง 34.7% 
คำสำคัญ: โปรแกรม, การประมวลผลภาพ, ขนาดหน้าตัดไม้ 
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ABSTRACT 
Recently, price estimation of logs depends on size and measuring log is a labor and time 

intensive process and can be done only for one log at a time. To reduce labor and increase speed 
of measuring log volume this research applied image processing technology in teak size 
measurement through image brightness and color. An image processing program using the Python 
programing language with the OpenCV library was developed and used for cross-sectional size 
estimation of teak log samples. The logs were placed in piles and photographed with a distance 
calibrator. The images were analyzed by image processing method. During  the image processing, 
brightness of the image, and color values of the cross-section and distance comparator were 
evaluated according to RGB and HSV color standards. The results showed that brightness value 
depended on area, time, and camera shooting mode. When using HSV color standard, the color 
ranges can be set to classify log components such as bark, sapwood, and core. When combining 
brightness and color values, capacity of the image processing system was enhanced which  can 
estimate cross-section size of geometric shape, such as a circle or an ellipse, close to the actual 
measurement with an error of -8 to 6%. However, measuring error of a free-form cross-section shape 
ranged from -14.8 to 34.7%. 
Key words: program, image processing, cross-section of logs 
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การประยุกตใ์ช้แผนที่ภาพถา่ยทางอากาศจากโดรนเพื่อการจัดการพืน้ที่ป่าไม ้

Applying of Drone Aerial Image Mapping for Forest Management 
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บทคัดย่อ 
การใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนในการเกษตรมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฟาร์ม และเพื่อวางแผนการจัดการฟาร์ม ซึ่งภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนนี้สามารถนำมา
ปรับใช้เพื่อการวางแผนบริหารจัดการแปลงป่าไม้ได้ทั้งแปลงป่าไม้และแปลงป่าปลูกใหม่ สถานีวิจัยลพบุรี คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ป่าไม้กว่า 600 ไร่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ต้องมีการปลูกป่าทดแทน 
งานวิจัยนี้ได้นำภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนมาใช้เพื่อการติดตามสภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่ป่า และ
พื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ผลการดำเนินงาน จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนที่ได้ทำให้สามารถ
เห็นสภาพแปลงและการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในรูปแบบสีและขนาดทรงต้นที่เปลี่ยนไป และสามารถเข้า
ไปจัดการในบริเวณที่เป็นปัญหาได้ เช่น ต้นที่ไม่สมบูรณ์ หรือวัชพืชขึ้นปกคลุม นอกจากนี้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ยังสามารถใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่า หรือติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงป่าได้ เช่น 
ต้นที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืช เพื่อให้สามารถเข้าไปจัดการหรือแก้ไขปัญหาของต้นไม้ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังใช้
ประโยชน์สำหรับการสำรวจความหนาแน่นของประชากรต้นไม้แต่ละชนิดในผืนป่าได้ และด้วยศักยภาพการบิน
สำรวจเพื่อทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่สามารถบินได้ครอบคลุมพื้นที่ 5,000 – 10,000 ไร่ต่อวัน ร่วมกับ Drone 
Mapping Platform (https://kasetdb.agr.ku.ac.th/dronemap-dashboard/) ท ี ่คณะเกษตรมหาว ิทยาล ัย -
เกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นไว้แล้ว ดังนั้นการนำโดรนบินสำรวจเพื่อทำเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจึงเป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการทั้งผื้นป่า และพื้นที่ป่าปลูกใหม่ได้ดี 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการพื้นที่ป่า, แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ, อากาศยานไร้คนขับ 
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ABSTRACT 
Drone aerial image map is widely used for monitoring changes in agricultural farms and farm 

management planning. The aerial images from drones can also be adapted in forest management 
planning, both forestry, and reforestation. Lop Buri Research Station, Faculty of Agriculture, Kasetsart 
University hosts over 600 Rai of forest and degraded forest areas that need to be restored. This 
research used aerial imagery from drones to monitor growth trees in the forest and reforested areas. 
In addition, drone aerial image map could monitor changes of forest conditions or tree growth 
including ununiformed trees or weed covered areas; and survey population density  of individual 
tree species in the forest. Drones have a potential to conduct surveys for aerial imagery map 
development covering an area of 5,000 - 10,000 Rai per day in conjunction with the Drone Mapping 
Platform (https://kasetdb.agr.ku.ac.th/dronemap-dashboard/) developed by Faculty of Agriculture, 
Kasetsart University. In summary, this research displayed that using drones to make aerial maps is 
an effective tool for forest and reforested management.  
Keywords: forest management, aerial image map, unmanned aerial vehicle 
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาผลของการผลิตต้นกล้ากระถินลกูผสมโดยใช้โรงเรือนเพาะชำอจัฉริยะที่สามารถควบคมุอุณหภูมิ การ
ให้น้ำและปุ๋ย ตอ่อัตราการรอดตาย ความยาวกิ่งชำ เส้นผ่านศูนย์กลางที่คอราก ความยาวราก และเส้นผ่านศูนย์กล้าราก
โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot design โดยจัด Main plot แบบ Randomized Complete Block Design 
(RCBD) มีสิง่ทดลอง ดังนี ้1( พันธุ์กระถินลกูผสมที่เปน็พันธุ์การค้าจำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ RFD-A-27 และ RFD-A-28 2( 
การให้น้ำ 2 ระดับ ได้แก่ รดนำ้ 10 วินาที ทกุๆ 10 นาที (W1( และรดน้ำ 15 วินาที ทกุๆ 15 นาที (W2( และ3( 16-16-
16 ระดับทุกสัปดาห ์3 ระดับ ได้แก่ 15 กรัมตอ่น้ำ 10 ลติร (F1(, 20 กรัมตอ่น้ำ 10 ลิตร (F2( และ 30 กรัมต่อนำ้ 10 
ลิตร (F3( สิง่ทดลองทั้งหมด 4 ซ้ำ พบวา่ของกระถินลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ ที่ระดับการรดน้ำ 10 วินาที ทุกๆ 10 นาที 
(W1( พบว่ามอีตัราการรอดตายร้อยละ 90 ซึ่งสายพันธุ์ RFD-A-27 มีความยาวราก และเสน้ผ่านศูนยก์ลางรากมากกวา่
สายพันธุ์ RFD-A-28 เท่ากับ 5.70 และ 0.21 เซนตเิมตรตามลำดับในระยะเวลา 21 วัน จงึแสดงให้เหน็ว่าการผลิตกล้าไม้
กระถินลูกผสมให้มีคุณภาพดีและรวดเร็วขึ้น ต้องผลิตในระบบโรงเรือนเพาะกล้าที่อัจฉริยะที่สามารถควบคุมการให้น้ำ
และปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงตน้กล้ากระถินลูกผสม ได้แก่ การใช้เซน็เซอร์และระบบพ่นหมอก   
คำสำคัญ: กระถินลูกผสม โรงเรือนอัจฉริยะ ผลิตต้นกล้า เพ่ิมประสิทธิภาพ เซนเซอร์ การให้น้ำและปุ๋ย 
 

