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คานา
ปัญหาทางด้านทรัพยากรป่ าไม้เป็ นปัญหาสาคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญมาโดยตลอดเพราะเป็ น
ปั ญหาที่กระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ โดยมี กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ เป็ นหน่วยงานภาคปฏิบตั ิของรัฐที่มีหน้าที่
ในการดูแลรักษา จัดการ ฟื้ นฟู ส่ งเสริ มการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ให้เกิดความอย่างยัง่ ยืน ในขณะที่คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นหน่วยงานภาควิชาการที่ให้การสนับสนุ นข้อมูลทางวิชาการป่ า
ไม้เพื่อเสนอแนะประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนิ นนโยบายป่ าไม้ ผ่านการประชุ มวิชาการ การสัมมนา
การเสวนา และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านในเวทีต่าง ๆ
การประชุมการป่ าไม้ มี การดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็ นต้นมา จนปั จจุบนั มี
การจัดประชุ มการป่ าไม้ไปแล้วจานวน 19 ครั้ง โดยในการประชุ มแต่ละครั้ งจะมีการประชุ ม อภิปราย
นาเสนอผลงานทางวิช าการ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นจากทั้ง หน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน นัก วิช าการ การจัด
นิ ทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการป่ าไม้ของประเทศ รวมทั้งการจัด
แสดงนิ ทรรศการจากหน่ วยงานภาคเอกชนที่เกี่ ยวข้องกับการปลูกป่ าเศรษฐกิ จ ซึ่ งถือเป็ นหัวใจหลักของ
งานป่ าไม้ที่สาคัญในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2559 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่ วยงานทางด้านวิชาการ
ป่ าไม้ที่มีการเรี ยนการสอนด้านและมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่ าไม้ที่ครบวงจรแห่ งเดียวในประเทศไทย
ร่ วมกับกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ กาหนดให้มีการจัดการประชุมการป่ าไม้ประจาปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม
2559 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็ นการประชุมการป่ าไม้ครั้งที่ 20 เพื่อร่ วมเฉลิม
ฉลองในโอกาสที่การป่ าไม้ไทยครบรอบ 120 ปี นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกรมป่ าไม้ ในปี พ.ศ. 2439 และเฉลิม
ฉลองครบรอบ 80 ปี การศึกษาทางด้านวนศาสตร์ โดยมีการจัดประชุ มวิชาการร่ วมกับ “การสัมมนาทาง
วนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10” โดยรู ปแบบการประชุมประกอบด้วย การประชุมเสวนา อภิปราย นาเสนอผลงาน
การประกวดผลงาน และกิ จ กรรมของวนกรรุ่ น ใหม่ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ จ ากนัก คิ ด นัก วิ ช าการ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ประชาชน เอกชน การรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างเครื อข่ายการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อ
น าไปสู่ ก ารบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรป่ าไม้ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่น คงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนในภาพรวม
การประชุมการป่ าไม้ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษและการอภิปรายที่น่าสนใจได้แก่ การบรรยายพิเศษ
“กลไกประชารัฐกับแนวนโยบายการป่ าไม้ของประเทศไทย” และ “ศาสตร์พระราชา...แนวทางสู่ กา้ วย่างปี ที่
121 ของการป่ าไม้ที่ มน่ั คง” การอภิ ปราย “การศึกษาป่ าไม้ไ ทย จากอดี ตสู่ ปัจจุบนั ก้า วสู่ อนาคต” การ

อภิปราย “ป่ าปลูก…นาไทยสู่ เศรษฐกิจเชิงนิเวศได้จริ งหรื อ ?” การอภิปราย “จาก COP 21 สู่ PES ความท้า
ทายของการป่ าไม้ไทย” และการอภิปราย “ปี ที่ 120...พลิกโฉมป่ าเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ สากล บนฐาน
ความยัง่ ยืน”
ส าหรั บ การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการครั้ งนี้ มี ก ารประชุ ม ทางวิช าการป่ าไม้ภ ายใต้หัว ข้อ
“เศรษฐกิจเชิ งนิเวศบนฐานการป่ าไม้” โดยมีกลุ่มหัวข้อการนาเสนอผลงานทางวิชาการได้แก่ 1) การจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ พื้นที่คุม้ ครอง และลุ่มน้ า 2) นิ เวศวิทยาป่ าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชี วภาพ
3) การป่ าไม้เพื่อสังคม 4) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ และ 5) การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 10
คณะผูจ้ ดั งานหวัง ว่า เอกสารายงานการประชุ ม ฉบับ สมบูร ณ์ น้ ี ค งจะเป็ นประโยชน์แ ก่ ผูส้ นใจ
ทางด้านวิชาการป่ าไม้บา้ ง ไม่มากก็นอ้ ย และคาดหวังว่าผูม้ ีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการบริ หารจัดการ
ทรั พ ยากรป่ าไม้ข องประเทศจะได้ใ ช้ข ้อมูล องค์ค วามรู้ จากการประชุ ม ป่ าไม้ใ นครั้ งนี้ ไ ปใช้เป็ นกรอบ
แนวทางในการกาหนดนโยบายการป่ าไม้ของประเทศต่อไป

คณะผูจ้ ดั งาน
ธันวาคม 2559

สารบัญ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่คุ้มครอง และลุ่มน้า
ภาคบรรยาย
รอยเท้าน้ าของการปลูกส้มสายน้ าผึ้ง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2

ภัทรวสี มณี สุธรรม อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ กาญจนา นาคะภากร

การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริ เวณพื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภทน้ าตก

10

ดรรชนี เอมพันธุ์ วีนัส ต่ วนเครื อ สิ ทธิ โชค กล่ อมวิญญา พั ชรเรศ ชคัตตรั ยกุล และ นิพนธ์ ตั้งธรรม

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริ มาณน้ าในน้ าตกคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
และน้ าตกธารารักษ์ จังหวัดตาก

20

วีนัส ต่ วนเครื อ ดรรชนี เอมพันธุ์ วิสุทธิ พันธุ์ มหาอาชา สิ ทธิ โชค กล่ อมวิญญา พัชรเรศ ชคัตตรั ยกุล และ นิพนธ์ ตั้งธรรม

การประเมินมูลค่าการอนุรักษ์นก โดยวิธีทดลองทางเลือก: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

28

มงคล โมรา เรวดี โรจนกนันท์ และ นาฏสุดา ภูมิจานงค์

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของถนนป่ าไม้ในสถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช

38

พยัตติพล ณรงคะชวนะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยของระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อประสิ ทธิภาพการคุม้ ครอง
สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง

49

สมโภชน์ มณี รัตน์ อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ และ ประทีป ด้ วงแค

ผลกระทบของการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูบนที่สูงต่อปริ มาณตะกอนแขวนลอย และ
คุณภาพน้ าบางประการ บริ เวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

54

ธี รวัชร เพชระบูรณิ น และวีนัส ต่ วนเครื อ

องค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชนสู่การฟื้ นฟูป่าไม้

64

หงษ์ ฟ้า ใบบ้ ง รั ชนี โพธิ แท่ น และ ดารง พิพัฒนวัฒนากุล

ภาคโปสเตอร์
การมีส่วนร่ วมของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง บริ เวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่

75

สมาภรณ์ สี ราศ และ สุภัทรา ถึกสถิตย์

ปริ มาณและลักษณะการไหลของน้ าในพื้นที่ล่มุ น้ าป่ าฟื้ นฟูบนที่สูง ก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะ
บริ เวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

84

สุจิรา ศรสูงเนิน และ วีนัส ต่ วนเครื อ

ผลของการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูต่อสมรรถนะการซึมน้ าผ่านผิวดิน
บริ เวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
พุทธรั กษ์ วงศ์ สิริชัย และ สุภัทรา ถึกสถิตย์

93

เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
ภาคบรรยาย
การออบแบบแม่พิมพ์และส่งเสริ มการใช้เตาหุงต้มประสิ ทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค์

103

นฤมล ภานุนาภา มนัสสุดา นันทสิ ริพร วัชริ นทร์ แซ่ ฟงุ้ ฐิ ติภรณ์ บุญแย้ม และ เฉลิมพล สุขสี

การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็ นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถังน้ ามัน 200 ลิตร

116

กิตติธัช สัจจากุล พงษ์ ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ ไตรรั ตน์ เนียมสุวรรณ และ นิคม แหลมสัก

คุณสมบัติทางกายภาพของวูด๊ เซรามิกจากแผ่นใยไม้อดั ทางใบปาล์มน้ ามันที่ผา่ นการอัดด้วยลิควิดไฟท์วดู๊

124

บุญยฤทธิ์ ปั ญญายืน พงษ์ ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และ ไตรรั ตน์ เนียมสุวรรณ

ภาคโปสเตอร์
กายวิภาคและคุณสมบัติบางประการของเนื้อไม้มะม่วงหิ มพานต์ (Anacardium occidentale L.)

133

เรณุภา พงศ์ กระทุง สรั ญญา วัชโรทัย และ ประศาสตร์ เกือ้ มณี

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพความทนทานของไม้ยคู าลิปตัส ยูโรฟิ ลลา

142

สุวรรณา อา่ เผือก ยุวดี แก้ วมณี และ ราเชนย์ เพชรประสงค์

วนศาสตร์ชุมชน
ภาคบรรยาย
การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเที่ยว กรณี ศึกษา กลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวภูกระดึง
หนองหิ น และภูหลวง จังหวัดเลย ประเทศไทย

150

จีระภา นามี และ เรวดี โรจนกนันท์

การรับรู ้และยุทธศาสตร์การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนบนพื้นที่สูง:
กรณี ศึกษาหมู่บา้ นปางยาง ตาบลภูคา อาเภอปั ว จังหวัดน่าน

161

วรางคณา สาธุพันธุ์ และ สุรินทร์ อ้ นพรม

การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ตาบลบางกะเจ้า
และตาบลบางน้ าผึ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

172

ภัทรวดี จินดารั กษ์ ดรรชนี เอมพันธุ์ และ สันต์ เกตุปราณี ต

ภาคโปสเตอร์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณวอเตอร์ ฟุตปริ้ นหรื อรอยเท้าน้ า (water footprint, WF) ของส้ม
สายน้ าผึ้งที่ปลูกบริ เวณอาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยอาศัยหลักการวอเตอร์ ฟุตปริ้ นของ Hoekstra et al. (2011)
ค่าวอเตอร์ ฟุตปริ้ นเป็ นดัชนี ช้ ี วดั การใช้น้ าที่ พิจารณาทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งแสดงแหล่งที่ มาของน้ าใช้
และน้ าเสี ยที่เกิดขึ้น จึ งสามารถประเมินปริ มาณการใช้น้ าสาหรับการเพาะปลูกส้มสายน้ าผึ้ง การศึกษาวิจยั นี้ ใช้
โปรแกรม CROPWAT Model 8.0 ในการคานวณความต้องการใช้น้ าของพืช ผลจากการศึกษาพบว่า ผลผลิตส้ม
สายน้ าผึ้งในปี พ.ศ. 2558 มีปริ มาณ 1.94 ตันต่อไร่ ต่อปี ค่าวอเตอร์ ฟุตปริ้ นเฉลี่ยของส้มสายน้ าผึ้งภายใต้เงื่อนไข 3
เงื่ อนไข คื อ เงื่ อนไขที่ หนึ่ ง (crop water requirement) ภายใต้การจัด การที่ ดี มี ปริ มาณเท่ ากับ 416.66 ม. 3 ต่ อตัน
เงื่อนไขที่ สอง (rain-fed) พืชมีการใช้น้ าฝนเพียงอย่างเดียว มีปริ มาณเท่ากับ 790.27 ม.3ต่อตัน และเงื่อนไขที่ สาม
(irrigation at critical depletion) พืชมีการใช้น้ าฝนร่ วมกับน้ าชลประทาน มีปริ มาณเท่ ากับ 857.28 ม.3 ต่อตัน ผล
การศึ กษาพบว่า ค่าวอเตอร์ ฟุตปริ้ นทาให้ทราบปริ มาณการใช้น้ าในการเพาะปลูกส้มสายน้ าผึ้ง จึ งสามารถนามา
ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใช้น้ า ทาให้ทราบถึงปั ญหาการขาดแคลนน้ า และมลภาวะทางน้ า จึงเป็ นแนวทาง
หนึ่งในการพิจารณาการจัดการทางการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดแนวทางในการผลิต และบริ โภค
อย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: รอยเท้าน้ า ส้มสายน้ าผึ้ง ทรัพยากรน้ า

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

3

pollution. Thus, agricultural practices and resources management should consider the WF to ensure a sustainable
environment and thereby ensure the improvement of human well-being.
Keywords: water footprint, Citrus reticulate Balanco, water resource

คานา
ปั จ จุ บ ั น สิ่ งแวดล้อ มต่ า ง ๆ มี ก ารเปลี่ ย น
แปลงไปอย่างรวดเร็ ว การปล่อยของเสี ยต่ าง ๆ เช่ น
การปล่ อยก๊ าซที่ เป็ นอันตรายต่ อชั้นบรรยากาศ การ
ปล่อยน้ าเสี ยของโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ทาให้
ประเทศต่ าง ๆ ได้ให้ความสาคัญ และสนใจในด้า น
การจัดการสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มาก
ขึ้ น โดยเฉพาะทรั พ ยากรน้ า เพราะเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่
มนุษย์ขาดไม่ได้ในการดารงชี วิตซึ่ งเมื่อประชากรโลก
มีจานวนเพิ่ มมากขึ้ น สวนทางกับทรั พยากรน้ าที่ ลด
น้อยลงไป ทาให้หลายพื้ นที่ ทัว่ โลกเกิ ด ปั ญหาขาด
แคลนน้ า สาหรับประเทศไทยเนื่ องจากเป็ นประเทศ
เกษตรกรรมที่ ตอ้ งใช้น้ าเป็ นปั จจัยในการผลิ ตต่ าง ๆ
จึ ง ได้รั บ ผลกระทบอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ องค์ ก ร
มาตรฐานสากล (International Standard Organization)
จึ ง ก าหนดวิ ธี ก ารเพื่ อ ตรวจติ ด ตามการใช้น้ า อย่ า ง
เหมาะสมที่สอดคล้องกับระบบ ISO 14040 Life Cycle
Assessment (LCA) คือวอเตอร์ฟุตปริ้ นหรื อระบบ ISO
14046 Water Footprint – Principles, requirement and
guidelines (International Organization for Standardization
[ISO], 2014) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการชี้ วดั ปริ มาณการ
ใช้น้ าทั้งทางตรง และทางอ้อมของสิ นค้า และบริ การ
ซึ่ งเริ่ มตั้ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต หรื อกระบวนการ
เพาะปลูกไปจนถึงมือผูบ้ ริ โภค มาตรฐานดังกล่าวจึ ง
เป็ นทางเลือกที่ทาให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ าที่
มีอยูอ่ ย่างขาดแคลนให้เกิดประโยชน์ และคุม้ ค่าสูงสุ ด
อีกทั้งผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกสิ นค้า และบริ การที่ใช้น้ า
ในกระบวนการผลิตหรื อเพาะปลูกที่นอ้ ยกว่าเพื่อช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนน้ าของโลก

ประเทศไทยถื อว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรม
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นแหล่งผลิตอาหารของโลก
สามารถผลิ ต และส่ งออกสิ นค้าเกษตรได้เป็ นอันดับ
หนึ่ งของโลกหลายประเภทโดยเฉพาะผลไม้ เช่ น ส้ม
เป็ นผลไม้ที่ได้รับความนิ ยมในการบริ โภคอย่างมาก
ทั้ง ภายในประเทศ และส่ ง ออกไปยัง ต่ า งประเทศ
อีกด้วย (สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร [สศก.], 2556)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมดข้า งต้น งานวิ จัย นี้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินวอเตอร์ ฟุตปริ้ นของส้ม โดยมี
ขอบเขตการศึ กษาเฉพาะในขั้นตอนของการเพาะปลูก
เท่านั้น เริ่ มตั้งแต่การกระบวนการเตรี ยมดิ น การปลูก
การเก็ บ เกี่ ย ว โดยค านวณปริ มาณการใช้ น้ าที่
ครอบคลุมวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เขียว วอเตอร์ฟุตปริ้ นสี ฟ้า
และวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เทา เพื่อทาให้การใช้ประโยชน์
จากน้ าให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืนมากที่สุด