ABSTRACT 
The study on effects of production of Hybrid acacia seedlings by using a smart greenhouse 

that can control the temperature, watering, and fertilizer on survival rate, Branch cutting length 
Root neck diameter, root length and root diameter. The experiment was planned for split plot 
design by arranging the main plot in a randomized complete block design (RCBD). The experiments 
were as follows: 1) Two commercial hybrid cultivars; RFD-A-27 and RFD-A-28. 2) There are two 
irrigation levels: watering for 10 seconds every 10 minutes (W1) and watering 15 seconds every 15 
minutes (W2) and 3) 16 -1 6 -1 6  levels every week, 3 levels: 15 grams per 10 liters of water (F1), 20 
grams per 10 liters of water (F2) and 30 grams per 10 liters of water (F3) with 4 replications per 
treatment were used in this experiment. The results showed that the two Hybrid acacia at a 10-
second watering level every 10 minutes (W1) showed a 90% survival rate, where RFD-A-27 strains 
had more root length and root diameter than RFD strains. -A-28 is equal to 5.70 and 0.21 cm, 
respectively, over a period of 21 days. The results indicated that the better and faster production 
of Acacia hybrid seedlings must be produced in a smart greenhouse that can control the suitable 
moisture and fertilizers by using sensor and fogging systems. 
Keyword: Acacia Hybrid, Smart Greenhouse, Seedling production, Increasing efficiency, Sensor, Water, 

and fertilizer application  
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำยอดและการชักนำรากของกลุ่มไม้มีค่าบางชนิด 
The effect of plant growth regulators on shoot and root inductions  

of some high-value trees  
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บทคัดย่อ 

 การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่อาศัยเพศเป็นวิธีการที่สำคัญในการผลิตกล้าไม้ที่มีลักษณะดีตรงตามสายพนัธุ์ที่
คัดเลือกทุกประการ ลดปัญหาอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกสร้างสวนป่าเชิงพาณิชย์ 
ความสำเร็จในการขยายพันธุ์ส่วนหนึ่งมาจากสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ใช้ในการชักนำยอดหรือชักนำราก ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการตอบสนองต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อการชักนำยอดด้วย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการชักนำรากด้วยวิธีการปักชำของไม้มีค่า 8 ชนิด คือ พะยูง ประดู่ป่า แดง มะค่าโมง 
ตะเคียนทอง ยางนา สาธร และยมหอม ผลการศึกษาพบว่า การเตรียมตัวอย่างปลอดเชื้อเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของไม้มีค่า 8 ชนิด ด้วยการฟอกฆ่าเชื้อพื้นผิวตัวอย่างด้วยคลอรอกซ์ 20 % ระยะเวลาการฟอก 15 นาที ให้ผลความ
ปลอดเชื้อสูงที่สุดในทุกชนิดตัวอย่างการทดลอง การชักนำยอดด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโทไคนินและ
จิบเบอเรลลิน พบว่า พะยูง ประดู่ป่า และสาธร มีการตอบสนองต่อสูตรอาหารชักนำยอดได้ดี โดยเฉพาะเมื่อชักนำ
ยอดด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต BAP ร่วมกับ kinetin หรือ zeatin ให้ผลจำนวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 0.80±0.20a 
- 1.75±0.48a ยอดต่อชิ้นตัวอย่าง และความยาวยอดเฉลี่ยเท่ากับ 0.56±0.06ab - 1.58±0.65a เซนติเมตร ส่วนต้น
แดง มะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง และยมหอม พบว่ามีการตอบสนองต่อสูตรอาหารชักนำยอดค่อนข้างต่ำเมื่อเลี้ยง
เป็นระยะเวลา 21 วัน การชักนำรากด้วยวิธีการปักชำพบว่า พะยูง ประดู่ป่า สาธร แดง มะค่าโมง และตะเคียนทอง 
สามารถชักนำรากได้ดีในสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ IBA ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน มีเปอร์เซ็นต์การออก
รากเท่ากับ 33.33 - 100 % และจำนวนรากเฉลี่ยต่อกิ่งเท่ากับ 0.33±0.17a - 6.43±0.90ab ส่วนยางนาและยมหอม
พบว่ามีการตอบสนองต่อการชักนำรากในระดับต่ำเมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 45 วัน  
คำสำคัญ:  สารควบคุมการเจริญเติบโต, ชักนำยอด, ชักนำราก, การปักชำ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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ABSTRACT  
 Asexual reproduction, which can help reducing mutation from the plus tree selection to 
the sapling, become the key important in economic forest plantation establishment. Therefore, this 
research aim at conducting asexual reproduction of economic forest trees by using tissue culture 
technique and cutting to determine the effect of plant growth regulators on shoot and root 
inductions, respectively, of the forest trees. The primary of 8 economic forest tree species 
comprising Dalbergia cochinchinensis, Pterocarpus macrocarpus, Xylia xylocarpa var. kerrii, Afzelia 
xylocarpa, Hopea odorata, Dipterocarpus alatus, Millettia xylocarpa and Toona ciliata, were 
selected. The surface sterilization for tissue culture process of the eight samples were successful 
tested by using 20% Clorox disinfection agent with 15 min to clean culture which showed the 
highest of surface sterilization percentage. The effect of plant growth regulator in different 
concentrations of cytokinin and gibberellin to shoot induction of D cochinchinensis, P macrocarpus 
and M. xylocarpa showed high response percentage, especially in the 6-Benzylaminopurine (BAP) 
mixed with kinetin or zeatin in which the plant growth regulator obtained the number of shoot 
proliferation averages were 0.80±0.20a - 1.75±0.48a and the shoot length average were 0.56±0.06ab 
- 1.58±0.65a. X. xylocarpa var. kerrii, A. xylocarpa, D. alatus, H. odorata and T. ciliata revealed low 
response percentage for shoot induction after cultured 21 days. Root induction applying a different 
concentrations of NAA and IBA of D cochinchinensis, P macrocarpus, M. xylocarpa, X xylocarpa var. 
kerrii, A. xylocarpa, and H. odorata were accomplished high response percentage. These samples 
showed root induction percentage of 33.33 - 100 % and number of root induction average of 
0.33±0.17a - 6.43±0.90ab. D. alatus and T. ciliata showed low responsive of root induction after 
cultured 45 days. 
Key words: Plant growth regulator, Shoot induction, Root induction, Cutting, Tissue culture 
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การปรับปรุงคณุภาพเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษไม้เหลือทิ้งด้วยเทคนิครว่มการทอร์ริแฟคชนั  
High Quality Solid Biofuel from Woody Biomass using Torrefaction Technique  
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บทคัดย่อ 