อุปกรณ์ และวิธีการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยค้นคว้าจาก
แหล่ งต่ า ง ๆ การสื บค้นเอกสารงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
การเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรจานวน 70 คน ใน
ส่ วนของการเพาะปลูกส้มสายน้ าผึ้ง เพื่อนาไปใช้ใน
การประเมิ น ค่ า วอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ นโดยใช้โ ปรแกรม
CROPWAT Model 8.0 และจากการค านวณตาม
สมการในคู่มือหลักการวอเตอร์ ฟุตปริ้ นของ Hoekstra
et al. (2011) ในการประเมินวอเตอร์ ฟุตปริ้ นท์ของส้ม
สายน้ าผึ้ง ซึ่ งเป็ นการคานวณจากผลรวมปริ มาณการ
ใช้น้ าทั้ง 3 ประเภท ประกอบไปด้วย วอเตอร์ฟุตปริ้ น
สี เขี ยว เป็ นปริ มาณการใช้น้ าจากน้ าฝน และความชื้ น
ในดิน วอเตอร์ฟุตปริ้ นสี ฟ้า เป็ นปริ มาณการใช้น้ าจาก
แหล่งน้ าผิวดิ น และแหล่งน้ าใต้ดิน และวอเตอร์ ฟุต
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ปริ้ นสี เทา เป็ นปริ มาณน้ าเสมื อนที่ ใช้สาหรับเจื อจาง
มลพิ ษ ในน้ า ให้ อ ยู่ ใ นค่ า มาตรฐานที่ ก าหนด โดย
ดาเนินการดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ ใ นการ
ประเมิ นค่ าวอเตอร์ ฟุ ตปริ้ นท์ คื อ การเพาะปลูกส้ม
สายน้ าผึ้ งในพื้ นที่ อาเภอฝาง จังหวัด เชี ย งใหม่ โดย
พิ จารณาตั้งแต่ ข้ นั ตอนการเพาะปลูก การดู แลรั กษา
การเก็บเกี่ยว เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การค านวณปริ มาณการใช้น้ า
ของพืช (crop water use; CWU) สามารถคานวณจาก
ผลรวมของค่าการคายระเหยน้ าของพืชประจาวัน (ET;
mm/day) ตามระยะเวลาการเจริ ญเติบโตของพืช แสดง
หน่ ว ยเป็ นลูกบาศก์เ มตรต่ อเฮกตาร์ ดังสมการที่ (1)
และ (2)
CWUgreen = 10 x ∑lgp
d=1 ETgeen

(1)

CWUblue = 10 x ∑lgp
d=1 ETblue

(2)

ขั้นตอนที่ 3 การคานวณวอเตอร์ฟุตปริ้ นสี เขียว
และวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี ฟ้า โดยคานวณหาปริ มาณน้ าที่
พืชต้องการใช้จริ ง แสดงหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตรต่อตัน
(m3/ton) สามารถคานวณหาได้จากค่ าความต้องการใช้
น้ าของพื ช (crop water use; CWU) ต่ อปริ มาณผลผลิ ต
(crop yield; Y) ดังสมการที่ (3) และ (4)
WF proc, green =

CWUgreen

WF proc, blue =

CWUblue

Y
Y

(3)
(4)

ขั้นตอนที่ 4 ค่ าวอเตอร์ ฟุ ตปริ้ นสี เ ทาได้มา
จากการค านวณปริ ม าณปุ๋ ยไนโตรเจนที่ ใ ช้ใ นการ
เพาะปลู กทั้ง ในการเตรี ย มดิ น การบารุ งรั กษา และ
สารเคมี ที่ใช้ คานวณได้จากผลคูณ ระหว่า งปริ มาณ
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อไร่ (chemical application rate
per rai; AR) และสัดส่ วนของปุ๋ ยไนโตรเจนจากการ
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ชะล้าง (leaching-run-off; α) ซึ่ งกาหนดให้มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 10 ของปริ มาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด
โดยปริ มาณความเข้มข้นสูงสุ ดที่ยอมรับได้ (Cmax) ของ
ไนโตรเจนที่ ส ามารถปล่ อ ยลงสู่ แหล่ ง น้ า โดย
การศึ กษานี้ อา้ งถึ งตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม และ
รักษาสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ในการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิ น ซึ่ งพื้นที่ ส่วนใหญ่ของ
อาเภอฝางอยู่บนลุ่ มน้ า กก แม่ น้ า กก มี ล าน้ า สาขาที่
ส าคัญ คื อ แม่ น้ า ฝาง ตามการก าหนดประเภทของ
แหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ถื อ เป็ นแหล่ ง น้ าประเภทที่ 2 คื อ
ค่อนข้างดีถึงดีมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) ดังนั้น
ในก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า ในแหล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น
ปริ ม าณไนโตรเจนสู งสุ ด ที่ ย อมรั บ ได้มีค่ า เท่ า กับ 5
มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร และค่ าความเข้มข้นตามธรรมชาติ
(Cnat) ซึ่ งเท่ากับศูนย์แสดงหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตรต่อ
ตัน ดังสมการที่ (5)
WF proc, gre y=

(α × AR) / (Cmax – Cnat )
Y

(5)

ขั้นตอนที่ 5 การคานวณค่าวอเตอร์ ฟุตปริ้ นท์
ของส้ ม สายน้ าผึ้ ง สามารถหาได้จ ากผลรวมของ
วอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เขียว (WFgreen) วอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี ฟ้า
(WFblue) วอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ นสี เ ทา (WFgrey) แสดงหน่ ว ย
เป็ นลูกบาศก์เมตรต่อตัน ดังสมการที่ (6)
WFproc = WFproc, green + WFproc, blue + WFproc, grey

(6)

ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ที่ เ กี่ ย วข้องส าหรั บใช้ในโปรแกรม CROPWAT 8.0
(สัญชัย, 2548) ดังนี้
1) ข้อ มู ล ด้า นภู มิ อ ากาศ ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ
สู งสุ ด อุณหภูมิต่ า สุ ด ปริ มาณแสงแดด ความเร็ วลม
ความชื้ นสัมพัทธ์ และข้อมูลปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยในแต่
ละเดื อ นตลอดทั้ งปี โดยใช้ ข ้ อ มู ล เฉลี่ ย ในช่ ว ง
ระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2527 – 2557) ที่ อา้ งอิ งข้อมูล
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จริ ง จากกรมอุ ตุ นิย มวิ ท ยาในพื้ น ที่ ศึ ก ษาจากสถานี
เชียงใหม่ดงั Table 1
2) ข้ อ มู ล ด้ า นพื ช ไ ด้ แ ก่ ช่ ว ง อ า ยุ ก า ร
เจริ ญเติ บโต สัมประสิ ทธิ์ การใช้น้ าของพืช ความยาว

ของรากพืช การตอบสนองต่อการขาดน้ าของพืช
3) ข้อ มู ล ด้า นดิ น ได้แ ก่ ข้อ มู ล ชุ ด ดิ น และ
ปริ มาณความชื้นในดิน

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

Min
Temp
0
C

Max
Temp
0
C

Humidity

Wind

Sun

Rad

ET

%

km/day

hours

MJ/m3/day

mm/day

January

15.1

30.0

69

32

8.6

17.7

2.94

February

16.5

32.8

58

32

8.4

19.2

3.42

March

19.7

35.1

54

35

8.7

21.5

4.20

April

23.0

35.4

58

60

8.3

22.1

4.97

May

23.9

34.2

72

51

6.8

20.1

4.52

June

24.1

32.8

77

43

4.8

17.0

3.84

July

24.0

31.9

79

47

3.8

15.5

3.51

August

23.7

31.6

81

53

3.9

15.4

3.46

September

23.4

31.8

82

41

5.0

16.4

3.53

October

22.3

31.5

79

40

6.5

17.0

3.52

November

19.5

30.4

75

45

7.3

16.4

3.17

December

16.1

28.8

73

41

7.9

16.2

2.80

Average

20.9

32.3

71

43

6.7

17.9

3.66

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

ผลและวิจารณ์
ผลจากข้อ มูลการส ารวจในพื้ นที่ ศึ กษาโดย
การสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า พื้นที่ เพาะปลูกส้มสาย
พันธุ์ส้มสายน้ า ผึ้งของกลุ่มตัวอย่างมี พ้ื นที่ เพาะปลูก
ทั้ ง ห ม ด 17,938 ไ ร่ มี ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต เ ท่ า กั บ

34,891,960 กิ โ ลกรั มต่ อปี หรื อ 1.94 ตันต่ อไร่ ต่อปี มี
การให้น้ า โดยการใช้ร ะบบสปริ งเกอร์ แ ละระบบน้ า
หยด การใช้ปุ๋ยมีปริ มาณค่าธาตุอาหารพืชไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ยม (N-P-K) เฉลี่ ยเท่ ากับ 9.67,
6.20 และ 11.18 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับดัง Table 2

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

6

Table 2 Amount of plantation area, yield and fertilizer on orange (Citrus reticulata Blanco)
Information
Citrus reticulata Blanco
Plantation area (rai)
17,938
Yield (kg. per year)
34,891,960
Fertilizer N (kg. per rai)
9.67
Fertilizer P (kg. per rai)
6.20
Fertilizer K (kg. per rai)
11.18
ผลจากการประเมินปริ มาณการใช้น้ าในการ
เพาะปลูกส้มสายน้ าผึ้งด้วยโปรแกรม CROPWAT 8.0
โดยกาหนดเงื่ อนไข 3 เงื่อนไข (Hoekstra et al., 2011)
ดังนี้
เงื่ อนไขที่ หนึ่ ง คื อ พืชไม่มีโรค มี การบารุ ง
โดยการให้ปุ๋ยอย่างสมบูรณ์ เจริ ญเติบโตในพื้นที่ขนาด
ใหญ่ ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ ส ภาวะของดิ น ที่ ดี (crop water
requirement) พบว่า วอเตอร์ ฟุตปริ้ นของการเพาะปลูก
ส้มสายน้ าผึ้งมีค่าเท่ากับ 416.66 ม.3ต่อตัน โดยค่าวอ
เตอร์ ฟุตปริ้ นสี เขียว วอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี ฟ้า และวอเตอร์
ฟุตปริ้ นสี เทา เท่ากับ 188.15, 129.11 และ 99.40 ม.3 ต่อ
ตัน ตามลาดับ
เงื่ อ นไขที่ ส อง คื อ พื ช มี การใช้น้ า ฝนเพี ย ง
อย่างเดียว ไม่มีการใช้น้ าชลประทาน (rain–fed) พบว่า
วอเตอร์ ฟุต ปริ้ นของการเพาะปลูกส้มสายน้ า ผึ้งมี ค่ า

เท่ากับ 790.27 ม.3ต่อตัน โดยค่าวอเตอร์ฟุตปริ้ นสี เขียว
วอเตอร์ฟุตปริ้ นสี ฟ้า และวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เทา เท่ากับ
690.87, 0 และ 99.40 ม.3ต่อตัน ตามลาดับ
เงื่ อนไขที่สาม คือ พืชมีการใช้น้ าฝนร่ วมกับ
น้ าชลประทาน โดยที่ พืชมีการใช้น้ าได้อย่างไม่จากัด
คื อ เวลาที่ ให้น้ าพืชเมื่ อความชื้ นในดิ นลดลงจนถึงจุ ด
วิกฤต (irrigation at critical depletion) และรู ปแบบการ
ให้ น้ าจะให้ น้ าจนความชื้ น ในดิ น มี ค วามชื้ นที่ จุ ด
ชลประทาน (refill soil to field capacity) พบว่า วอเตอร์
ฟุ ต ปริ้ น ของการเพาะปลู ก ส้ ม สายน้ า ผึ้ ง มี ค่ า เท่ า กับ
857.28 ม. 3ต่ อ ตั น โดยค่ า วอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ นสี เขี ย ว
วอเตอร์ฟุตปริ้ นสี ฟ้า และวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เทา เท่ากับ
547.28, 210.60 และ 99.40 ม. 3ต่ อ ตัน ตามล าดับ ดั ง
แสดงใน Table 3 และ Figure 1

Table 3 The water footprint of orange (Citrus reticulata Blanco)
Schedule option
Green water
Blue water
footprint
footprint
(m3/ton)
(m3/ton)
Crop Water requirement
188.15
129.11
Irrigation schedule option
690.87
0
(Rain-fed)
Irrigation schedule option
547.28
210.60
(Irrigation at critical depletion)

Grey water
footprint
(m3/ton)
99.40
99.40

Total water
footprint
(m3/ton)
416.66
790.27

99.40

857.28

m3/ton
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900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

99.4

99.4
0
99.4
129.11

210.6
Grey water footprint

690.87

Blue water footprint

547.28

Green water footprint

188.15
Crop Water
requirement

Irrigation schedule
option
(Rain-fed)

Irrigation schedule
option
(Irrigation at critical
depletion)

Figure 1 The water footprint of orange (Citrus reticulata Blanco)
เมื่ อ นาผลการประเมิ นวอเตอร์ ฟุตปริ้ นของ
งานวิจยั นี้ มาเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ของ Mekonnen
and Hoekstra (2011) ซึ่ งเป็ นปริ มาณวอเตอร์ ฟุ ตปริ้ น
ในช่ วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 – 2005 โดยเฉลี่ย
ทัว่ โลกของพืชประเภทไม้ผล คื อ ส้ม ภายใต้เงื่ อนไข
พื ช มี การใช้น้ าฝนร่ วมกับน้ า ชลประทาน โดยที่ พื ช
มี ก ารใช้ น้ าได้ อ ย่ า งไม่ จ ากั ด (irrigation at critical
depletion) มีปริ มาณเท่ากับ 560 ม.3ม.ต่อตัน โดยเป็ น
วอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ นสี เ ขี ย ว วอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ นสี ฟ้ าและ

วอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เทา เท่ากับ 401, 110, และ 49 ม.3ต่อ
ตัน ตามล าดับ โดยจะเห็ น ได้ว่ า ปริ มาณวอเตอร์
ฟุ ต ปริ้ น ของงานวิ จัย นี้ ภายใต้เ งื่ อ นไขเดี ย วกัน มี
ปริ มาณวอเตอร์ ฟุตปริ้ นมากกว่า คื อมี ปริ มาณเท่ากับ
857.2 8 ม.3ต่อตัน โดยวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เขียว วอเตอร์
ฟุตปริ้ นสี ฟ้า และวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เทา เท่ากับ 547.28,
210.60 และ 99.40 ม. 3ต่ อตัน ตามลาดับ ดังแสดงใน
Table 4 และ Figure 2

Table 4 The water footprint of orange (Citrus reticulata Blanco) in Chiang Mai and Global
Schedule option
Irrigation schedule option
(Irrigation at critical
depletion)

Green water
Data
footprint
(m3/ton)
Chiang Mai
547.28
Global

401

Blue water
footprint
(m3/ton)
210.60

Grey water
footprint
(m3/ton)
99.40

Total water
footprint
(m3/ton)
857.28

110

49

560

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”
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m3/ton

Irrigation schedule option
(Irrigation at critical depletion)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