 การปรับปรุงคุณสมบัติด้านการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วยเทคนิคร่วมกระบวนการ
ทอร์ริแฟคชัน เป็นการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งพลังงานทดแทนการใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนได้ 
ปัจจุบัน เชื้อเพลิงแข็งหรือเชื้อเพลิงอัดเม็ดส่วนใหญ่ผลิตมาจากเศษไม้เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้เศรษฐกิจต่างๆ  
อาทิเช่น ไม้ยางพารา ไม้เบญจพรรณ หรืออาจรวมถึงไม้โตเร็ว ได้แก่ ไม้กระถินยักษ์ กระถินเทพา เป็นต้น  อย่างไรก็
ตาม คุณสมบัติสำคัญด้านการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลทั่วไป หรือแม้แต่เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดยังสามารถถูก
ปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ เพื่อให้มีค่าความร้อนที่สูงขึ้น สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และต้นทุนการขนส่งต่อ
หน่วยพลังงานลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมาเป็นพลังงานทดแทนใน
การผลิตสินค้าได้ ในการศึกษานี้ ได้ทำการปรับปรุงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้สับและชีวมวลอัดเม็ด  ด้วย
กระบวนการทอร์ริแฟคชันในระดับห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิระหว่าง 200 -300 องศาเซลเซียส ระยะเวลาประมาณ 
10 – 90 นาที ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการทอร์ริแฟคชันสามารถช่วยปรับปรุงคุณสมบัติด้านการเผาไหม้ของชีว
มวลให้ดีขึ้น โดยเชื้อเพลิงอัดเม็ดและไม้สับจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับถ่านหินมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิ ของการทอร์ริ
แฟคชันอยู่ที่ 260 และ 300 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ซึ่งให้ผลได้เชิงพลังงานที่ดีและความสามารถในการดูด
ความชื้นลดลง นอกจากนี้ ยังได้ทำการทดลองปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการ
ทอร์ริแฟคชันในระดับสาธิตภาคสนาม ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ โดยอุณหภูมิ ที่
เหมาะสมสำหรับการทำงานประมาณ 260 องศาเซลเซียส ทดลองในช่วงเวลา 10 - 30 นาที พบว่า ค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงอัดเม็ดทอร์ริไฟด์มีค่าประมาณ 21 MJ/kg เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เทียบกับค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ดกอ่น
กระบวนการ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งด้วยกระบวนการทอร์ริแฟค
ชันยังเพิ่มขึ้นได้ หากนำแก๊สเหลือทิ้งและน้ำมันชีวภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นในกระบวนการ กลับมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงร่วมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงได้  
คำสำคัญ: ทอร์ริแฟคชัน เชื้อเพลิงชีวมวลแข็ง ค่าความร้อน เศษไม้เหลือทิ้ง อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้   
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ABSTRACT  
 Improvement of combustion properties of biofuels via torrefaction technique is a valued 
creation on residual biomass leftover from the wood processing industries. The process could be a 
promising way for value-adding to agricultural waste as a renewable energy resource that can be 
replaced coal and fossil fuels for the industrial heat and power generations. Solid biofuel or wood 
pellet is generally produced from various kinds of biomass collected from the economic wood 
industries, i.e., natural rubber wood, mixed wood, including acasia species as a fast growing tree. 
The traditional solid biofuel, however, could be upgraded for better quality and longer shelf life 
which is positively supported on the energy unit cost of handling and transportation in any industry. 
The study on enhancement of fuel properties of wood chip and wood pellet using torrefaction 
pretreatment process in a laboratory scale setup was carried out at different temperature (200-300 
◦C) and residence time (10-90 minute). The experimental results showed that torrefaction process 
could upgrade the quality of solid biomass. Torrefied wood pellet at 2 6 0  ◦C demonstrated the 
optimum condition to generate a product with similar properties to those of lignite coal, while the 
properties of wood chip was close to that when reaction temperature of 300 ◦C was investigated. 
Torrefaction of solid fuel using a mobile demonstration unit was also studied at temperature of 260 
◦C with 10-30 minute of reaction time. The results presented that the heating value of torrefied 
wood pellet was approximately 2 1  MJ/kg, increased about 18% from the raw one. Furthermore, 
the process thermal efficiency could be probably improved by recycling the waste flue gas and oily 
by-product as substitution fuel in the conventional torrefaction process.  
Keywords: Torrefaction, Solid biofuel, Heating value, Residual biomass, Wood processing industry 
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การศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปไผ ่
Study Bamboo Processing Technology 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาการรักษาเนื้อลำไผ่กิมซุง โดยใช้ 3 วิธีการ คือ การแช่สารประกอบโบรอน 10% การจุ่ม
สารประกอบโบรอน 30% และการอัดแบบเต็มเซลล์โดยใช้สารประกอบโบรอน 1.5% พบว่าสารประกอบโบรอน
สามารถซึมเข้าสู่เนื้อไม้ไผ่ได้ในทุกวิธีการ และปริมาณสารคงค้างในเนื้อไม้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2432-2552 คือมี
ค่าสมมูลกรดบอริก (Boric Acid Equivalent : BAE) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.2  โดยพบว่า วิธีการแช่ลำไผ่ในสารประกอบ
โบรอน 10% เป็นเวลา 7 วัน เนื้อไม้ไผ่มีค่าสมมูลกรดบอริกที่สูงที่สุด และส่วนปลายต้นมีค่าสูงกว่าส่วนโคนต้น  คือ 
2.42 และ 1.31 ตามลำดับ จากการศึกษาการผึ่งลำไผ่ที่ผ่านการอาบน้ำยาในกระแสอากาศ พบว่าในวันที่ 51 ส่วน
ปลายลำและส่วนโคนลำ มีความชื้นต่ำกว่า 20% ผลของการอบไม้ไผ่ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พบว่าลำไผ่มี
ความชื้นคงที่ ในวันที่ 18 ของการทดลองและไม่พบปัญหาการแตกและบิดโค้งงอของลำไผ่ การศึกษาการผลิตถ่านใช้
เวลาในการผลิต 96 ชั่วโมง มีอุณหภูมิสูงสุด 600 องศาเซลเซียส ให้ผลผลิตถ่านคิดเป็น 26.8 เปอร์เซ็นต์ ถ่านไม้ไผ่ที่ได้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านหุงต้ม (มผช. 657/2547( ได้ผลผลิตน้ำส้มควันไม้ไผ่ 65 ลิตร มีค่าความเป็น
กรดด่าง 3.2 ค่าความถ่วงจำเพาะ 1.026 เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำส้มควันไม้ดิบ (มผช./ 2547( 
คำสำคัญ : ถ่าน  น้ำส้มควันไม้  กิมซุง  โบรอน  ตู้อบ 
 