99.4
210.6

49
110

Blue water footprint

547.28

401
Global

Grey water footprint

Green water footprint

Chiang Mai

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

สรุ ป
จากการคานวณปริ มาณวอเตอร์ ฟุตปริ้ นของ
ส้ ม สายน้ า ผึ้ ง ในพื้ น ที่ อ าเภอฝาง จัง หวัด เชี ย งใหม่
พบว่ า ปริ มาณวอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ นสี เขี ยวสู งที่ สุ ด
รองลงมาคือวอเตอร์ฟุตปริ้ นสี ฟ้า และวอเตอร์ ฟุตปริ้ น
สี เทามีค่าน้อยที่ สุด แสดงให้ทราบถึงแหล่งที่ มา และ
ปริ มาณของน้ าที่ ใช้ในการเพาะปลูกส่ วนใหญ่มาจาก
น้ า ฝน โดยเกษตรกรมี ก ารใช้ปริ ม าณน้ า ที่ ม ากกว่ า
ค่ า เฉลี่ ย วอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ น เฉลี่ ย ของโลก ดัง นั้น การ
วิเคราะห์วอเตอร์ฟุตปริ้ นของส้มสายน้ าผึ้งของงานวิจยั
นี้ ทาให้เห็ นถึ ง แหล่งที่ มา ปริ มาณ รู ปแบบการใช้น้ า
เพื่อการเพาะปลูกส้มสายน้ าผึ้ง ปั จจัยสภาพแวดล้อม
เชิ ง พื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ปริ มาณวอเตอร์ ฟุ ต ปริ้ นที่ มี ค วาม
แตกต่ า งกัน อาจเกิ ด ขึ้ นได้เ นื่ อ งจากสาเหตุ ห ลาย
ประการจากการจัด การด้า นการเกษตรของประเทศ
นั้น ๆ เช่ น ปริ มาณผลผลิ ตของพื ชที่ ไ ด้ต่อพื้ นที่ หรื อ
ภูมิภาค (ลักขณา และคณะ, 2555) ซึ่ งเหตุผลของความ
แตกต่ า งของปริ มาณผลผลิ ต ก็ข้ ึ นอยู่กับโรคพื ช การ
ควบคุ มแมลงศัตรู พืช การขาดการบารุ งรั กษาต้นพื ช

สภาพของดิ น ที่ ป ลู ก สายพัน ธุ์ ช่ ว งระยะเวลาการ
เจริ ญเติบโตในแต่ละฤดูกาล ปริ มาณความต้องการน้ า
ในการเจริ ญเติ บโตเนื่ องจากสภาพแสงแดด ลม และ
การคายระเหยน้ าของพื ช อี ก ด้ ว ย (The Coca Cola
Company and the Nature Conservancy, 2010)
อย่างไรก็ตาม การส่ งเสริ มให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความ
จาเป็ นในการบริ หารทรัพยากรน้ าที่มีอยู่อย่างจากัดให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้เกิ ดการลดปริ มาณน้ าใช้ที่
เกิดขึ้นได้ ลดปริ มาณการใช้ปุ๋ย และสารเคมีจะสามารถ
ช่ วยลดค่าวอเตอร์ ฟุตปริ้ นสี เทาได้อีกทางหนึ่ ง ซึ่ งจะ
นาไปสู่ การพัฒนาการบริ หารจัดการน้ าอย่างยัง่ ยืน และ
มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ แหล่งธรรมชาติประเภท
น้ าตกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรวมทัว่ ประเทศ
จานวน 84 แห่ ง จากการวิเคราะห์แนวโน้มความผันแปรของลักษณะอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง 2557 โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอย และใช้วิธี t-test กาหนดระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในน้ าตกแต่ละแห่ง พบว่า
รังสี ดวงอาทิ ตย์รายปี ของน้ าตกจานวน 29 แห่ งที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับมากในช่ วง 0.0235 ถึง 0.0597 เมกะจูล/
ตารางเมตร/ปี โดยแหล่งน้ าตก 26 แห่ ง ความชื้ นสัมพัทธ์รายปี มีแนวโน้มลดลงในระดับมาก (0.096 ถึ ง 0.227
เปอร์ เซ็นต์ต่อปี ) และยังพบว่าปริ มาณน้ าฝนรายปี ของแหล่งน้ าตกจานวน 46 แห่ งมีแนวโน้มลดลงในระดับมาก
(14.14 ถึง 62.34 มิลลิเมตรต่อปี ) ส่ วนอุณหภูมิสูงสุ ดรายปี และอุณหภูมิต่าสุ ดรายปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับมาก
เช่นเดียวกัน เมื่อคาดการณ์ลกั ษณะของสภาพภูมิอากาศในอนาคต (ปี พ.ศ. 2589-2607) พบว่า พื้นที่แหล่งธรรมชาติ
ประเภทน้ าตกส่ วนใหญ่มีแนวโน้มปริ มาณน้ าฝนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อุณหภูมิสูงสุ ด และอุณหภูมิต่าสุ ดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฝน อุณหภูมิต่าสุ ด อุณหภูมิสูงสุ ด น้ าตก

ABSTRACT
This research aimed to evaluate the climate change for 84 natural waterfall sites officially registered by
the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. The trends of climate viability from
1875 to 2013 and the level of change at each waterfall site were analyzed using regression analysis and t-test
methods. It was found that the solar radiation at 29 sites had greatly increased (0.0235-0.0597 MJ/m2-year) and
-the relative humidity at 26 sites had greatly decreased (0.096-0.227 %peryear). Rainfall at 46 sites had greatly
reduced with the highest change being from 14.14 to 62.34 mm per year. It was found that the air humidity level
had the highest decrease (0.096 to 0.227% per year). The maximum temperature and the minimum temperature
had greatly increased. Almost all of the waterfalls in the future (from 2046 to 2064) would be expected have a
slightly increase in annual rainfall and a clear increase in the maximum and minimum temperatures.
Keywords: climate change, rainfall, minimum temperature, maximum temperature, waterfall
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คานา
แหล่ ง ธรรมชาติ ป ระเภทน้ าตก มี ค วาม
แตกต่ างกันตามลักษณะทางธรณี สัญฐานและสภาพ
ภูมิประเทศ นอกจากนั้นปริ มาณและคุ ณ ภาพน้ าใน
แหล่งน้ าตก ยังมีผลต่ อความสวยงามและคุ ณค่ าของ
น้ าตก ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
โดยเฉพาะสภาพอากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่างรุ นแรง
อาจทาให้เกิดอุทกภัย ความแห้งแล้ง เป็ นสาเหตุทาให้
น้ าในน้ าตกมี น้ อ ยลงหรื อมี ป ริ มาณมากเกิ น ไป
นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผล
ต่อความหลากหลายทางชี วภาพในระบบนิ เวศบริ เวณ
น้ า ตก ซึ่ งจะส่ ง ผลกระทบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกับ ระบบ
ธรรมชาติจากพื้นที่ตน้ น้ าถึงพื้นที่ปลายน้ า การศึกษา
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อบริ เวณน้ าตก จึงเป็ นการศึกษาผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ล่มุ น้ า ระบบนิเวศป่ าไม้ และความ
หลากหลายทางชี วภาพซึ่ งหากเราทราบแนวโน้ม และ
ระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากในอดีตถึง
ปั จ จุ บ ัน และแนวโน้ม ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตก็ จ ะ
สามารถวางแผนการตั้งรับปรับตัวต่อสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติประเภทน้ าตกซึ่ ง
จะกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว และชี วิ ต ความเป็ นอยู่
โดยตรงของชุ มชนบริ เวณโดยรอบแหล่ งธรรมชาติ
ประเภทน้ าตกที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ทิศทางใดทิ ศทางหนึ่ ง และมีผลกระทบไม่มากก็นอ้ ย
ในการศึ กษาครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และระดับ
ความผัน แปรของปริ มาณน้ าฝน อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด
อุณหภูมิต่าสุ ด ความชื้ นสัมพัทธ์ และรังสี ดวงอาทิตย์
จากอดีตถึงปั จจุบนั และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมทั้ งจั ด ท าแผนที่ แสดงระดั บ การ
เปลี่ ยนแปลงปริ มาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุ ด อุณหภู มิ
ต่าสุ ด ความชื้นสัมพัทธ์ และรังสี ดวงอาทิตย์ของแหล่ง
ธรรมชาติประเภทน้ าตกจานวน 84 แห่ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
การรวบรวมข้ อมูลลักษณะอากาศให้ ครอบคลุมใน
พืน้ ที่ศึกษา
รวบรวมข้อมูลลักษณะอากาศย้อนหลัง 30 ปี
ได้แ ก่ ปริ ม าณน้ า ฝนรายวัน (มิ ล ลิ เ มตร) ความชื้ น
สัมพัทธ์รายวัน (เปอร์ เซ็ นต์) รังสี ดวงอาทิ ตย์รายวัน
(เมกะจูล/ตารางเมตร) อุณหภูมิสูงสุ ด (มิลลิเมตร) และ
อุณหภูมิต่าสุ ด (มิลลิเมตร) ซึ่ งใช้ขอ้ มูลสภาพอากาศ
ของ National Center for Atmospheric Research Staff
(2014) ภายใต้โครงการศึ กษา Climate Forecast System
Reanalysis (CFSR) ตั้ ง แ ต่ ปี ค . ศ . 1975 ถึ ง 2014
ซึ่ งดาวน์โ หลดได้จากเว็บ ไซด์ http://globalweather.
tamu.edu/ มี ความละเอี ย ดของข้อมูลประมาณ 0.5 x
0.5 เป็ นข้อ มู ล หลัก เนื่ อ งจากมี ค วามต่ อ เนื่ อ งและ
ยาวนานเพียงพอให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งจะเลือกตาแหน่งข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่น้ าตก 84
แห่ งทัว่ ประเทศตามบัญชี รายชื่ อแหล่งอันควรอนุรักษ์
ประเภทน้ าตกของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การลดขนาดข้ อมูลลักษณะอากาศลงในตาแหน่ งของ
นา้ ตก 84 แห่ ง
ค านวณลดระดั บ ขนาดข้ อ มู ล อากาศที่
ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ๆ (0.5 x 0.5) ลงมาให้มีความ
ละเอี ย ดสู ง ในพื้ น ที่ ข นาดจ ากัด (Downscaling data)
โดยใช้วิธีการแทรกค่ า (Interpolation) ข้อมูลลักษณะ
อากาศรายวันด้วยเทคนิ ค ถ่วงน้ าหนักตามระยะห่ า ง
จากข้ อ มู ล ที่ ท ราบค่ า (Inverse Distance Weighted;
IDW) (Girvetz et al., 2013) จะได้ ข ้ อ มู ล ลั ก ษณะ
อากาศในตาแหน่ งแหล่งธรรมชาติ ประเภทน้ าตกทั้ง
84 แห่ง
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การวิเคราะห์ ความผันแปรของสภาพภูมอิ ากาศใน
พืน้ ที่แหล่ งธรรมชาติประเภทนา้ ตก
วิ เ คราะห์ ค วามผันแปรสภาพอากาศได้แ ก่
ปริ มาณน้ าฝนรายปี ปริ มาณน้ าฝนรายเดื อน รั งสี ดวง
อาทิตย์ ความชื้ นสัมพัทธ์ อุณหภูมิสูงสุ ด และอุณหภูมิ
ต่ าสุ ด โดยสร้ างกราฟการกระจาย (scatter plot) แล้ว
สร้ างเส้นแนวโน้ม (trend line) เพื่ อพิ จารณาลักษณะ
แนวโน้มของข้อมูลในอดี ตถึ งปั จจุ บนั โดยพิ จารณา
ทิ ศ ทางของแนวโน้ ม จากสั ม ประสิ ท ธิ์ การถดถอย
(regression coefficient) หรื อเป็ นค่ าของ b ที่ เป็ นความ
ชันของกราฟเส้นตรงที่เกิดจากสมการเชิ งเส้น ถ้า b >0
แสดงว่า ลักษณะอากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น แต่ถา้ b <0
แสดงว่า ลักษณะอากาศมี แนวโน้มลดขึ้ น แล้วใช้วิธี
ทดสอบที (t-test) ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ค่ า b ว่ า มี ค วาม
แตกต่ า งไปจากศู น ย์อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ หรื อไม่ โดย
ก าหนดค่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ 0.1, 0.05 และ 0.01
(บุ ญ ธรรม, 2549) แล้ว เปรี ยบเที ย บค่ า p-value ของ
ค่ าสถิ ติ ที่ ค านวณได้กับค่ า α ที่ กาหนด โดยกาหนด
ระดับการเปลี่ยนแปลงไว้ดงั นี้
เมื่อ ค่ า p-value < ค่า α=0.01 เป็ นระดับการ
เปลี่ยนแปลงมาก
ค่า p-value < ค่ า α=0.05 เป็ นระดับการ
เปลี่ยนแปลงปานกลาง
ค่ า p-value < ค่ า α=0.1 เป็ นระดับ การ
เปลี่ยนแปลงน้อย
ค่ า p-value > ค่ า α=0.1 เป็ นระดับ ไม่ มี
เปลี่ยนแปลง
การจั ด ท าแผนที่ แ สดงระดั บ ความรุ น แรงของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
พิจารณาระดับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
น้ า ตกแต่ ละแห่ ง และจัด ท าแผนที่ แ สดงระดับการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละลักษณะอากาศในบริ เวณน้ าตก
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84 แห่ ง และเปรี ยบเที ย บการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเชิงพื้นที่ของน้ าตกทุกแห่ง

ผลและวิจารณ์
การวิเคราะห์ ความผันแปรของสภาพภูมอิ ากาศใน
พืน้ ที่แหล่ งธรรมชาติประเภทนา้ ตก
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามผัน แปรของสภาพ
ภูมิอากาศพบว่า ปริ มาณน้ าฝนรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518
ถึง 2557 ของน้ าตกส่ วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงในระดับ
มาก (จ านวน 46 แห่ ง ) เนื่ อ งจากความชั น ของ
เส้นกราฟการกระจาย หรื อค่า b มีค่าติดลบ (ช่วงตั้งแต่
-14.14 ถึ ง -62.34) และค่ า p-value < ค่ า α=0.01 ซึ่ ง
เป็ นระดับการเปลี่ยนแปลงมาก พบว่า ปริ มาณน้ าฝน
รายปี ที่ น้ า ตกตาดโตน จังหวัดมุ กดาหาร และน้ า ตก
คาหอม จังหวัดสกลนคร มี แนวโน้มลดลงมากที่ สุ ด
ประมาณ 62.34 มิ ลลิ เ มตรต่ อปี อย่า งมี นัยส าคัญ ทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 และพบว่ า น้ าตกส่ ว นใหญ่ ที่ มี
แนวโน้มปริ มาณน้ าฝนรายปี ลดลงมากเป็ นจังหวัดที่
ประสบภัย แล้ง หรื อมี ป ริ มาณน้ า ไม่ เ พี ย งพออยู่ ใ น
ปั จจุ บนั และมี น้ าตกจานวน 9 แห่ งที่ มีแนวโน้มของ
ปริ มาณน้ า ฝนรายปี ลดลงในระดับปานกลางอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ ปรากฎว่าน้ าตก
24 แห่ งมีแนวโน้มปริ มาณน้ าฝนรายปี ทั้งเพิ่มขึ้น และ
ลดลงแต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.1 ซึ่ งสังเกตได้ว่า
มีน้ าตกบางพื้นที่ ในกลุ่มนี้ ที่มีแนวโน้มปริ มาณน้ าฝน
เพิ่ มขึ้ นประมาณ 6 มิ ลลิ เมตรต่ อปี แต่ ไม่ มีนัย สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.1 ได้แก่ น้ าตกพาเจริ ญ จังหวัดตาก น้ าตก
กะเปาะ จังหวัด ชุ มพร และน้ า ตกปุ ญญบาล จังหวัด
ระนอง
รั งสี ด วงอาทิ ต ย์ร ายปี ของน้ า ตกจานวน 29
แห่ งที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นระดับมากในช่ วง 0.0235 ถึ ง
0.0597 เมกะจู ล/ตารางเมตร/ปี (ระดับนัย ส าคัญทาง
สถิ ติที่ 0.01) โดยพบที่ น้ าตกศิ ลาเพชร จังหวัดน่ านมี
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แนวโน้มการเพิ่ มขึ้ นมากที่ สุดประมาณ 0.0597 เมกะ
จูล/ตารางเมตร/ปี ซึ่ งบริ เวณน้ าตกที่มีการเพิ่มขึ้นของ
ปริ มาณรังสี ดวงอาทิตย์มีโอกาสที่พ้ืนผิวโลกจะสะสม
ความร้ อ นไว้ม ากขึ้ นเรื่ อย ๆ ในแต่ ล ะปี ส่ ง ผลให้
อุณหภูมิสู งขึ้ น และการสู ญเสี ยน้ าจากการระเหยน้ า
ของน้ าตกหรื อจากพื้ นที่ ลุ่ มน้ า เหนื อน้ า ตกมี มากขึ้ น
ด้วย นอกจากนี้ มีน้ าตกจานวน 25 แห่ งที่ มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงรังสี ดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้ นในระดับปาน
กลาง และน้ า ตกจานวน 8 แห่ งที่ มีการเปลี่ ย นแปลง
รังสี ดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นในระดับน้อย ทั้งนี้พบว่าน้ าตก
จานวน 21 แห่ งมี แ นวโน้ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของรั งสี ด วง
อาทิตย์แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 เป็ นที่น่า
สังเกตว่าแต่ พบว่ามี น้ าตกเพี ยงแห่ งเดี ยวที่ มีปริ มาณ
รั งสี ด วงอาทิ ต ย์ลดลงแต่ ไ ม่ มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ คื อ
น้ าตกกะเปาะ จังหวัดชุมพร
ความชื้ นสัมพัทธ์รายปี ของน้ าตกจานวน 26
แห่ ง ที่ มีแนวโน้มลดลงมากในช่ วง -0.096 ถึ ง -0.227
เปอร์ เซ็นต์ต่อปี (ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01) โดย
พบที่ น้ าตกเจ็ ด สี ภู ว ัว จัง หวัด บึ ง กาฬ มี แ นวโน้ ม
ความชื้ นสัมพัทธ์รายปี ลดลงมากที่ สุดประมาณ 0.227
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ ปี และมี น้ าตกจ านวน 19 แห่ ง ที่ มี
แนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงความชื้ น สั ม พัท ธ์ ร ายปี
ระดับปานกลาง รวมทั้งน้ าตกจานวน 4 แห่ งที่ มีการ
เปลี่ ย นแปลงความชื้ น สั ม พัท ธ์ ร ายปี ในระดับ น้อ ย
ทั้งนี้ พบว่าน้ าตกจานวน 38 แห่ งมีจะการเปลี่ยนแปลง
ความชื้ นสัมพัทธ์รายปี ทั้งเพิ่ มขึ้ น และลดลงแต่ ไม่ มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.1 โดยการที่ ค วามชื้ น
สัมพัทธ์รายปี ลดลงนั้นจะส่ งผลกระทบต่อโอกาสการ
ตกของฝนรายปี ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณน้ าฝนรายปี ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
อุ ณ หภุ มิ สู ง สุ ด รายปี ของน้ า ตกจ านวน 70
แห่ ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากอยู่ในช่วง 0.017 ถึง 0.078
องศาเซลเซี ยสต่อปี (ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01)
ซึ่ งเป็ นระดับการเปลี่ยนมาก ซึ่ งเป็ นระดับการเปลี่ยน

มากพบว่ า อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ดเพิ่ ม ขึ้ นสู ง สุ ดที่ น้ าตก
มวกเหล็ก และพบว่า น้ า ตกจานวน 7 แห่ งอุ ณ หภู มิ
สู ง สุ ด มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ในระดับ ปานกลาง และ
น้ าตกจานวน 3 แห่ ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นในระดับน้อย
ทั้งนี้ น้ าตกอีกจานวน 4 แห่ ง มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่
มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ การวิ เ คราะห์ น้ ี ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า
อุ ณ หภู มิ ต่ า สุ ด รายปี ของน้ าตกจ านวน 48 แห่ ง มี
แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นมากอยู่ในช่ วง 0.014 ถึง 0.040 องศา
เซลเซี ย สต่ อปี (ระดับนัย สาคัญทางสถิ ติ 0.01) และ
พบว่าน้ าตกจานวน 2 แห่ ง อุณหภูมิต่ าสุ ดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และน้ าตกจานวน 12 แห่ ง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับน้อย ทั้งนี้น้ าตกอีกจานวน
22 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
การจั ด ท าแผนที่ แ สดงระดั บ ความรุ น แรงของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เมื่ อ พิ จ ารณาระดับ ความรุ น แรงเฉลี่ ย ของ
ดัช นี ช้ ี วัด การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศตั้ง แต่ ปี
พ.ศ. 2518 ถึ ง 2557 ตามต าแหน่ ง ที่ ต้ ัง ของน้ า ตกที่
กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ พบว่า ปริ มาณน้ าฝนรายปี และ
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ยในฤดูฝนของน้ า ตกส่ วนใหญ่ทั่ว
ประเทศมีแนวโน้มลดลงมาก แต่สังเกตได้ว่าน้ าตกที่
ตั้งอยูบ่ ริ เวณช่วงละติจูดที่ 9 ถึง 12 องศาเหนือไม่มีการ
เปลี่ ยนแปลงปริ มาณน้ าฝนรายปี และปริ มาณน้ าฝน
ในช่วงฤดูฝน (พ.ค. ถึง ต.ค.) (Figure 1 (a) ถึง (b) และ
Figure 2 (a)) หรื อมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.1 ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบริ เ วณที่ ต้ ัง
น้ าตกที่ อยู่ในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ระนอง ชุ มพร
และกระบี่ ซึ่ งอยู่ภ าคใต้ต อนบนของประเทศไทย
รวมทั้งจังหวัดตากที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณละติ จูดที่ 16 ถึ ง
17 องศาเหนือ พบว่า มีการลักษณะเดียวกันจาก Figure
1(a) ปริ มาณน้ าฝนฤดูแล้ง (พ.ย. ถึง เม.ย.) ส่ วนใหญ่
ไม่ มี การเปลี่ ย นแปลงหรื อ มี แ นวโน้ม ลดลงแต่ ไ ม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
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ระดับ การเปลี่ ย นแปลงความชื้ น สั ม พัท ธ์
อากาศในพื้ น ที่ น้ า ตกส่ ว นใหญ่ ล ดลง (Figure 2 (b))
แต่พบว่าอยู่ในระดับลดลงมากในช่ วงละติ จูด 6 ถึง 8
องศาเหนื อ บริ เ วณภาคใต้ต อนล่ า งสุ ด ของประเทศ
และละติ จู ด ที่ 14 ถึ ง 17 องศาเหนื อ บริ เวณภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
รวมไปถึงจังหวัดน่ าน และพะเยาด้วย ซึ่ งสอดคล้อง
กับการลดลงของปริ มาณน้ าฝนในพื้นที่ดงั กล่าวด้วย
Figure 3 (a) แ ล ะ (b) อุ ณ ห ภู มิ สู ง สุ ด มี
แนวโน้มเพิ่ มสู งขึ้ นมากอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ในน้ าตกเกือบทัว่ ประเทศ ส่ วน
อุณหภูมิต่ าสุ ดพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นระดับมากใน
พื้นที่ น้ าตกที่ อยู่บริ เวณละติ จูดที่ 6 ถึง 15 องศาเหนื อ
ส่ ว นในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ พบว่ า มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น
เล็กน้อย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ส่ วนใน
พื้นที่อื่น ๆ ของภาคเหนื อไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิต่าสุ ด
การคาดการณ์ แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศในอนาคต (ปี ค.ศ. 2046-2100) บริเวณพืน้ ที่
นา้ ตกตัวแทน: นา้ ตกคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
และนา้ ตกธารารักษ์ จังหวัดตาก
การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภู มิอากาศในอนาคต (ช่ วงปี ค.ศ. 2046-2100)
ได้เ ลื อ กพื้ น ที่ น้ าตกตัว แทน 2 แห่ ง เพื่ อ คาดการณ์
ปริ ม าณน้ า ฝนเฉลี่ ย รายปี อุ ณ หภู มิสู งสุ ด เฉลี่ ย และ
อุณ หภู มิต่ า สุ ด เฉลี่ ย ในอนาคตคื อ พื้ นที่ น้ า ตกคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชร และน้ าตกธารารักษ์ จังหวัด
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ตาก ซึ่ งได้ใ ช้ ข ้อ มู ล สภาพอากาศจากแบบจ าลอง
GCMs ภายใต้ ภ าพเหตุ ก ารณ์ จ าลอง A1B ภายใต้
เงื่อนไขที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็ ว
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ด ้า นระบบพลัง งานต่ า ง ๆ ใน
สัดส่ วนใกล้เคียงกันโดยไม่มีการพึ่งพาแหล่งพลังงาน
ใดพลัง งานหนึ่ งมากเกิ น ไป โดยที่ บ ริ เวณน้ าตก
คลองลาน จังหวัด กาแพงเพชรพบว่า ปริ มาณน้ าฝน
รายปี ในอนาคตช่ ว งปี ค.ศ.2046-2100 มี แ นวโน้ ม
เพิ่ มขึ้ นประมาณ 4.156 มิ ลลิ เ มตรต่ อปี หรื อเพิ่ มขึ้ น
ประมาณ 225 มิ ล ลิ เ มตรในช่ ว ง 54 ปี (Figure 4(a))
รวมทั้งอุ ณหภู มิสู งสุ ดเฉลี่ ย รายปี มี แ นวโน้มเพิ่ มขึ้ น
(Figure 4(b)) ประมาณ 0.023 องศาเซลเซี ยสต่อปี หรื อ
ประมาณ 1.24 องศาเซลเซี ยส ในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ.
2046-2100) และ Figure 4(c) แสดงถึงอุณหภูมิต่ าสุ ด
เฉลี่ ย รายปี มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นประมาณ 1.3 องศา
เซลเซี ยสในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ. 2046-2100)
ส าหรั บ น้ า ตกธารารั กษ์ จัง หวัด ตากพบว่ า
ปริ มาณน้ าฝนรายปี ในอนาคตช่วงปี ค.ศ. 2046-2100 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ นประมาณ 11.019 มิลลิเมตรต่อปี หรื อ
เพิ่ ม ขึ้ นประมาณ 595.03 มิ ล ลิ เ มตรในช่ ว ง 54 ปี
(Figure 5(a)) รวมทั้ งอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ดเฉลี่ ย รายปี มี
แนวโน้มเพิ่ มขึ้ น (Figure 5(b)) ประมาณ 0.023 องศา
เซลเซี ย สต่ อ ปี หรื อประมาณ 1.25 องศาเซลเซี ย ส
ในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ. 2046-2100) และ Figure 5(c)
แสดงถึ งอุณหภูมิต่ าสุ ดเฉลี่ยรายปี มี แนวโน้มเพิ่มขึ้ น
ประมาณ 1.51 องศาเซลเซี ยสในช่วง 54 ปี (ช่วงปี ค.ศ.
2046-2100) หรื อประมาณ 0.028 องศาเซลเซี ยสต่อปี

(b)

Figure 1 Changing level of average rainfall in dry period (a) and average rainfall in wet period (b) over 84 waterfall sites

(a)
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(a)
Figure 2 Changing level of average annual humidity (a) and average annual rainfall in (b) over 84 waterfall sites

(b)
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(b)

Figure 3 Changing level of average maximum temperature (a) and average minimum temperature in (b) over 84 waterfall sites

(a)
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(a)

(b)
(c)
Figure 4 Prediction of annual rainfall (a), minimum temperature (b) and maximum temperature (c) trends at
Klonglan waterfall during year 2046 to 2100

(a)

(b)
(c)
Figure 5 Prediction of annual rainfall, minimum temperature and maximum temperature trends at Tararak
waterfall during year 2046 to 2100
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ความผัน แปรของปริ ม าณน้ า ฝนรายปี จาก
อดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน (ปี ค.ศ.1975-2015) ในพื้ น ที่ แ หล่ ง
ธรรมชาติ ประเภทน้ าตกส่ วนใหญ่ทวั่ ประเทศพบว่ามี
แนวโน้มลดลงประมาณ -14.14 ถึ ง-62.34 มิ ลลิ เมตร
ต่อปี ในระดับมาก โดยเฉพาะปริ มาณน้ าฝนในช่วงฤดู
ฝนมี แนวโน้มสู งขึ้ นในระดับมาก ยกเว้นน้ าตกที่ ต้ งั
อยู่ในช่ วงละติ จูดที่ 8-12 องศาไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
ในช่วงฤดูแล้งไม่พบการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สาหรับ
ความชื้นสัมพัทธ์รายปี ของน้ าตกจานวน 26 แห่งพบว่า
มี แ นวโน้ ม ลดลงมากในช่ วง -0.096 ถึ ง -0.227
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ ปี และอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด ทั่ว ประเทศมี
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ มากเพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 0.017 ถึ ง 0.078 องศาเซลเซี ยสต่ อ ปี
สอดคล้องกับอุ ณหภู มิต่ า สุ ด ที่ มีแ นวโน้มเพิ่ มขึ้ นใน
ระดับมากบริ เวณน้ าตกเกือบทัว่ ประเทศ ช่วงละติจูดที่
6 ถึ ง 17 องศาเหนื อ ประมาณ 0.014 ถึ ง 0.040 องศา
เซลเซี ย สต่ อ ปี พื้ น ที่ ที่เ หนื อ กว่ า ละติ จูด ที่ 17 องศา
เหนื อ ในภาคเหนื อ ไม่ พ บการเปลี่ ย นแปลงของ
อุณหภูมิต่าสุ ด ในส่ วนของการคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิอากาศในอนาคต (ช่ วงปี
ค.ศ. 2046-2100) ในบริ เ วณน้ าตกคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชรพบว่า ปริ มาณน้ าฝนรายปี ในอนาคต มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นประมาณ 4.156 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี
รวมทั้งอุ ณหภู มิสู งสุ ดเฉลี่ ย รายปี มี แ นวโน้มเพิ่ มขึ้ น
ประมาณ 0.023 องศาเซลเซี ย สต่ อ ปี และอุ ณ หภู มิ
ต่าสุ ดเฉลี่ยรายปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 องศา
เซลเซี ย สในช่ ว ง 54 ปี และบริ เ วณน้ า ตกธารารั กษ์
จังหวัดตากพบว่า ปริ มาณน้ าฝนรายปี ในอนาคตช่วงปี
ค.ศ.2046-2100 มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 11.019
มิลลิเมตรต่อปี หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 595.03 มิลลิเมตร

ในช่ ว ง 54 ปี รวมทั้ง อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย รายปี มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ น ประมาณ 0.023 องศาเซลเซี ยสต่อปี
หรื อประมาณ 1.25 องศาเซลเซี ยสในช่ วง 54 ปี และ
อุณหภูมิต่ าสุ ดเฉลี่ยรายปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นประมาณ
1.51 องศาเซลเซี ยส หรื อประมาณ 0.028 องศา
เซลเซี ยสต่อปี และจากปริ มาณน้ าฝนรายปี มีแนวโน้ม
ลดลงประกอบกั บ อุ ณ หภู มิ สู งสุ ด และต่ า สุ ดมี
แนวโน้ม ลดลงท าให้ โ อกาสในการสู ญ เสี ย น้ า จาก
แหล่งน้ าตกเพิ่มมากขึ้นจากการลดลงของฝน และการ
ระเหยน้ าในอนาคตดังนั้นต้องมีการวางแผนการใช้น้ า
ในพื้ นที่ ให้เ หมาะสม และวางแผนตั้งรั บปรั บตัวต่ อ
การท่องเที่ ยวของน้ าตกต่ าง ๆ ที่ ได้รับผลกระทบใน
ระดับมาก โดยเฉพาะบริ เวณน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงในการ
ท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ
การคาดการณ์ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศต่ อปริ มาณน้ า ในลาธารของน้ า ตกคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร และน้ าตกธารารั กษ์ จังหวัดตาก โดยใช้แบบจาลอง Soil and Water Assessment Tool (SWAT) ผล
การศึ กษาพบว่า ในช่ วงปี ค.ศ. 2000-2014 ลุ่ มน้ าน้ าตกคลองลานมี ปริ มาณน้ าไหลออกจากบริ เวณเหนื อน้ าตก
ประมาณ 39.14 ล้านม.3 หรื อ 52 %ของปริ มาณน้ าฝนรายปี โดยลุ่มน้ าน้ าตกธารารั กษ์มีปริ มาณน้ าไหลออกจาก
บริ เวณเหนื อน้ าตกประมาณ 150 ล้าน ม.3 หรื อ 40 % ของปริ มาณน้ าฝนรายปี เมื่อคาดการณ์สถานการณ์น้ าท่าใน
อนาคตอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2030-2040) ในภาพฉายเหตุการณ์ที่ 1 พบว่าน้ าตกคลองลานจะมีสัดส่ วนปริ มาณน้ าท่า
ในช่วงฤดูแล้งต่อฤดูฝนเพิ่มขึ้นประมาณ 6 % ในขณะที่น้ าตกธารารักษ์จะเพิ่มขึ้นถึง 13 % แต่เมื่อพิจารณาภาพฉาย
เหตุการณ์ที่ 2 (ค.ศ. 2046-2064) พบว่า น้ าตกคลองลานมีปริ มาณน้ าท่าเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเช่นเดียวกับน้ าตกธารารักษ์
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฝน อุณหภูมิต่าสุ ด อุณหภูมิสูงสุ ด น้ าตก