 

  



การประชุมการป่าไม ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 “84 ปี วิชาการป่าไมไ้ทยเพือ่ปวงชน” 

493 

ABSTRACT 
Study of Kim Sung bamboo shaft protection was carried out using 3 approaches: soaking 

bamboo sample in 10% of boron compounds, dipping bamboo sample in 30 %  of boron 
compounds, and vacuum processing bamboo sample with 1 . 5  %  boron compounds. Results 
presented that all 3 methods could help distribute boron compounds into the tissue of Kim Sung 
bamboo shaft. The amount of boric acid equivalent (BAE) was not less than 0.2% in line with the 
TIS 2432-2552 standard. Specially, soaking the samples in the 1 0 %  boron compounds for 7 days 
provide the highest BAE, and the top part of bamboo shaft had higher BAE (2.42) than the of bottom 
part (1.31). Results of exposing the soaked bamboo sample to air flow showed that at day 51, 
percentage of moisture content in top and bottom parts of bamboo shaft were lower than 2 0 % . 
Results from drying bamboo shaft in 50 °C oven showed that moisture content was constant from 
day 18 of the experiment and the bamboo did not break or bend. The study of charcoal production 
from bamboo suggested that it took 9 6  hours at the highest temperature of 6 0 0  °C to produce 
charcoal. Bamboo charcoal yield was 2 6 . 8 %  in line with  Mor Phor Chor 6 5 7 / 2 5 4 7  standard 
(standard for cooking coal product from community). Bamboo wood vinegar yield was 65 liter with  
pH 3.2 and specific gravity 1.026 in line with Mor Phor Chor /2547 standard. 

Keywords : charcoal, wood vinegar, Kim Sung, boron, oven
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การพัฒนา application เพื่อประเมินผลผลิต และมลูค่าของไมเ้ศรษฐกิจ 
Development of Application for Production and Commercial Value Assessment 

in Forest Plantation 
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บทคัดย่อ 
สมการปริมาตรไม้และสมการความเรียวของไม้มีค่าทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ สัก ยางพารา และยูคาลิปตัส ได้รับ

การพัฒนาโดยใช้ตัวอย่างจากไม้ชนิดนั้นๆที่มีขนาดความโตและความสูงเหมาะสมในการทำเป็นสินค้า เพื่อนำไปใช้ใน
โปรแกรมประเมินผลผลิตและมูลค่าของไม้มีค่าสำหรับเกษตรกร ซึ่งสมการสำหรับไม้ยางพารานั้นได้เลือกใช้สมการ
ปริมาตรเพื่อประเมินปริมาตรส่วนที่ทำเป็นสินค้าได้และปริมาตรไม้ฟืน ส่วนสมการสำหรับไม้สักและยูคาลิปตัสได้
เลือกใช้สมการความเรียวตามรูปแบบสมการความเรียวของ Goodwin ซึ่งใช้พยากรณ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ความสูงต่างๆของต้นไม้ เพื่อให้สามารถคำนวณเป็นปริมาตรรายต้นแบบแบ่งเกรดได้ โดยพบว่า สมการปริมาตรไ ม้
ยางพาราที่ดีที่สุด คือ สมการ R9 ซึ่งมีค่า RMSE ของปริมาตรส่วนที่ทำเป็นสินค้าได้ที่ประเมินได้และปริมาตรไมฟ้นืที่
ประเมินได้ เท่ากับ 0.0525 และ 0.0775 ลบ.ม. ตามลำดับ สมการความเรียวของไม้สักภาคเหนือ สักภาคตะวันตก
และยูคาลิปตัสที ่ดีที ่สุด ได้แก่ TN5, TW5 และ E4 ซึ ่งมีค่า RMSE ของปริมาตรไม้รายต้นที่ประเมินได้เท่ากับ  
0.0228, 0.0233 และ 0.0065 ลบ.ม. ตามลำดับ 
คำสำคัญ: สมการปริมาตรไม้, สมการความเรียว, ผลผลิต, สัก, ยางพารา, ยูคาลิปตัส 
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ประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมนิสุขภาพ และผลผลิตของสวนป่าเศรษฐกิจ 
Application of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Health and Production Monitoring 

in Commercial Plantation 
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บทคัดย่อ 