ABSTRACT
The predicted effect of climate change on the streamflow at Klonglan Waterfall Kamphaengphet Province
and Tararak Waterfall, Tak Province was determined using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT). The
results for the period 2000-2014 indicated that annual streamflow in Klonglan waterfall and Tatarak waterfall was
about 52% and 40% of annual rainfall, respectively. Furthermore the next 15 years, the results of the first scenario
(2530-2540) suggested the proportion of streamflow between dry period and wet period at the two waterfalls
would increased. For the second scenario (2046-2064) the results indicated that annual streamflow in Klonglan
waterfall would be greatly increased to double the past annual streamflow but seem to be in the same pattern for
Tararak waterfall.
Keywords: climate change, rainfall, minimum temperature, maximum temperature, waterfall
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คานา
การศึ ก ษาผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อปริ มาณน้ าตกนี้ จะดาเนิ นการศึกษา
ในพื้ นที่ น าร่ อง คื อ น้ าตกคลองล าน จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ซึ่ งเป็ นตัวแทนของพื้นที่แหล่งธรรมชาติ
อัน ควรเป็ นน้ า ตกที่ ดู แ ลโดยหน่ ว ยงานราชการคื อ
อุทยานแห่ งชาติ น้ าตกคลองลาน และน้ าตกธารารักษ์
จังหวัดตาก ซึ่ งเป็ นตัวแทนของพื้นที่ แหล่งธรรมชาติ
อั น ควรเป็ นน้ าตกที่ ดู แ ลโดย อบต. ซึ่ งเลื อ กใช้
แบบจาลอง SWAT เป็ นแบบจาลองทางอุทกวิทยาที่
สามารถใช้เ ชื่ อ มต่ อ กับ ข้อ มู ล ระบบ GIS ได้ โดย
SWAT มี ค วามสามารถในการจาลองแบบที่ มีค วาม
ซับซ้อน ทั้งทางด้านอุทกวิทยา และด้านคุณภาพน้ า ซึ่ ง
สามารถศึกษาผลกระทบในเชิ งปริ มาณ และเชิ งพื้นที่
ของการจัด การพื้ นที่ ลุ่มน้ าที่ ซับซ้อน นอกจากนี้ ย งั
เป็ นแบบจาลองที่ เป็ น public domain model หรื อเป็ น
แบบจาลองที่ ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่ งการศึ กษานี้
เพื่อประเมินปริ มาณน้ าของลุ่มน้ าน้ าตกคลองลาน และ
ลุ่มน้ าน้ าตกธารารักษ์โดยใช้แบบจาลอง SWAT และ
คาดการณ์ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อปริ มาณน้ าตกลุ่มน้ าน้ าตกคลองลาน และ
ลุ่ ม น้ าน้ าตกธารารั ก ษ์ ภ ายใต้ ภ าพฉายเหตุ ก ารณ์
(Scenarios) ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการตั้ง รั บ
ปรับตัวให้กบั หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบของน้ าตกทั้ง
สองแห่งในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การรวบรวม และจัดเตรียมข้ อมูลนาเข้ าแบบจาลอง
SWAT เพือ่ ประเมินนา้ ท่ า
กาหนดให้จุดที่ เป็ นน้ าตกเป็ นจุ ดน้ าออกของ
ลุ่ ม น้ าน้ าตกคลองลาน และน้ าตกธารารั ก ษ์ แล้ว
กาหนดขอบเขตพื้ นที่ ลุ่มน้ า หรื อพื้ นที่ รับน้ าฝนเหนื อ
จุ ดน้ าตกคลองลาน เพื่ อทราบที่ มาของน้ าที่ ไหลลงสู่

น้ าตกคลองลาน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้งที่เป็ นข้อมูล
GIS ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพอากาศ รวมทั้ งการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น การจัด ท าฐานข้อ มู ล แบบจ าลอง
ประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data)
หรื อแผนที่ (แผนที่ การใช้ที่ดิ น แผนที่ ดิ น เส้นลาน้ า
และแผนที่ ช้ ันความสู ง (DEM)) และข้อมูลสถิ ติหรื อ
ฐานข้อมูล (ข้อมูลปริ มาณน้ าฝน ข้อมูลสภาพอากาศ
และลักษณะและคุณสมบัติของดิน)
การประเมินปริมาณนา้ ของลุ่มนา้ น้าตกคลองลาน และ
ลุ่มนา้ นา้ ตกธารารักษ์ โดยใช้ แบบจาลอง SWAT
นาเข้า ฐานข้อมูล และแผนที่ ที่จัด เตรี ย มไว้
คานวณปริ มาณน้ าท่ารายวันจากข้อมูลสภาพอากาศใน
อดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 2000 ถึ ง 2014 โดยใช้
แบบจาลอง SWAT และวิเคราะห์สมดุ ลน้ าในแต่ ละ
เดื อนได้แก่ ปริ มาณน้ าฝน ปริ มาณน้ าใต้ดิน ปริ มาณ
การคายระเหยน้ า ความชื้ นในดิ น และปริ มาณน้ าท่ า
รวมทั้ง ผลผลิ ต น้ า ที่ ไ ด้ใ นแต่ ล ะปี หรื อ รายฤดู ก าล
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าเส้ น ตั ด ขวางล าน้ า (Cross section)
บริ เวณจุดวัดความเร็ วกระแสน้ า และความลึกของน้ า
เหนือจุดน้ าตกเพื่อกราฟความสัมพันธ์ของระดับน้ ากับ
ปริ มาณน้ าเหนื อจุ ดน้ าตกเพื่อใช้คานวณปริ มาณน้ าที่
จะไหลมาเป็ นน้ า ตก และจัด ท าเส้ นโค้ง ปริ มาณน้ า
(Rating curve) ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ า
กับ ปริ มาณน้ า ท่ า ของลุ่ ม น้ า น้ า ตกคลองลาน และ
คานวณปริ มาณน้ าที่วดั ได้เพื่อใช้ในการสอบเทียบกับ
ค่าปริ มาณน้ าคานวณจากแบบจาลอง SWAT แล้วทา
การปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลอง SWAT และ
สอบเที ย บความถู ก ต้อ งของปริ ม าณน้ า ท่ า ที่ ไ ด้จ าก
แบบจ าลอง และปริ มาณน้ า ตรวจวัด จริ ง จากสถานี
โดยจุดประสงค์การปรับเทียบแบบจาลองเพื่อลดความ
แตกต่ า งระหว่ า งข้อ มู ล จากการวัด กั บ ข้ อ มู ล จาก
แบบจาลองให้เหลือน้อยที่สุด
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การจาลองสถานการณ์ เพื่อ คาดการณ์ ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศต่ อ ปริ ม าณน้า ตก
ลุ่มน้าน้าตกคลองลาน และลุ่มน้าน้าตกธารารั กษ์ โดย
ใช้ แบบจาลอง SWAT
การจ าลองสถานการณ์ เ พื่ อ ประเมิ น ผล
กระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ
ปริ มาณน้ าตกในสภาวะต่าง ๆ เพื่อทราบผลกระทบต่อ
ปริ มาณ และช่ วงเวลาการไหลของน้ าตกที่ อาจเกิ ดขึ้ น
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ และกิ จกรรม
ของมนุ ษย์ในอนาคต และนาไปใช้ในการเสนอแนะ
แนวทางตั้ง รั บ ปรั บ ตัว กับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อปริ มาณน้ าตกของชุ มชน และหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้งพื้นที่น้ าตกคลองลาน และน้ าตก
ธารารั ก ษ์ ต่ อ ไป โดยก าหนดภาพฉายเหตุ ก ารณ์
(Scenarios) ออกเป็ น 2 รู ปแบบคื อ 1) คาดการณ์
ปริ มาณน้ า ของลุ่ ม น้ าน้ าตกคลองลาน และน้ าตก
ธารารักษ์ในอนาคตตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อดี ต กล่าวคื อนาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณน้ าฝน
อุณหภูมิสูงสุ ด และต่ าสุ ดที่ ประเมินได้มาสมมติ ภาพ
ฉายเหตุการณ์ในอนาคตกรณี ที่ไม่มีการจัดการลดโลก
ร้อน ลดก๊าซเรื อนกระจก และแนวโน้มมีการเพิ่มขึ้ น
หรื อลดลงของปริ มาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ด
ในช่วงปี ค.ศ. 2530-2540 2) คาดการณ์ปริ มาณน้ าของ
ลุ่มน้ าน้ าตกคลองลาน และน้ าตกธารารักษ์ในอนาคต
ในช่ วงปี ค.ศ. 2046-2064 กรณี ภาพฉายเหตุ การณ์ ที่
สมมตว่า ในอนาคตมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามแนวทางของ A1B คือ มีการใช้พลังงาน
ทางเลือกหลายอย่าง มีมาตรการลดโลกร้อน

ผลและวิจารณ์
สมดุลน้าของลุ่มน้าน้าตกคลองลาน และลุ่มน้าน้าตก
ธารารั กษ์ ในช่ วงปี ค.ศ. 2000-2014 โดยใช้ แบบจาลอง
SWAT
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เมื่ อเปรี ยบเที ยบสมดุ ลน้ าในช่ วงฤดูแล้ง ฤดู
ฝน และรายปี เฉลี่ยของลุ่มน้ าน้ าตกคลองลานในอดี ต
ถึ งปั จจุ บันช่ ว งปี ค.ศ. 2000-2014 (พ.ศ. 2543-2557)
พบว่า ปริ มาณการคายระเหยน้ าเฉลี่ ย หรื อปริ มาณน้ า
สู ญ เสี ยจากพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าน้ าตกคลองลานประมาณ
631.49 มม./ปี หรื อ 47% ของปริ มาณน้ าฝนรายปี และมี
ปริ มาณน้ าในลาธารหรื อน้ าไหลออกจากบริ เวณเหนื อ
น้ า ตกประมาณ 689.66 มม./ปี (39.14 ล้าน ม. 3) หรื อ
52 %ของปริ มาณน้ าฝนรายปี ส่ วนในช่วงฤดูแล้งพบว่า
ปริ มาณการคายระเหยประมาณ 92% ของปริ มาณน้ าฝน
ในช่ วงฤดู แ ล้ง สมดุ ลน้ า รายเดื อนเฉลี่ ย ของลุ่ มน้ า
น้ าตกคลองลานในอดี ตถึงปั จจุบนั ช่ วงปี ค.ศ. 2000 ถึ ง
2014 (พ.ศ.2543-2557) Figure 1(a) มีฝนตกหนักในช่วง
ต้นฤดูฝนคือ เดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนซึ่ งเป็ น
ผลให้ น้ าท่ า สู ง สุ ด ในเดื อ นตุ ล าคม หมายความว่ า
ระยะเวลาตั้งแต่ ฝ นเริ่ มตกตั้งแต่ เ ดื อนกรกฎาคมจน
สูงสุ ดในเดือนกันยายนใช้ระยะเวลา 1 เดือนจึงทาให้น้ า
ในลาธารขึ้นสูงสุ ดในเดือนตุลาคม
ในส่ วนของลุ่มน้ าน้ าตกธารารักษ์ในอดี ตถึง
ปั จ จุ บั น ช่ ว งปี ค.ศ. 2000-2014 (พ.ศ. 2543-2557)
พบว่า ปริ มาณการคายระเหยน้ าเฉลี่ย หรื อปริ มาณน้ า
สู ญเสี ยจากพื้นที่ลุ่มน้ าน้ าตกธารารักษ์ประมาณ 515.5
มม./ปี หรื อ 30% ของปริ มาณน้ าฝนรายปี และมี
ปริ มาณน้ าในลาธารหรื อน้ าไหลออกจากบริ เวณเหนื อ
น้ าตกประมาณ 683.2 มม./ปี (150 ล้านม.3) หรื อ 40%
ของปริ มาณน้ าฝนรายปี สมดุลน้ ารายเดื อนเฉลี่ยของ
ลุ่มน้ า น้ า ตกธารารั กษ์ในอดี ต ถึ งปั จจุ บันช่ วงปี ค.ศ.
2000 ถึง 2014 (พ.ศ. 2543-2557) จาก Figure 1(b) มีฝน
ตกหนักในช่วงต้นฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคมและเดือน
กัน ยายนซึ่ งเป็ นผลให้ น้ า ท่ า สู ง สุ ด ในเดื อ นตุ ล าคม
หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่ ฝนเริ่ มตกตั้งแต่ เ ดื อ น
กรกฎาคมจนสู งสุ ดในเดื อนกันยายนใช้ระยะเวลา 1
เดือนจึงทาให้น้ าในลาธารขึ้นสูงสุ ดในเดือนตุลาคม
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(a)
(b)
Figure 1 Average monthly water balance in (a) Klonglan waterfall and (b) Tararak waterfall during year 2000-2014
ผลการสอบเทียบปริ มาณน้าของลุ่มน้าน้าตกคลองลาน
และลุ่มน้าน้าตกธารารั กษ์ ผลลัพธ์ ที่ได้ จากแบบจาลอง
SWAT กับปริมาณนา้ ตรวจวัดจริง
เมื่ อนาปริ มาณน้ าที่ ตรวจวัดจริ งเปรี ยบเที ยบ
กั บ ปริ มาณน้ าที่ ได้ จ ากแบบจ าลองเพื่ อ ปรั บ แก้
พารามิ เตอร์ ของแบบจาลอง SWAT ให้มีลกั ษณะทาง
อุทกวิทยาใกล้เคี ยงกับพื้นที่ น้ าตกคลองลานมากที่ สุด
จาก Figure 2 พบว่า แต่เนื่ องจากระยะเวลาในการศึกษา
มี จ ากัด จึ ง มี ข ้อ มู ล ปริ มาณน้ าตรวจวัด จริ งอยู่ 3 ค่ า
เท่ านั้น ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นตัวแทนของ base flow และ
พบว่าปริ มาณน้ าท่ าที่ ได้จากแบบจาลองมีค่าใกล้เคี ยง
กับค่ าตรวจวัดจริ งประมาณร้ อยละ 98.7 และสามารถ

นาแบบจาลองนี้ มาใช้ประเมินน้ าท่าหรื อน้ าในลาธาร
ของลุ่มน้ าน้ าตกคลองลานในอนาคตได้
เมื่ อนาปริ มาณน้ าที่ ตรวจวัดจริ งเปรี ยบเที ยบ
กั บ ปริ มาณน้ าที่ ได้ จ ากแบบจ าลองเพื่ อ ปรั บ แก้
พารามิ เตอร์ ของแบบจาลอง SWAT ให้มีลกั ษณะทาง
อุทกวิทยาใกล้เคี ยงกับพื้ นที่ น้ าตกธารารั กษ์มากที่ สุด
จาก Figure 3 พบว่า แต่เนื่ องจากระยะเวลาในการศึกษา
มี จากัดจึ งมี ขอ้ มูลปริ มาณน้ ารายวันที่ ตรวจวัดจริ งอยู่
4 เดือนเท่านั้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นตัวแทนของ base flow
และพบว่ า ปริ มาณน้ าท่ า ที่ ไ ด้จ ากแบบจ าลองมี ค่ า
ใกล้เ คี ย งกับ ค่ า ตรวจวัด จริ งประมาณ 90.45% และ
สามารถนาแบบจาลองนี้ มาใช้ประเมินน้ าท่าหรื อน้ าใน
ลาธารของลุ่มน้ าน้ าตกธารารักษ์ในอนาคตได้

Figure 2 Comparing predicted streamflow and measured streamflow at Klonglan waterfall
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Figure 2 Comparing predicted streamflow and measured streamflow at Tararak waterfall
ผลการจาลองสถานการณ์ เพื่อประเมินผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ ปริ ม าณน้ า ใน
ลุ่ ม น้ า น้ า ตกคลองลาน และลุ่ ม น้ า น้ า ตกธารารั ก ษ์
ภายใต้ ภาพฉายเหตุการณ์ ต่าง ๆ
ภ า พ ฉา ย เ หตุ กา ร ณ์ ที่ 1 (Scenarios 1):
คาดการณ์ ปริ มาณน้ าเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงปริ มาณ
น้ าฝน อุณหภูมิสูงสุ ด และอุณหภูมิต่าสุ ดตามแนวโน้ม
ในอดีตที่ผา่ นมาคือในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า ปี ค.ศ.
2030-2040 พบว่ า ในลุ่ ม น้ า น้ า ตกคลองลาน จัง หวัด
ก าแพงเพชรมี ป ริ มาณน้ าฝนในเดื อ นพฤษภาคม
เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตแต่ปริ มาณน้ าในลาธารกลับไม่

เพิ่ มขึ้ นเท่ า ไหร่ นักเนื่ องจากมี ปริ มาณการระเหยน้ า
มากเพราะอุ ณ หภู มิสู งสุ ด เพิ่ มขึ้ นมาก (Figure 3 (a))
ส่ ว นในพื้ นที่ ลุ่ม น้ า น้ า ตกธารารั ก ษ์ จัง หวัด ตากนั้น
พบว่า รู ปแบบการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากที่เริ่ ม
ตกเดื อ นมี น าคมไปจนฝนตกหนั ก สู ง สุ ด ในเดื อ น
กรกฎาคม เปลี่ ย นเป็ นมี ฝ นสู งสุ ด 2 รอบหรื อกราฟ
2 ยอดคื อปริ ม าณน้ า ฝนในเดื อ นพฤษภาคมเพิ่ ม ขึ้ น
มากกว่าในอดีตแต่ปริ มาณน้ าในลาธารกลับไม่เพิ่มขึ้น
เท่ า ไหร่ นัก เนื่ อ งจากมี ป ริ มาณการระเหยน้ า มาก
เพราะอุณหภูมิสูงสุ ดเพิ่มขึ้ นมาก แล้วปริ มาณน้ าฝนที่
ตกเพิ่ มในเดื อนกรกฎาคมถึ งกันยายนจึ งเพิ่ มปริ มาณ
น้ าให้มากขึ้นจนสูงสุ ดในเดือนกันยายน (Figure 3 (b))

(a)
(b)
Figure 3 Predicted water balance of Klonglan waterfall (a) and Tararak waterfall (b) based on scenarios 1
(during year 2030-2040)
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ภาพฉายเหตุ ก ารณ์ ที่ 2 (Scenarios 2) :
คาดการณ์ปริ มาณน้ าในอนาคตช่วงปี ค.ศ. 2046-2064
เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงปริ มาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุ ด
และอุ ณ หภู มิ ต่ า สุ ด แนวทางของ A1B คื อ มี ก ารใช้
พลังงานทางเลือกหลายอย่าง มีมาตรการลดโลกร้อน
พบว่า ในลุ่มน้ าน้ าตกคลองลาน จงหวัดกาแพงเพชร
ปริ มาณน้ าฝนเปลี่ยนรู ปแบบจากมียอดสู งสุ ดสองยอด
หรื อมีการตกหนักสองครั้งคือต้นฤดูฝน และช่วงกลาง
ฤดู ฝ นนั้น เปลี่ ย นรู ปแบบเป็ นฝนค่ อย ๆ ตกมากขึ้ น
ตั้งแต่ มีนาคมและฝนตกสู งสุ ดในเดื อนกรกฎาคมซึ่ ง

จากกราฟพบว่ า ฝนตกเดื อ นกรกฎาคมท าให้ น้ า ใน
ลาธารขึ้ นสู งสุ ด ทันที และยังคงมี น้ า ในลาธารอี ก 1
เดือนแล้วจึงค่อย ๆ ลดลง (Figure 4 (a)) ส่ วนในลุ่มน้ า
น้ า ตกธารารั ก ษ์ จัง หวัด ตากพบว่ า ปริ มาณน้ าฝน
เปลี่ ยนรู ปแบบคื อระยะเวลาการตกของฝนเร็ วขึ้ น 1
เดือนคือเปลี่ยนแปลงการตกสู งสุ ดจากเดือนกรกฎาคม
เป็ นเดื อนมิ ถุนายนทาให้น้ าในลาธารขึ้ นสู งสุ ดทันที
และยังคงมีน้ าในลาธารอีก 1 เดือนแล้วจึงค่อย ๆ ลดลง
ในเดือนกรกฎาคม และสิ งหาคม (Figure 4 (b))

(a)
(b)
Figure 4 Predicted water balance of Klonglan waterfall (a) and Tararak waterfall (b) based on scenarios 2
(during year 2046-2064)
การเปรี ยบเที ยบปริ มาณน้ าท่ าบริ เวณน้ าตก
คลองลานโดยใช้แ บบจ าลอง SWAT ในภาพฉาย
เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ พบว่ า ช่ ว งอนาคตอี ก 15 ปี ค.ศ.
2030-2040 ปริ มาณน้ าไหลออกจากน้ าตกคลองลาน
รายปี ลดลงจากในอดีตจาก 39.14 ล้าน ม.3 เหลือ 35.87
ล้าน ม.3 โดยเฉพาะเดือนสิ งหาคมถึงเดือนตุลาคมที่จะ
มี ฝ นลดลงไปกว่ า ปี ปั จ จุ บัน แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาช่ ว ง
อนาคตอีก 30 ปี ค.ศ. 2046-2064 พบว่าปริ มาณน้ าราย
ปี เพิ่มขึ้นเป็ น 53.55 ล้าน ม.3 เป็ นที่น่าสังเกตว่าสัดส่ วน
น้ า ท่ า ในช่ ว งฤดู แ ล้ง ลดลงไปกว่ า ครึ่ งของปริ ม าณ
น้ าท่าในปี ปั จจุ บนั คื อลดลงจาก 12.57 ล้าน ม.3 เหลื อ
เพี ย ง 6.86 ล้า น ม. 3 ซึ่ งมี โ อกาสเกิ ด ภัย แล้งหรื อขาด

แคลนน้ าได้ โ ดยเฉพาะเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธั น วาคม
ในทางกลับกันช่ วงฤดู ฝนจะมี ปริ มาณน้ า ฝนเพิ่ มขึ้ น
เป็ น 2 เท่ า ของปี ปั จจุ บัน ซึ่ งมี โ อกาสเกิ ด น้ า ท่ วมได้
โดยเฉพาะเดื อนกรกฎาคมถึ งสิ งหาคม (Table 1 และ
Figure 5(a))
ส่ วนปริ มาณน้ าไหลออกจากน้ าตกธารารักษ์
รายปี จากในอดี ตมี ปริ มาณ 1.5 ล้า น ม.3 เพิ่ มขึ้ นเป็ น
1.61 ล้า น ม. 3 แต่ เ ดื อ นกรกฎาคมพบว่ า ปริ ม าณน้ า
ลดลงไปมากกว่ า ปี ปั จ จุ บัน แต่ ภ าพรวมทั้ง ปี ไม่
แตกต่างจากปี ปั จจุบนั เท่าไหร่ นกั แต่เมื่อพิจารณาช่วง
อนาคตอีก 30 ปี ค.ศ.2046-2064 พบว่า ปริ มาณน้ าราย
ปี เพิ่มขึ้นเป็ น 2.29 ล้าน ม.3 เป็ นที่น่าสังเกตว่าสัดส่ วน
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น้ าท่าในช่วงฤดูแล้งลดลงจาก 0.51 ล้าน ม.3 เหลือเพียง
0.44 ล้าน ม.3 ซึ่ งมีโอกาสเกิดภัยแล้งหรื อขาดแคลนน้ า
ได้โ ดยเฉพาะเดื อ นกัน ยายนถึ ง ธั น วาคม ในทาง
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กลับกันช่วงฤดูฝนจะมีปริ มาณน้ าฝนเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
ของปี ปั จจุ บันซึ่ งมี โ อกาสเกิ ด น้ า ท่ วมได้โ ดยเฉพาะ
เดือนพฤษภาคมถึงสิ งหาคม (Table 1 และ Figure 5(b))

Table 1 Comparing of annual streamflow, seasonal streamflow over Klonglan waterfall and Tararak waterfall
based on scenario 1 and 2
Streamflow at outlet over waterfall
Future
Future
Location
Period
Year 2000-2014
year 2030-2040
year 2046-2064
mcm
%
mcm
%
mcm
%
Wet period
26.46
67.59
23.29
64.94
46.69 87.18
Dry period
12.69
32.41
12.57
35.06
6.86 12.82
Klonglan waterfall
Annual
39.14
35.87
53.55
dry/wet
0.48
47.94
0.54
53.99
0.15 14.70
Wet period
0.99
65.82
0.98
60.63
1.85 80.70
Dry period
0.51
34.18
0.63
39.37
0.44 19.30
Tararak waterfall
Annual
1.50
1.61
2.29
dry/wet
0.52
51.94
0.65
64.93
0.24 23.92

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

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน ช่ ว งปี ค.ศ. 2000-2014
(พ.ศ. 2543-2557) ลุ่มน้ าน้ าตกคลองลานมีปริ มาณน้ า
ในล าธารหรื อน้ า ไหลออกจากบริ เ วณเหนื อ น้ า ตก
ประมาณ 689.66 มม./ปี (39.14 ล้า นม. 3) หรื อ 52 %

ของปริ มาณน้ าฝนรายปี ส่ วนลุ่มน้ าน้ าตกธารารักษ์มี
ปริ มาณน้ าในลาธารหรื อน้ าไหลออกจากบริ เวณเหนื อ
น้ าตกประมาณ 683.2 มม./ปี (150 ล้านม.3) หรื อ 40%
ของปริ มาณน้ าฝนรายปี เมื่อใช้แบบจาลอง SWAT ใน
การจ าลองสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศตามแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอดี ต ใน
อนาคตอี ก 15 ปี (ค.ศ. 2030-2040) ในภาพฉาย
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 พบว่ า ปริ ม าณน้ า ท่ า รายปี ของน้ า ตก
คลองลานลดลงเล็กน้อย แต่ ที่น้ า ตกธารารั กษ์กลับ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่ งเมื่อพิจารณาสัดส่ วนปริ มาณน้ าท่า
ในช่ ว งฤดู แ ล้ง ต่ อ ฤดู ฝ นพบว่ า น้ าตกคลองลานมี
สัดส่ วนปริ มาณน้ าท่าในช่ วงฤดูแล้งต่อฤดูฝนเพิ่มขึ้ น
ประมาณ 6% ในขณะที่ น้ า ตกธารารั ก ษ์มี สั ด ส่ ว น
ปริ มาณน้ าท่าในช่ วงฤดูแล้งต่อฤดูฝนเพิ่มขึ้ นถึง 13 %
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาภาพฉายเหตุ ก ารณ์ ที่ 2 กลับ พบว่ า
น้ า ตกคลองลาน และน้ า ตกธารารั ก ษ์จ ะมี สั ด ส่ ว น
ปริ มาณน้ าท่าในช่วงฤดูแล้งต่อฤดูฝนที่ ลดลงถึง 40%
ซึ่ งหมายความว่ า ในช่ ว งฤดู แ ล้ง น้ า ตกทั้ง สองแห่ ง
อาจจะเกื อ บแห้งหรื อประสบกับภาวะขาดแคลนน้ า
อย่างรุ นแรง แต่ในทางกลับกันช่วงฤดูฝนจะมีปริ มาณ
น้ าท่าเพิ่ มขึ้ นประมาณ 20% ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดน้ าท่ วม
ฉั บ พลัน และเกิ ด ภัย พิ บัติ ต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบหรื อ
นักท่องเที่ ยวที่ มาเยือนน้ าตกทั้งสองแห่ งได้ ดังนั้นจึ ง
ต้องมีแผนในการตั้งรับปรับตัวต่อสถานการณ์ดงั กล่าว
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นได้ภ ายใต้ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ มี ก ารใช้ เ ชื้ อเพลิ ง จากฟอสซิ ล และ
เชื้อเพลิงทางเลือกไปพร้อม ๆ กันดังเช่นปัจจุบนั
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____________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความเต็มใจที่จะจ่ายของในการจัดการทางเลือกที่ เหมาะสมที่ สุดเพื่อ
การอนุ รักษ์นกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึ งบอระเพ็ดโดยใช้เทคนิ คการทดลองพฤติ กรรมการเลือกทาการเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษา 2) กลุ่มผูน้ าชุมชน 3) กลุ่มนักทัศนาจร
ชาวไทย 4) กลุ่มผูป้ ระกอบการร้านค้า และ 5) กลุ่มหน่วยงานราชการ เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 493 ราย และเพื่อรวบรวม
แนวทางการจัดการด้านการอนุรักษ์นก ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาทางเลือก (choice) ผลการวิจยั พบว่ามูลค่าความเต็มใจที่ จะจ่ายเพื่อการจัดการ
ทางเลื อ กจากปั จ จุ บัน ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ 7,872 บาท/ราย/ปี แบ่ ง ออกเป็ น เพื่ อจัด ตั้ง หน่ ว ยงานด้า นการอนุ รั ก ษ์น ก
โดยเฉพาะ และเพื่อกิจกรรมการปลูกฝั งจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์นกเป็ นจานวนเงิน 1,685 และ 6,187 บาท/ราย/ปี
ตามลาดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย คือ กลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษาและกลุ่ม
หน่วยงานราชการ สาหรับปั จจัยที่ไม่มีผลต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย ได้แก่ เพศ และรายได้ จากมูลค่าที่ได้จาก
การศึกษานี้ ค่อนข้างสู งซึ่ งแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อปั ญหาของผลกระทบที่มีต่อชนิ ดและจานวนนกในพื้นที่
จากประชาชนในพื้นที่ซ่ ึ งต้องได้รับการแก้ไขอย่างรี บด่วน โดยมีหน่วยงานที่ ทาหน้าที่โดยเฉพาะและต้องทาให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมมากยิ่งขึ้นโดยการเร่ งการสร้างสานึกในการอนุรักษ์นก
คาสาคัญ: ความเต็มใจที่จะจ่าย, วิธีทดลองทางเลือก, การอนุรักษ์นก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

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

คานา
การเพิ่มขึ้ นของประชนชนในพื้ นที่ ควบคู่ไป
กั บ การใช้ พ้ื น ที่ โ ดยรอบเพื่ อ ท าการเกษตรกรรม
ตลอดจนการใช้น้ าเพื่อทาการเกษตรเพิ่มขึ้ นอย่างมาก
จนทาให้เกิดการสู ญเสี ยสมดุลน้ าที่ อยู่ในบึงบอระเพ็ด
นั้ น มี ผ ลต่ อ ระบบนิ เ วศของเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ป่ าบึ ง
บอระเพ็ด สาเหตุ หลักเกิ ดจากประชาชนในพื้นที่ น้ นั
ไม่ตระหนักถึ งการใช้ประโยชน์จากพื้ นที่ อย่างถูกวิธี
แล้ว ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อระบบนิ เ วศของเขตห้า มล่ า
สั ต ว์ป่ าบึ ง บอระเพ็ด ทางผูว้ ิ จัย เองได้ต ระหนัก ถึ ง
ประเด็ น ดัง กล่ า ว จึ ง ได้ใ ช้รู ป แบบของการทดลอง
ทางเลื อ ก (choice experiment) เพื่ อ ท าการประเมิ น
มู ล ค่ า ของการอนุ รั ก ษ์ น ก โดยจะท าการศึ ก ษา
ทางเลือกที่ เหมาะสมต่อการอนุรักษ์นกมากที่สุด และ
จะศึ กษาต่ อ ไปว่า มี มูลค่ า ความเต็มใจที่ จะจ่ ายเท่ า ใด
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการ
จัดการอนุ รักษ์นกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึ งบอระเพ็ด
รวมทั้งการศึ กษาความคิ ดเห็ นของชุ มชนในพื้ นที่ บึ ง
บอระเพ็ด เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์แ ละการตระหนักรู ้ ถึง
การอนุรักษ์จะมีมากน้อยเพียงใดและมีมูลค่าที่ยอมจ่าย
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ จ ะมี เ ท่ า ใด ทั้ง นี้ เพื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอนุ รั ก ษ์ ข องหน่ ว ยงานท้อ งถิ่ น ที่
ใกล้เคียง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนนโยบาย

และมุ่ งเน้นในการจัด การเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์นกในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดได้