มวลชีวภาพของต้นไม้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการจัดการผลผลิตของสวนป่าให้เกิดความยั่งยืน 
อากาศยานไร้คนขับเป็นเครื ่องมือหนึ่งที ่สามารถใช้ในการสำรวจผลผลิตของสวนป่าได้อย่างรวดเร็ว สะดวก 
ประหยัดเวลา และมีความถูกต้องสูง ซึ่งได้มีการนำมาใช้เพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง งานวิจัยนี้ได้
ใช้กระบวนการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และสุขภาพของสวน
ป่าไม้ และสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสด้วยอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับที่ใช้ระบบดาวเทียมแบบจลน์ ( Real Time 
Kinematics, RTK) ที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพที่มีระบบเซนเซอร์แบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral) และวิเคราะห์
จำนวนต้นไม้ และมวลชีวภาพจากการเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับวิธีการ Photogrammetry ผลการศึกษาพบว่า
จำนวนต้นไม้ และข้อมูลความสูงที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับในแปลงปลูกต้นไม้ทั้งสองชนิดมีความถูกต้ องเป็นที่น่า
พอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงที่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยู่ในรูปแบบจำลองเชิงเส้นตรง y = 
1.6603x + 1.8609 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2( เท่ากับ 0.81 มวลชีวภาพในแปลงไม้สักอายุ 3 ปี พบว่ามวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินของลำต้น ใบ และ กิ่ง เท่ากับ 0.97, 0.47, 0.07 ตันต่อเฮกแตร์ มวลชีวภาพรวมมีค่าเท่ากับ 1.38 
ตันต่อเฮกแตร์ ในขณะที่ไม้ยูคาลิปตัสอายุ 6 ปี มีความสัมพันธ์ระหว่างความสูงที่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพยีงอก
อยู่ในรูปแบบจำลองเชิงเส้นตรง y = 0.9228x - 1.2087 (R2 0.68) มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของลำต้น ใบ และกิ่ง มี
ค่าเท่ากับ 16.32, 0.33, 0.10 ตันต่อเฮกแตร์ และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดของยูคาลิปตัส มีค่าเท่ากับ 16.75 
ตันต่อเฮกแตร์ ผลการประเมินสุขภาพของไม้สักจากภาคสนามสอดคล้องกับการประเมินด้วยภาพถ่ายด้วยกล้อง 
Multispectral ในขณะที่ในแปลงปลูกยูคาลิปตัสไม่สามารถแยกความผิดปกติออกได้ทั ้งจากการตรวจสอบของ
ผู้เชี่ยวชาญภาคสนาม และการใช้อากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากต้นไม้มีสภาพที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง  
คำสำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ, มวลชีวภาพ, ผลผลิต, สุขภาพต้นไม้
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ภาคโปสเตอร ์
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รูปแบบรูในเนือ้ไม้ที่เกิดจากการเจาะทำลายโดยโรคและแมลงในไมส้ัก 
Hole Types Affected by Diseases and Insects Destruction in Teak Wood 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบรูในเนื้อไม้ที่เกิดจากการเจาะทำลายโดยโรคและแมลงในไม้สัก เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบความเสียหายในเนื้อไม้สัก เพื่อจะได้นำไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือตรวจสอบต่อไป การสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม ได้ดำเนินการที่สวนป่าไม้สักอายุ 15 และ 40 ปี จากสวนป่าทุ่งเกวียน สวนป่าแม่ทรายคำ และสวน
ป่าเวียงมอก จำนวน 209 ท่อน วัดขนาดรูและจำแนกรูปแบบ โดยใช้โปรแกรม Image J วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และเปรียบเทียบระหว่างชั้นอายุโดยใช้การทดสอบสถิติ t-Test 
 จากผลการศึกษาสามารถจัดกลุ่มรูปแบบรูที่พบทั้งหมดได้ 7 รูปแบบ ได้แก่ 1( รูขนาดเล็ก 2( รูคล้ายรอยขีด 
3( โพรงขนาดเล็ก 4( โพรงขนาดใหญ่ 5( รูขนาดเล็กและโพรงขนาดใหญ่ 6( รูขนาดเล็กและโพรงขนาดเล็ก 7( รูคล้าย
รอยขีดยาวและรูขนาดเล็ก ผลการวิเคราะห์เรื่องการทำลายพบว่า จำนวนรู และขนาดรูเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 1.37 รู 
และ 7.95 cm2 ตามลำดับ ในขณะที ่ร ้อยละความเสียหาย ซึ ่งคำนวณจากพื ้นที ่รวมของช่องว่างทั ้งหมดต่อ
พื้นที่หน้าตัดของไม้ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 1.76 % เมื่อเปรียบเทียบระหว่างไม้สองช่วงอายุ พบว่า จำนวนรู และขนาดรู
เฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ร้อยละความเสียหายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง
ทางสถิติ ข้อมูลจากการศึกษานี้จะถูกนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกๆ รูปแบบต่อไป 
คำสำคัญ: รูในเนื้อไม้, ไม้สัก, การเจาะทำลาย 
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ABSTRACT 
 The study of hole types affected by diseases and insect destruction in teak (Tectona 
grandis) wood was a part of research on the development of system and instrument for teak 
borehole borer investigation. The objective of this research was to study the hole type of damage 
in teak wood. Data investigation was conducted at Thung Kwian, Mae Sai Khum and Wiang Mok teak 
plantations for trees aged 1 5  and 4 0  years. 2 0 9  logs were used to measure the size of hole and 
hole classification by the ImageJ program. Descriptive Statistics and t-test was used to compare two 
aged classes of trees.   
 The result shown that there were 7 types of hole in teak wood i.e., 1( small size of hole 2( 
scratch-like hole 3( small size of hollow 4( large size of hollow 5( component of the small size of 
the hole and large size of hollow 6 (  component of the small size of the hole and small size of 
hollow and 7( component of the scratch-like hole and small size of the hole. The results of damage 
in teak wood described that the number of holes and size of the hole were 1 .37  holes and 7 .95 
cm2 , respectively. The percentage of wood damage estimated from space area per cross-section 
area of wood was 1.76%. A comparison of the number of holes and size of the hole in teak wood 
revealed no statistically significant differences between trees’ age. However, the result of damage 
in teak wood was statistically significant compared between 15 years and 40 years old. The result 
of this study can be used to develop an instrument for teak borehole borer investigation. 
Keywords: the hole in wood, teak, wood destroyed 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ ต้องการนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของป่าชุมชน  จุดเปลี่ยนของรูปแบบการจัดการ
ป่าชุมชน  และยุทธวิธีของชุมชนในการต่อสู้และยืนยันถึงสิทธิในการจัดการป่าชุมชน โดยศึกษาป่าชุมชนโคกหนอง
ม่วง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยการใช้แนวคิดสิทธิชุมชนเข้าช่วยในการอธิบาย  เก็บข้อมูลในปี พ.ศ.2563  
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ  การวิจัยเอกสาร  และการสังเกตการณ์แบบนี้มีส่วนร่วม  พบผลการศึกษาดังนี้ 
 ประการแรก  ป่าโคกหนองม่วงแต่เดิมเป็นป่าสมบูรณ์  แต่ถูกสัมปทานทำไม้ในยุคการสัมปทาน  เมื่อหมด
การสัมปทาน  ได้มีการบุกเบิกพื้นที่และชุมชนได้กันพื้นที่ป่าไว้เป็นป่าช้า  ขณะที่ได้มีแรงกดดันจากการเข้ามาบุกเบิก
และการใช้ประโยชน์จากคนข้างนอกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทำให้ผู้นำได้ผลักดันจนกระทั่งรัฐได้ประกาศรับรองให้เป็น
พื้นที่ที่มีหนังสือสำคัญที่หลวง ป่าชุมชนโคกหนองม่วง จึงเกิดขึ้นจากการที่ชุมชนต้องการที่จะรักษาป่าผืนนี้ไว้ให้เป็น
ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน   
 ประการที่สอง ในการจัดการป่า  แต่เดิมไม่ได้มีกฎกติกา แต่เมื่อเผชิญกับการคุกคามโดยเฉพาะจากโครงการ
พัฒนาของรัฐ  ชุมชนจึงตั้งคณะกรรมการที่มาจากการประชุมปรึกษาหารือและการเลือกตั้งของสมาชิกในชุมชน การ
สร้างกฎกติกาในการใช้ป่าที่ห้ามนำขยะมาทิ้งเนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ใกล้เมืองและมีกิจกรรมก่อสร้าง ห้ามตัดไม้ ห้าม
บุกรุก แต่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้  และดำเนินการอนุรักษ์โดยประยุกต์ใช้นิเวศวิทยาพื้นบ้าน
และวิทยาศาสตร์ป่าไม้  
 ประการที่สาม  ในการเคลื่อนไหวเพื่อยืนยันสิทธิชุมชน  เนื่องจากป่าชุมชนตั้งอยู่ในเขตหนังสือสำคัญที่
หลวง  มีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมานาน  ป่าชุมชนแห่งนี้จึงมีการซ้อนทับกันของสิทธิประเภทต่างๆ  ขณะที่การอนุรักษ์
ป่าของชุมชนต้องการให้มีการแก้ปัญหาโดยยึดหลักสิทธิชุมชนควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินของผู้
ยากไร้ที่อยู่มาก่อน  การร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์โดยการให้หน่วยงานของรัฐได้ลงมารับรู้และมีส่วนร่วม  ขณะที่
การเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐลงมาแก้ไขปัญหามีทั้งการเคลื่อนในระดับพื้นที่และส่วนกลาง 
 กล่าวโดยสรุป  แนวคิดสิทธิชุมชนทำให้เกิดความเข้าใจถึงพลังของชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการป่าในพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ: ป่าชุมชน  สิทธิชุมชน นิเวศวิทยาพ้ืนบ้าน    
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ABSTRACT 
This article aimed to present historical development of a community forestry, turning 