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่
ทาการศึกษาสามารถแยกออกเป็ น 5 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่ ม ประชาชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษา ท าการ
กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่า งโดยใช้ส มการและตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970) จากประชากรใน
พื้นที่ศึกษา คือ หัวหน้าครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าบึ งบอระเพ็ด โดยอาศัยติ ด ต่ อกันมาไม่ต่ า
กว่า 3 ปี ดังนั้น ที่ ค วามคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 และ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 ได้จ านวนตั ว อย่ า ง
ทั้งหมด 337 ตัวอย่าง และได้ทาคานวณเผื่อการ drop
out ประมาณร้ อยละ 10 คื อ 33.7 ครั วเรื อน รวมเป็ น
370 ครั วเรื อน โดยจะทาการสุ่ มตัวอย่า งทั้งหมดใน
พื้ นที่ ศึ กษาแยกรายหมู่บ้า น จากนั้นทาการค านวณ
สัด ส่ ว นจานวนครั ว เรื อ นในแต่ ล ะหมู่ บ้า น โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการแบ่งการเก็บตัวอย่างในพื้นที่
ของหมู่ บ้า นกระจายตามกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค รบตาม
สมการที่คานวณได้เท่ากับ 370 ตัวอย่าง
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2. กลุ่ มผู ้น าชุ มชน ได้ท าการก าหนดขนาด
ตัวอย่างผูน้ าชุ มชน 13 ราย โดยมาจากจานวนหมู่บา้ น
ในพื้นที่ศึกษาจานวน 13 หมู่บา้ น
3. กลุ่ มนักทัศนาจรชาวไทย ท าการกาหนด
จานวนตัวอย่างนักทัศนาจรชาวไทย 100 ราย ทั้งนี้ เป็ น
เป็ นจานวนที่ได้จากการศึกษาของ บุญมี (2539); ชนินทร์
(2552); ชลัย รั ตน์ (2554); จริ ญญา และวารั ช ต์ (2555);
จุฑามาศ (2555) ในกรณี ที่ไม่มีสถิติจานวนนักท่องเที่ยว
4. กลุ่มผูป้ ระกอบการร้ านค้า ทาการกาหนด
จานวนตัวอย่างจานวนตัวอย่างผูป้ ระกอบการร้านค้าใน
พื้นที่ศึกษาจานวน 5 ร้านค้า
5. กลุ่มหน่ วยงานราชการ การกาหนดจานวน
ตัวอย่ างหน่ วยงานราชการ 5 ราย หน่ วยงานในพื้ นที่
ศึกษา
ซึ่ งผูว้ ิจยั เก็บตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่มได้จานวน 493
ตัวอย่าง
การสร้ างเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ จะนาชุดของคาถามไปสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสมั ภาษณ์จากผูใ้ ห้คาตอบโดยตรง
ในการสัมภาษณ์จะมีการกาหนดทางเลือกต่าง ๆ ซึ่ งแต่
ละทางเลือกจะมีระดับความแตกต่างของผลที่ จะเกิดขึ้ น
จากการดาเนิ นการแนวทางการจัดการด้านการอนุ รักษ์
นกในเขตห้ามล่ าสั ตว์ป่ าบึ งบอระเพ็ด ที่ สั มพันธ์ กับ
มูลค่ าที่ ผตู ้ อบแบบสอบถามจะต้องจ่ าย และให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกทางเลื อกที่ ก่อให้เกิ ดความพึ งพอใจ
มากที่ สุดเพียงหนึ่ งทางเลือก ทั้งนี้ ผตู ้ อบแบบสอบถาม
จะอยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ต ้ อ งแลกเปลี่ ย น (trade off)
ระหว่างผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนกับมูลค่าที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. การออกแบบทางเลือก
ออกแบบทางเลื อ ก (alternative) โดยการ
ปรึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการอนุ รักษ์นก ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์ การเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้ องต้น
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(pre-test survey) และการศึ กษาข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ เกี่ ยวกับ
ผลกระทบจากการลดลงของนกต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดที่ส่งผลวิถีชีวิต ความ
เป็ นอยู่ และการประกอบอาชี พของประชาชนในเขต
พื้ น ที่ ศึ ก ษา จากนั้ น ท าการก าหนด “องค์ ป ระกอบ
(attribute)” ของเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า ซึ่ งหมายถึ ง
ลักษณะเฉพาะของกลุ่ มประชากรในพื้ นที่ เขตห้ามล่ า
สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้แก่ อาชี พ รายได้ประมงพื้นบ้าน
รายได้จากเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ศึกษา
ในแต่ละองค์ประกอบจะมีความแตกต่างในแง่ของผลที่
เกิ ดจากการไม่ ด าเนิ นการใด ๆ หรื อการด าเนิ นการ ที่
เรี ยกว่า “ระดับ (level)” ของแต่ละองค์ประกอบ สาหรับ
ในการวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดให้มีระดับจานวน 3 ระดับใน
การลดผลกระทบทางด้านการอนุ รักษ์นกในอนาคต คื อ
(1) ไม่ดาเนิ นการใด ๆ (no action) คือ ไม่ดาเนิ นการใด ๆ
ทั้งสิ้ น (2) ดี (good) คื อมีการดาเนิ นการในระดับดี และ
(3) ดี มาก (excellent) คื อมีการดาเนิ นการในระดับดี มาก
(Table 1)
2. การกาหนดจานวนเงิน
กาหนดค่ าความเต็มใจที่ จะจ่ ายในรู ปแบบ
ของการสนั บ สนุ น เข้ า กองทุ น การด าเนิ น การด้ า น
อนุรักษ์นกในพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ด้วย
การทดสอบแบบสอบถามเชิ งลึ ก (In-depth interview)
ได้จากผูเ้ ข้าร่ วมวิ จยั จากหน่ วยงานราชการ 5 ราย ตาม
แบบสอบถามชุดแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก มีคาถามจานวน
6 ข้อ และประมวลผลร่ วมกับข้อมู ลทุ ติ ยเพื่ อ ให้ ไ ด้
คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของแต่ละชุดทางเลือก
ซึ่ งจะมีการถามจานวนเงิ นเป็ นลาดับขั้นจากจานวนเงิ น
ต่ า สุ ด ไปยังจ านวนเงิ นสู งสุ ด ที่ ผู ้ตอบแบบสอบถาม
มัน่ ใจว่าสามารถจ่ายได้ จากนั้นนาผลที่ ได้มาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิ ยม พบว่า จานวนเงินที่
จะใช้ ในแบบสอบถามหลัก ได้แ ก่ 0, 500, 1,000 และ
1,500 บาท (Table 1)
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Table 1 Attributes and attribute levels
Attributes

Levels
Preparation of management plans, bird conservation
No action (no change), Good (Reserved 35%),
and ecotourism development. (PLAN)
Excellent (Reserved 70%)
To promote the knowledge and training to learn the
No action (no change), Good (Reserved 35%),
conservation of birds. (KNOW)
Excellent (Reserved 70%)
To supporting the people stop hunting birds for food or No action (no change), Good (Reserved 35%),
bring a pet. (STOP)
Excellent (Reserved 70%)
Groups or clubs have a role in promoting the bird
No action (no change), Good (Reserved 35%),
conservation. (CLUB)
Excellent (Reserved 70%)
People in the area to cooperate with the government to No action (no change), Good (Reserved 35%),
cultivate the conservation of birds. (CO)
Excellent (Reserved 70%)
Willingness to pay (Local taxes to promote the bird
0, 500, 1,000, 1,500
conservation). (baht/Year)

3. การสร้างชุดทางเลือก
จากองค์ประกอบของแนวทางการจัดการ
ด้า นการอนุ รั ก ษ์น ก 6 องค์ป ระกอบ ระดับ ในการ
จัด การด้า นการอนุ รั กษ์น กในอนาคต 3 ระดับ และ
จานวนเงิ น 4 ราคา ดังนั้นทางเลื อกทั้งหมดจาก Fullfactorial design จะมีจานวน 8,875 ทางเลือก แต่ในการ
วิจัยครั้ งนี้ กาหนดทางเลื อกด้วยวิ ธี Orthogonal design
ไว้ จ านวน 36 ทางเลื อ ก ซึ่ งวิ ธี การนี้ จะท าให้ มี
องค์ประกอบในระดับต่าง ๆ ทั้งไม่ดาเนิ นการใด ๆ ดี
และดีมากอย่างเท่าเทียมกัน (Kuhfeld, 2010) จากนั้น

สร้ างชุ ดทางเลื อก (choice set) ด้วยวิธี cyclical design
โดยทางเลือกไม่ดาเนิ นการใด ๆ จะมีอยู่ในชุดทางเลือก
ทุ กชุ ด (Table 2) แล้วทาการจัดชุ ดทางเลื อกออกเป็ น
กลุ่ม (block) จานวน 18 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบไป
ด้วย 3 ชุดทางเลือก (Seenprachawong, 2008)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
Israngkura (1998) และ Seenprachawong (2008)
ได้กล่าวถึงแบบจาลองการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกว่ามี
ลักษณะ ดังสมการที่ 1

= αi + βcC + βcE CE + ∑nj=1 βj Xj + ∑nj=1 γj ai Zk

Vi

โดย Vi คือ มูลค่าความเต็มใจที่จ่ายของบุคคล i
αi คือ ค่าคงที่เฉพาะทางเลือก
β ,β , βj และ γj คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์
cC

C
E

cE

คือ จานวนเงินที่ขอให้สนับสนุน
คือ อายุหรื อระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม

(1)
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CE คื อ จานวนเงิ นที่ ขอให้ส นับสนุ นโดยมี ค วามสัมพันธ์ กับอายุหรื อระดับ ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
Xj คือ องค์ประกอบของแนวทางการจัดการด้านการอนุรักษ์นกในแต่ละทางเลือก
Zk คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชาการ
Table 2 Example of a choice set from Questionnaire
Attributes
Preparation of management plans, bird
conservation and ecotourism development.
(PLAN)

No action
No change

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

No change

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

No change

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

No change

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

No change

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

Plan B (g)
 Plan for bird
conservation and
Ecotourism development
at the community level.
 Training to high
school students.

0

Plan A (e)
 Youth to develop
a knowledge of bird
conservation for the
visitors.
 Provide training
to elementary school
students.
 Create rules
Agreement hunting
birds in the village.
 Form a club bird
conservation in
primary education.
 Agreement with
the local community
to cooperate with the
government.
 500 Baht







การประมาณค่ า ความเต็ ม ใจที่ จ ะจ่ า ย
เพื่อให้มีการดาเนิ นการในการจัดการด้านการอนุ รักษ์
นก หรื อค่ าส่ วนเกิ นผูบ้ ริ โภค (compensating surplus)
หาได้จากสมการที่ 2

WTP = CS = -

1
βci

βc+

I

(Vi1-Vi0)

(2)

 The officer checked
out by volunteers in the
village.
 Form a club bird
conservation in high
school
 Conservation experts
to talk with the public to
cooperate.
 1,000 Baht

โดย WTP, CS คื อ มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจที่
จ่ายของแนวทางการจัดการด้านการอนุรักษ์นก
Vi1-Vi0 คื อ ค่ า ความพึ ง พอใจ
ทางอ้อมที่ เพิ่มขึ้ นจากระดับไม่ดาเนิ นการใด ๆ ไปยัง
การดาเนินการในระดับดี หรื อดีมาก
βc
คื อ ค่ าสัมประสิ ทธิ์ ที่ ได้
จากการหามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย
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βci

คื อ ค่ า สัมประสิ ท ธิ์ ที่ ไ ด้
จากการหามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายที่มีความสัมพันธ์
กับอายุหรื อจานวนปี ที่ได้รับการศึกษา

ผลและวิจารณ์
จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 493
ราย แต่ ล ะรายจะต้อ งเผชิ ญ กับ ชุ ด ทางเลื อ ก 3 ชุ ด
ดังนั้นในการวิเคราะห์ครั้งนี้ จะมีจานวนตัวอย่าง 1,479
ตัวอย่าง (คานวณจากจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 493
ตัว อย่ า งคู ณ กับ ทางเลื อ ก 3 ทางเลื อ ก) ซึ่ งสามารถ
แสดงผลการประมาณค่าจากแบบจาลอง การตัดสิ นใจ
เลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ใน Table 3 จากนั้น ท าการ
คานวณเฉพาะมูลค่าความเต็มใจที่ จะจ่ายส่ วนเพิ่มของ
ระดับ ในองค์ ป ระกอบที่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ด ้ว ย
สมการที่ 2 และส าหรั บ ตั ว แปรใดที่ มี ก ารท า
ปฏิ สั ม พัน ธ์ (interaction) ระหว่ า งตัว แปรนั้น ๆ กับ
ลักษณะเฉพาะบุคคล ได้แก่ จานวนปี ที่ได้รับการศึกษา
(A) ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 7.7 ปี และอายุ (Y) ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47 ปี จะต้องนามูลค่ าความเต็มใจที่ จะ
จ่ า ยส่ ว นเพิ่ ม ของตัว แปรนั้น ๆ คู ณ กับ ค่ า เฉลี่ ย ของ
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่ นาไปทาปฏิ สัมพันธ์ดว้ ย โดย
แสดงผลมูลค่ าความเต็มใจที่ จะจ่ ายส่ วนเพิ่ มของการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละองค์ประกอบใน Table 4
สาหรับความแตกต่างของเพศและรายได้ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามนั้นไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดง
ว่ามูลค่าความเต็มใจที่ จะจ่ายของผูต้ อบแบบสอบถาม
นั้น ไม่ ไ ด้ข้ ึ น อยู่กับ ลัก ษณะของเพศและรายได้จ าก
ประชากรต่ า ง ๆ ในแต่ ก ลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของบรรพต (2550) ที่กล่าวไว้ว่า
เพศและรายได้ของประชากรที่ ศึกษานั้นจะไม่มีผลต่อ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการช้าง
ป่ าในประเทศไทย
สาหรับการคานวณมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย
ในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดการ
ด้านการอนุรักษ์นกจากระดับไม่ดาเนิ นการใด ๆ ไปที่
ระดับดี และดีมาก สามารถทาได้โดยใช้สมการที่ 2 ซึ่ ง
จะเห็นว่าประชากรที่ ศึกษาให้ความสาคัญในการแนว
ทางการจัดการด้านการอนุรักษ์นก จากมูลค่าที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มคนหรื อ
ชมรมในพื้ นที่ มีบทบาทส่ งเสริ มการอนุ รักษ์นก โดย
เต็มใจที่ จะจ่ายเป็ นเงิ น 1,685 บาท/คน/ปี คานวณจาก
274 +1,411 บาท (คิ ด เฉพาะตัวเลขที่ เป็ นจานวนเงิ น)
และการส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่ วมมือ
กับภาครั ฐเพื่ อปลูกฝั งจิ ต สานึ กด้า นการอนุ รักษ์นกที่
ระดับดีมาก โดยเต็มใจที่จะจ่ายเป็ นเงิน 6,187 บาท/คน/
ปี คานวณจาก 3,755+2,432 บาท (คิ ดเฉพาะตัวเลขที่
เป็ นจานวนเงิน)
สามารถค านวณมู ลค่ า ความเต็ มใจที่ จะจ่ า ย
เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการด้านการอนุ รักษ์นกเท่ากับ
7,872 บาท/คน/ปี คานวณจาก 1,685+6,187 บาท และ
หากนามูลค่ าจานวนนี้ มาคูณกับจานวนประชากรใน
พื้นที่เขตห้ามล่าบึงบอระเพ็ดจานวน 2,713 ราย จะได้
มูลค่าความเต็มใจที่ จะจ่ายเพื่อเป็ นแนวทางการจัดการ
ด้า นการจัด การอนุ รั ก ษ์น กของพื้ น ที่ ศึ ก ษา เท่ า กับ
21,356,736 บาท/ปี ซึ่ งถื อ เป็ นมู ล ค่ า ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง
สาหรับชุ มชนที่ อยู่บริ เวณโดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บึ งบอระเพ็ดที่ มีรายได้เ ฉลี่ ย ประมาณ 136,000 บาท/
คน/ปี แสดงให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่เขตห้ามล่าบึง
บอระเพ็ด ให้ค วามส าคัญกับการอนุ รักษ์นกในพื้ นที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
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Table 3 Estimation Results
Variable