point of the community forest management scheme, and community strategy to secure their 
rights over the community forest. The study was conducted at Khok Nong Muang Community 
Forest, Ban Phai District, Khon Kaen Province. Community rights framework was applied to explain 
the community forest development. Data was collected in 2020 through key informant interviews, 
literature review and participatory observation. Results indicated that:  

Firstly, the original Khok Nong Muang forest was intact. However, there was a logging 
concession operated during the concession era. After the concession was terminated, there were 
outsiders encroached and occupied the spaces. Meanwhile the community collectively set aside 
the forest patch as a communal crematory forest. With the pressure from outsiders, a community 
leader advocated on the community rights and the government eventually declared the 
communal forest patch as one classification of public land with legal documents proven. 
Therefore, the Khok Nong Muang Community Forest was established as a result of the community 
willing to conserve the forest patch as a communal area which provides economically and 
culturally benefits.  
 Secondly, at the initial stage of community forest management there was no rules 
formulated. Nonetheless, the community encountered threats in particular from the ongoing 
government development projects, therefore, the community established a board nominated and 
elected by the community members. Rules and regulations were then formulated to prohibit 
littering in the forest patch as it is located near town and construction sites; and prohibit tree cutting 
and trespassing, however, utilization of biodiversity products were allowed. Conservation was done 
by applying both traditional ecological knowledge and forestry science practices.   

Finally, in terms of movement to verify community rights, the community forest is located 
in a public land with a long history of outsider settlement which triggered the overlapped rights 
over the community forest area. Thus, the community emphasizes a right based approach to 
conserve the forest as well as clarify land rights for landless inhabitants. Therefore, the 
community implements conservation activities with participatory and acknowledgement of the 
government and stakeholders through mobilizing efforts both at the local and central levels. 

In conclusion, the community rights approach ensures the well understanding of local 
community power to manage forest in public area.  
Keywords: community forest, community rights, traditional ecological knowledge  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องกระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการป่าไม้กับการขับเคลื่อนแผนการจัดการป่า
ชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้ความหมายพื้นที่ป่าชุมชนระหว่าง
รัฐ และชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุมชน  ศึกษาความขัดแย้งหรือความตึงเครียดจากการให้ความหมายที่แตกต่าง
กันระหว่างฝ่ายต่างๆ เหนือพื้นที่ป่าชุมชน ศึกษาหลักการในการอ้างสิทธิของชุมชน และยุทธวิธีในปกป้องสิทธิของชุมชน
เหนือพื ้นที ่ป่าชุมชน โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้วิธีการดำเนินการวิจัย 
(Methodology) ดังนี้ การวิจัยเอกสาร (documentary research( ได้แก่ กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ หนังสือราชการ 
เอกสารงานวิจัยที่ศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงการให้ความหมายของรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน เหนือพื้นที่ป่าชุมชน  

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informant interview( เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความหมายของ
ชุมชนเหนือพื้นที่ป่าชุมชน  และการอ้างสิทธิของชุมชนเหนือพื้นที่ดังกล่าว 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ( participant observation ( โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชน 
เช่น การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของพื้นที่ป่าชุมชน  การเข้า
สังเกตการณ์การ เพื่อปกป้องป่าชุมชนของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ ปกป้องป่าชุมชน 

การสนทนากลุ่มย่อย (focus group( กับชาวบ้านในชุมชนที่พึ่งพาป่าและนักพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและยุทธวิธีในปกป้องสิทธิของชุมชนเหนือพื้นที่ป่าชุมชน  

การจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้วิจัยกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและยุทธวิธีในปกป้องสิทธิของชุมชนเหนือพื้นที่ป่าชุมชน และแนวทางในการจัดการพื้นที่ดังกล่าวบนบน
หลักการของความเป็นธรรมทางสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากรเหนือพื้นที่ป่าชุมชน 
 ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการป่าชายเลนชุมชนบ้านเหนือน้ำ ชุมชนบ้านเหนือน้ำร่วมกันต่อสู้เพื่อ
ปกป้องทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนจากการเข้ามาของกลุ่มทุนโดยใช้นโยบายของรัฐเป็นเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้ง ชุมชนมีกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องป่าชายเลนโดยอาศัยวิถีชีวิต
ชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าเป็นฐานเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน 
 ชุมชนมีกระบวนการเคลื่อนไหวทั้งในระดับพื้นที่และนโยบาย ในระดับพื้นที่สร้างความรู้ควาเข้าใจกับชุมชนถึง
ความสำคัญของป่าชายเลน  วิถีชีวิต  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากป่าชายเลนถูกทำลายทั้งในมิติของความหลากหลาย
ของทรัพยากรป่าชายเลน  มิติของเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน โดยคานงัดกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งผลกระทบกับ
วิถีของชุมชน ในระดับนโยบายมีการรวมตัวรณรงค์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึงเจตนารมย์คัดค้านและไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายที่เข้ามามีผลกระทบกับชุมชน 
 ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนทำข้อตกลงร่วมถึงการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลนชุมชนอย่างยั่งยืน มีการประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในระดับจังหวัดและ
ร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายป่าชุมชนระดับภาค 
 ชุมชนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะภาคประชาสังคมให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อเติมเต็มความรู้  การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ยั่งยืนตามที่ชุมชนต้องการ 
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ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในรูปแบบกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่ อให้เป็นภาระกิจที่มีความ
ต่อเนื่องของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านเหนือน้ำและเป็นทุนสำหรับพัฒนาอาชีพ  สนับสนุนการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
 ชุมชนมีการพัฒนายกระดับอาชีพโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตที่เก็บหาจากป่าชายเลนชุมชน เช่น แปรรูปปู
แสม  ลูกประคบสมุนไพรป่าชายเลน  เป็นต้น  
คำสำคัญ: กองทุนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน, ป่าชายเลนชุมชน, สิทธิชุมชน 

 
ABSTRACT 

This research paper on empowering community rights in forest management and  mobilizing 
community mangrove forest management planning under the Community Forestry Act B.E. 2562 
(2019) aimed to (i) study definition of community forest understood by government and communities 
who benefit from community forest area; (ii) assess conflicts or tensions over community forest from 
different perception/definition defined among relevant stakeholders; and (iii) examine principles of 
claims for community rights and strategies to protect community rights over community forest. This 
study is a qualitative research which incorporated (i) documentary research of laws, policies, official 
documentations, publication on researches in the area to understand the interpretation from 
government and non-governmental organizations on community forest; (ii) key informant interviews 
to collect interpretation of community and claims of community rights over the community forest; 
(iii) participatory observation through attending important community events such as community 
forest utilization and forest protection activities to collect data on definition, importance of 
community forest and forest protection mechanism; (iv) focus group discussions with forest depended 
community and developer to gather data on principles and strategies for protecting community rights 
over community forest; and (v) consultation workshops to present and exchange views between the 
author and other participants to gather data on principles and strategies for protecting community 
rights over community forest and approach to manage community forest on the basis of social justice 
and resource sustainability.  

The study found that in mangrove management processes of Baan Nue Nam, the community 
jointly safeguarded the community mangrove resources against any intrusion of land developers who 
intended to convert mangrove areas into shrimp farms using government policy as a tool. The 
community established its own movement to protect the mangrove integrating it in the community-
mangrove coexistent livelihood and utilizing the resources as fundamental of the household and 
community economy.   
 The community advocated both at the local and policy levels. At the local level, the 
community raised awareness on importance of mangrove, livelihoods, and impacts from degradation 
of mangrove in terms of biodiversity and micro economy levering government policies that affected 
their way of life. At the policy level, the community organized campaign, in association with concerned 
government agencies, about the intention to disagree and opposing policies which cause negative 
impacts to the community.   

The community established a mangrove conservation group, entered into an agreement to 
conserve, restore and sustainably utilize mangrove, and coordinated with provincial mangrove 
conservation and restoration networks and regional community forest networks to share experiences.  
 The community collaborated with other external agencies, particularly civil society 
organizations to gain their buy-in in promoting, empowering and enhancing knowledge on effective 
and sustainable mangrove forest management which fulfilled the community’s needs. The 
community also established a mangrove conservation and restoration fund which budgets are 
allocated for conservation and restoration related activities of Baan Nue Nam, and fund occupational 
development.  
Keywords: mangrove conservation and restoration fund, community mangrove, community rights  
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การส่งเสริมสทิธิชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม  
กรณีศึกษา อทุยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวดัน่าน 

Empowering Community Rights in Participatory Protected Area Management:  
A Case Study from Doi Phukha National Park, Pua District, Nan Province of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึง กระบวนการและกลไกในการส่งเสริมสิทธิชุมชนในบริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม มีชุมชนเป้าหมายได้แก่ บ้านกิ่วน้ำ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน และ บ้านน้ำหมาว -
ห้วยวิน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ทั้ง 2 ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และเป็นพื้นที่นำร่องใน
การจัดทำแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา มีผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้   

1. ข้อมูลทั่วไป บ้านกิ่วน้ำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ช่วงเกิดความขัดแย้งทางการเมืองได้เข้าร่วมกับสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เนื่องจากถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ และภายหลังได้กลับเข้า
มาร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทย แต่บ้านน้ำหนาว-ห้วยวิน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ถิ่น เลือกที่จะเข้าร่วมกับภาครัฐ อาชีพหลัก 
คือการทำไร่หมุนเวียนเพื่อปลูกข้าวไว้บริโภค บ้านกิ่วน้ำ มีอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกขิง บ้านน้ำหมาว-ห้วยวิน 
มีอาชีพรับจ้างและทำไร่ข้าวโพด  

2. จุดเปลี่ยนการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เกิดขึ้ นจากการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคาทับที่ดินทำกิน เมื่อปี 2542 แม้นจะเป็นพื้นที่ที่รัฐอนุญาตให้อยู่อาศัยทำกินมาก่อนแต่ไม่มีการกัน
ออก เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างรุนแรง ปี 2548 โครงการจัดการ
พื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (JomPA) เริ่มดำเนินการ โดยมีมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้ประสานงาน มีการจัดทำข้อมูล
ที่ดินรายแปลง มีเวทีในการพูดคุยเจรจา ร่วมกันกำหนดกฎกติกาในการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็น
ฐานสำคัญในการดำเนินงานตามมาตรา 64 และ 65 ของ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

3. ยุทธวิธีของชุมชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ บ้านกิ่วน้ำ ใช้วิธีการ 
1( การจัดองค์กรภายในชุมชนให้เข้มแข็ง ใช้กลไกประชาสังคมในชุมชนเพื่อให้ทุกคนส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2(  การ
บันทึกข้อตกลงต่างๆ ด้วยลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการไม่ทำตามข้อตกลง 3( มีกระบวนการติดตาม ทวงถาม
ความก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่ 4( การจัดทำข้อมูลที่ดินรายแปลงเพื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ในที่ดิน และการไม่ยินยอมถ้า
ข้อมูลผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง 5( การเจรจาต่อรองหรือประสานงานกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ   ซึ่ง
แตกต่างจากบ้านน้ำหมาว-ห้วยวิน ใช้วิธีการ 1( การยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ทำให้ได้รับการยอมรับและ
ช่วยเหลือ 2( การใช้กลไกการประสานงานผ่านผู้ประสานงานภาคสนาม เพื่อเป็นคนกลางในเจรจาต่อรอง 3( การ
จัดทำข้อมูลที่ดินทำกินรายแปลงเพื่อยืนยันสิทธิเหนือที่ดิน  4( การใช้วิถีปฏิบัติของชุมชนในการดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการจัดการร่วมและยอมรับสิทธิของชุมชน คือ การยกระดับศักยภาพของชุมชน 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ การมีคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย มีพื้นที่ทางสังคม
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ที่เกิดโอกาสให้มีการทำงานร่วมกัน และการมีกฎหมายและนโยบายที่เอื้อในการดำเนินงาน แม้นจะมีมีข้อติดขัดอยู่
บ้างบางประการ 
คำสำคัญ: อุทยานแห่งชาติ  การจัดการร่วม  สิทธิชุมชน 

 
ABSTRACT 

This article aimed to present the process and mechanism in empowering community rights in 
participatory protected area management of target communities at Ban Kiew Nam, Nong Daeng Sub-
district, Mae Charim District, Nan Province and Ban Nam Mao-Huai Win, Bo Kluea Tai Sub-district, Bo 
Kluea District, Nan Province. Both communities are located inside Doi Phukha National Park and 
become pilot sites for participatory land and forest management planning initiatives. Data were 
collected using the following approaches: observation, in-depth interviews and focus group 
discussions. The analytical results from the study were summarized below:  

(I) General information: Ban Kiew Nam is Mong ethnic community. The community engaged  
in Communist Party of Thailand (CPT) during the political conflict era as they were treated poorly 
by the authorities at the time. Later on, the community became part of Thai Nation Development 
Cooperators. On the other hand, Ban Nam Mao-Huai Win is Thin ethnic community. During the 
political conflict era, they was allied with the government. Main livelihood of both communities is 
rotational farming to produce rice for household consumption. In addition, Ban Kiew Nam raises 
livestock husbandry and grows ginger as supplementary livelihoods while Ban Nam Mao-Huai Win 
engages in general work and grows maize for additional income. 

(II) A turning point for community land and natural resources management caused by 
the gazette of Doi Phukha National Park designation in 1999 which overlapped with farming areas. 
Although the government allowed the settlement and farming presenting prior to the official 
declaration, there was no formal exclusion from the gazette for their residential and lands. This 
caused conflicts between communities and Park officials. In 2005, when the Joint Management in 
Protected Areas (JoMPA) Project was implemented and coordinated by Raksthai Foundation, 
individual land-use demarcation was initiated. In addition, consultation meetings were conducted 
to discuss and formulate rules and regulations on land-use and forest resource utilization which 
has been used as a foundation of the implementation of Article 64 and 65 of amended National 
Park Act B.E.2562 (2019). 

(III) Community strategy to secure their rights in managing land and natural resources. 
Ban Kiew Nam adopted the following approaches: (i) strengthening community organization through 
civil society mechanism to encourage the participation of community in decision making process; 
(ii) documenting all agreements in written forms to avoid the violation of rules and regulations; (iii) 
monitoring and coordinating regularly with authorities to update the progress; (iv) demarcating 
individual land-use plots to verify use rights and disagreeing with mismatched information; and (v) 
negotiating and cooperating with decision makers, directly. On the other hand, Ban Nam Mao-Huai 
Win adopted different strategies which are: (i) following the order from authorities that result in 
gaining assistance and acceptance from them; (ii) coordinating with authorities through a field 
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coordinator whose role is being negotiation focal points; (iii) demarcating individual land-use plot 
to verify use rights; and (iv) applying customary practices to maintain their natural resources.  

(IV) Enabling factors which complement the co-management and community rights 
recognitions are: (i) capacity building for community; (ii) changing attitude and conducive working 
approach of authorities; (iii) employing an intermediary for negotiation; (iv) creating civil space which 
allows people to co-work in harmony; and (v) providing supportive laws and policies to allow 
smooth implementation of key mile stone.    
Keywords:  national park, co-management, community rights  
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กระบวนการสง่เสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการป่าไม ้
กับการขับเคลื่อนแผนการจดัการป่าชุมชน ภายใต้พระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องกระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการป่าไม้กับการขับเคลื่อนแผนการ
จัดการป่าชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
กลไกในการวางแผนการจัดการป่าชุมชน และ 2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน โดย
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการดำเนินการวิจัย (Methodology) 1. การ
รวบรวมข้อมูลเอกสาร (Data Collection( 2. การรวบรวมข้อมูลผ่านผู้ที่ให้ข้อมูลหลกั (Key Informant( โดย
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ (Interview method( โดยเน้นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview( 

ผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า 1. การมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงองคาพยพ ภาคส่วนต่าง ๆ  
ในระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม ภาคสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ภาคเอกชน จะทำให้การออกแบบการจัดการป่าชุมชนมีมิติที่หลากหลายรวมถึงเกิดการจัดวางตำแหน่งแห่งที่
ของการบริหารจัดการทรัพยากร ที่เป็นธรรมและยั่งยืน  2. แผนการจัดการป่าชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ต้องมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน 2 ส่วนไปพร้อมกัน คือ 2.1. การอนุรักษ์ ปกป้องฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ที่ต้องอาศัยกฎหมาย นโยบาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
และ 2.2. การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน จะต้องยกระดับไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  
คำสำคัญ: การเสริมพลัง, แผนการจัดการป่าชุมชน, การขับเคลื่อน  
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Abstract 
This research paper on empowering community rights in forest management and 

mobilizing community forest management planning under Community Forestry Act B.E. 2562 
(2019) aimed to (i) study approach for mechanism development in community forest 
management planning; and (ii) examine community forest management planning processes. 
Qualitative research methodologies applied in this study were literature review and data 
collection from key informants through in-depth interviews. 

The results revealed that  (i) multi-sectoral participation at the local level such as civil 
society organizations, academic institutions, local administrative organizations, and the private 
sector, allows diverse dimensions including equitable and sustainable for resources manage 
in the community forest management design; (ii) community forest management plan under 
the Community Forestry Act B.E. 2562 (2019) must focus on simultaneous implementation of 
2 elements including (a) enabling supportive laws, policies and concerned authorities to 
conserving local based natural resources, and (b) sustainably utilizing community forest  to 
enhance systematic resource based local economy development. 
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