Model 1 Coefficient
(P-value)

Money attributes
COST

-1.627**
(0.1037)
Attributes at different levels for bird conservation
BIYPLANe
0.545**
(.5855)
BIAPLANg
0.926**
(0.3547)
BKNOWe
-2.098***
(0.0359)
BIYKNOWe
BIAKNOWg
BIYKNOWg
BIASTOPe
BIYSTOPg
BIYCLUBe
BIYCLUBg
BCOe
BCOg

Model 2 Coefficient
(P-value)

Model 3 Coefficient
(P-value)

-1.625
(0.1041)

-1.519**
(0.1287)

0.552
(.5810)
0.920*
(0.3575)
-2.140***
(0.0324)
-

0.951*
(.3414)
1.062
(0.2883)
-

1.966**
(0.0493)
-

1.966***
(0.0493)
-

-0.734*
(0.4630)
-0.892*
(0.3722)
3.966***
(0.0001)
-3.817***
(0.0001)
4.339***
(0.0000)
2.843***
(0.0045)

-0.694***
(0.4878)
-0.816***
(0.4142)
3.943***
(0.0001)
-3.817***
(0.0001)
4.323***
(0.0000)
2.860***
(0.0042)

-1.865**
(0.0622)
0.309
(.7572)
1.394**
(0.1634)
-2.276**
(0.0229)
1.744*
(0.0812) **
-2.098**
(0.0359)
4.429***
(0.0000)
2.711***
(0.0067)
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Table 3 (Continued)
Variable

Model 1 Coefficient
Model 2 Coefficient
(P-value)
(P-value)
Groups of this study in different of characteristic of respondents
BEDU345
-2.680***
-2.164***
(0.0074)
(0.0305)
BEDU2
BEDU34

-

-

BEDU5

-

-

BAGE2

-

-

BAGE3

-

-

BHVILL

-3.239***
(0.0012)
-3.257***
(0.0011)
-2.501***
(0.0124)
1.662***
(0.0965)
-

-

BVISITOR
BSHOP
BGOV
BGROUPS

-

-3.932***
(0.0001)
Log-likelihood function
-3168.287
-3174.677
No, of Respondents
493
493
No, of observations
8,875
8,875
Note: *** meaning being statistically significant at the 95% confidence level
** meaning being statistically significant at the 90% confidence level
* meaning being statistically significant at the 85% confidence level

Model 3 Coefficient
(P-value)
0.491*
(0.6237)
0.871***
(0.3840)
-2.849***
(0.0044)
-1.886**
(0.0594)
-.532*
(0.5945)
-3.281***
(0.0010)
-3.425***
(0.0006)
-2.705***
(0.0068)
1.882**
(0.0598)
-3171.887
493
8,875
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Table 4 Implicit prices for a change in each attribute
Attribute
Vi0
(1) the bird conservation of education 1,076(-1)
from the promote the knowledge and
training to learn the conservation of bird.
(2) the bird conservation of education
-274(-1)
from the groups or clubs have a role in
promoting the conservation of bird.
(3) the bird conservation of people in the -3,755(-1)
area to cooperate with the government to
cultivate the conservation of bird.
Total

สรุ ป
กลุ่ มประชาชนประชากรในพื้ นที่ ศึ กษามี
ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเป็ นแนวทางการจัดการด้าน
การอนุ รั ก ษ์นกเท่ า กับ 7,872 บาท/คน/ปี โดยแบ่ ง
ออกเป็ นมูลค่ าความเต็มใจที่ จะจ่ ายในแนวทางการ
จัด การด้า นการอนุ รั กษ์นกต่ อองค์ประกอบต่ า ง ๆ
ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มคนหรื อชมรมในพื้นที่มีบทบาท
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์นกในระดับดีมาก โดยเต็มใจที่
จะจ่ายเป็ นเงิน 1,685 บาท/คน/ปี และการส่ งเสริ มให้
ประชาชนในพื้ น ที่ ให้ค วามร่ วมมื อกับ ภาครั ฐเพื่ อ
ปลูกฝั งจิ ตสานึ กด้า นการอนุ รั กษ์นกที่ ร ะดับดี มาก
โดยเต็ ม ใจที่ จ ะจ่ า ยเป็ นเงิ น 6,187 บาท/คน/ปี
ตามลาดับ
ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การจัด ตั้ง กองทุ นการด าเนิ น งาน เพื่ อรองรั บการ
จัดการด้านการอนุรักษ์นกในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บึ งบอระเพ็ด โดยเงิ นทุ นนั้น ควรนาไปใช้ในการ
ลงทุนกับการส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความ
ร่ ว มมื อ กับ ภาครั ฐ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า นการ
อนุ รั ก ษ์น ก ซึ่ งเริ่ มแรกควรมี ก ารจัด กิ จ กรรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับให้ความรู ้แก่ประชาชน เพื่อให้ทราบ

Vi1
-1,407(-1)

Vi1- Vi0
-745

WTP
-2,483

1,411(-1)

-863

1,685

2,432(-1)

5,078

6,187

7,872
สถานการณ์ปัญหาและความจาเป็ นในการดาเนินการ
แก้ไข รองลงมาคื อการจัดตั้งกลุ่มคนหรื อชมรมใน
พื้นที่ มีบทบาทส่ งเสริ มการอนุ รักษ์นก จากนั้นจึ ง
ดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดการด้านการอนุรักษ์นกต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาการใช้งานของถนนป่ าไม้ (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนแขนง) ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
พื้ นที่ และเวลาในสถานี วนวัฒนวิ จัยสะแกราช จังหวัดนครราชสี มา ด้วยเทคโนโลยี ภูมิส ารสนเทศ ระหว่า ง
พ.ศ. 2533-2556 พบว่า พื้นที่ site A มีถนนป่ าไม้ยาว 117. 65 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1) ถนนสายหลักที่ไม่เปลี่ยน
13.94 กิโลเมตร (11.8 %) เปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง 6.21 กิโลเมตร (5.3 %) เปลี่ยนเป็ นถนนแขนงที่ ยงั ใช้งาน 5.57
กิโลเมตร (4.7 %) 2) ถนนสายรองที่ ไม่เปลี่ยน 2.26 กิโลเมตร (1.92 %) เปลี่ยนเป็ นถนนสายหลัก 0.55 กิ โลเมตร
(0.47 %) เปลี่ ย นเป็ นถนนสายหลัก และกลับ มาเป็ นถนนสายรอง 0.50 กิ โ ลเมตร (0.43 %) 3) ถนนแขนง
เปลี่ยนเป็ นถนนสายหลัก 1.05 กิ โลเมตร (0.90 %) เปลี่ ยนเป็ นถนนสายรอง 0.62 กิ โลเมตร (0.53 %) ในปี พ.ศ.
2549 มีการสร้างถนนสายใหม่เพิ่มขึ้นยาว 3.90 กิโลเมตร (3.32 %) เป็ นถนนสายหลักและสายรองยาว 1.93 และ 1.6
กิโลเมตร ตามลาดับ การใช้ถนนป่ าไม้ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง พ.ศ. 2543
คาสาคัญ: การวิเคราะห์เชิ งพื้นที่และเวลา ถนนป่ าไม้ สถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช

ABSTRACT
Forest road usage (main road [MR], secondary road [SR] and feeder road [FR]) based on spatial and
temporal changes at the Sakaerat Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima province was investigated
using geo-information technology for the period 1990-2013. The results revealed that site A had 117.65 km of
forest roads that consisted of: 1) MR which was unchanged (13.94 km, 11.8%), had changed to SR (6.21 km,
5.3%), and had changed to existing FR (5.57 km, 4.7%); 2) SR which was unchanged (2.26 km, 1.92 %), had
changed to MR (0.55 km, 0.47 %), had changed to MR and then reverted to SR (0.50 km, 0.43 %); and 3) FR
which had changed to MR (1.05 km, 0.90 %), and had changed to SR (0.62 km, 0.53 %). In 2006, at site A, new
forest roads had been extended by 3.90 km (3.32 %) which consisted of MR (1.93 km) and SR (1.96 km). Most of
forest road usage change occurred in 2000.
Keyword: spatio-temporal analysis, forest road, Sakaerat Silvicultural Research Station
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คานา
ถนนป่ าไม้เ ป็ นโครงสร้ า งพื้ น ฐานในการ
เข้าถึงพื้นที่ ป่าไม้เพื่อดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการปลูกป่ า การฟื้ นฟูสภาพป่ า การสร้างแนวกัน
ไฟป่ า การสร้ า งสิ่ งก่ อ สร้ า งในป่ า การเดิ น ทาง
ท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ตลอดจนถึ งการยับยั้งผูบ้ ุ กรุ กผืน
ป่ าโดยใช้ถนนเป็ นเส้นแบ่ งเขต สถานี วนวัฒ นวิ จัย
สะแกราชเป็ นพื้นที่แห่ งหนึ่ งในท้องที่บา้ นห้วยน้ าเค็ม
ต า บ ล อุ ด ม ท รั พ ย์ อ า เ ภ อ วั ง น้ า เ ขี ย ว จั ง ห วั ด
นครราชสี มา ที่ ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
รั ฐบาลญี่ ปุ่นเพื่ อสร้ างความร่ วมมื อทางวิชาการด้า น
การวิจยั และฝึ กอบรมการปลูกสร้างสวนป่ า สภาพป่ า
ดั้งเดิมเป็ นป่ าดิบแล้งและป่ าเต็งรังที่ถกู ถางจนเหลือแต่
เขาหัวโล้น (สถานี วนวัฒนวิจยั สะแกราช, 2558) งาน
แรกของการปลูกฟื้ นฟูป่าคื อ การวางแผนสร้ างถนน
ป่ าไม้อย่างมี ระบบ เพื่ อให้เ ข้าถึ งพื้ นที่ แ ปลงปลูกได้
การสร้ า งถนนป่ าไม้เ ริ่ มด าเนิ น การตั้ง แต่ ว ัน ที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2524 จนถึง พ.ศ. 2536 รวมระยะเวลา
12 ปี ถนนป่ าไม้ใ นสถานี วิ จั ย ฯ แบ่ ง ออกเป็ น 3
ประเภทการใช้งาน (Figure 1) คื อ 1) ถนนสายหลัก
(main road or primary road) เป็ นถนนที่ ใ ช้ ง านได้
ตลอดปี มี การบ ารุ งรั กษาให้อยู่ในสภาพที่ ดี ต ลอด
ฤดูกาล มี การระบายน้ าดี กว้า งประมาณ 4-6 เมตร
ความหนาลูกรังบดอัดประมาณ 15-20 ซม. ใช้ความเร็ ว
ประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง 2) ถนนสายรองหรื อ
ถนนตรวจการ (secondary or operation road) สร้ า ง
แยกออกจากถนนสายหลัก เพื่ ออานวยความสะดวก
ของกิจกรรมในป่ า เช่น การแบ่งแปลงปลูกป่ าออกเป็ น
ส่ วน ๆ กว้างประมาณ 3-4 เมตร ความหนาลูกรังบด
อัด ประมาณ 5-10 ซม. ใช้ ค วามเร็ วประมาณ 35
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง 3) ถนนแขนง หรื อถนนชัว่ คราว
(feeder or access road) เป็ นถนนที่ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ ใช้

ลาเลียงขนส่ งกล้าไม้เข้าไปในแปลงปลูก ใช้งานเพียง
ครั้ งเดี ย วหรื ออาจใช้ เ ป็ นแนวกั น ไฟก็ ไ ด้ กว้า ง
ประมาณ 3 เมตร (พยัตติพล, 2539; Sessions, 2007)
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม พื้ น ที่ ป ลู ก ป่ า มี ก า ร
เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพพื้ นที่ และกาลเวลา ถนน
สายหลัก บางช่ ว งที่ เ คยใช้สั ญ จรในระยะแรก อาจ
เปลี่ ยนไปเป็ นถนนสายรองหรื อถนนแขนงที่ ใช้เป็ น
ครั้งคราวหรื อไม่ได้ใช้งาน ในทานองกลับกัน ถนน
สายรองหรื อถนนแขนงบางช่ วง อาจเปลี่ ย นกลับมา
เป็ นถนนสายหลักได้ เพราะได้เส้นทางใหม่ที่สะดวก
และลัด สั้ น ถนนบางสายอาจถู ก เลิ ก ใช้ง านเพราะ
แปลงไม้ที่ปลูกมีการเติบโต ไม่ตอ้ งเดินทางเข้าไปอีก
การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ สามารถกระท าได้ ด ้ ว ย
เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศที่ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล อย่ า ง
ต่อเนื่ องทั้งเชิ งพื้นที่ และเวลา ข้อมูลเส้นทางถนนได้
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาต่างกันและ
จากการสารวจด้วยจี พีเอส การวิเคราะห์ประเภทการ
ใช้งานของถนนป่ าไม้ที่เปลี่ยนไปตามช่ วงเวลาต่าง ๆ
จะแสดงถึงความเหมาะสมของเครื อข่ายถนนป่ าไม้ใน
พื้นที่สถานีวิจยั ดังกล่าว

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย
- ข้อมูลแผนที่ถนนป่ าไม้เชิงเลข มาตราส่ วน
1: 10,000 ของสถานีวิจยั ฯ จัดเก็บในระบบ GIS
(พยัตติพล, 2539)
- ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลข ระวาง 5337
I และ 5338 II มาตราส่ วน 1: 50,000 ปี พ.ศ. 2540 ของ
กรมแผนที่ ท หาร ระบบพิ กัด ยูที เ อ็ม โซน 47N พื้ น
หลักฐาน WGS 1984
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Figure 1 Classification of forest road usage based on road function and forest activities
แหล่ งที่มา: องค์การความร่ วมมือสากลแห่งประเทศญี่ปุ่นและองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้. 2529
- ข้อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย มช่ ว งเวลาต่ า ง ๆ
ได้แก่ ภาพสแกนของข้อมูลดาวเทียม Landsat 5 วันที่
26 ธันวาคม 2533, ข้อมูลดาวเที ยมเชิ งเลข Landsat 5
เดื อนกุมภาพันธ์ 2543, ข้อมูลภาพออร์ โ ธสี เ ชิ งเลข
เดื อนมี นาคม 2545, ข้อมูลดาวเที ย มเชิ งเลข SPOT5
เดือนมกราคม 2549
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย
- ข้อมูลสารวจถนนป่ าไม้ดว้ ยจี พีเอส เดื อน
กุมภาพันธ์ 2553 และ เดือนพฤษภาคม 2556
- ข้อมูลประเภทการใช้งานถนนป่ าไม้ในแต่
ละช่วง ตามปี ที่มีภาพดาวเทียม โดยสอบถามเจ้าหน้าที่
สถานีฯ
3. เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
4. เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี โ ปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS
วิธีการศึกษา
1. การเตรี ยมข้อมูลเบื้ องต้น ได้แก่ การปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายดาวเทียมทางเรขาคณิ ต
โดยใช้จุดแยกของถนนหรื อจุดตัดของลาน้ ากับถนนที่

ปรากฏในแผนที่ ภู มิ ป ระเทศเชิ ง เลข มาตราส่ ว น
1:50,000 เป็ นจุดอ้างอิงกับจุดในภาพถ่ายฯ เลือกให้มี
จุ ดกระจายทั่วพื้ นที่ ไม่ น้อยกว่า 8 จุ ด แล้วทาการให้
พิกดั (rectify) ภาพถ่ายดาวเทียม กาหนดค่าความคลาด
เคลื่ อ น Root Mean Square Error (RMSE) ไม่ เ กิ น 15
เมตร ภาพถ่ ายดาวเที ยมที่ ปรั บแก้พิกัดแล้ว นาเข้าสู่
ระบบ GIS เพื่อรอการแปลภาพเส้นทางของถนนต่อไป
2. การเก็ บข้อมู ลสนามด้วยเครื่ อ งจี พี เ อส ใช้
แผนที่แปลงปลูกของสถานีวนวัฒนวิจยั ฯ ร่ วมกับแผน
ที่ เ ส้ น ทางถนนจากแผนที่ ภู มิ ป ระเทศเชิ ง เลข เพื่ อ
วางแผนเก็ บข้อ มูล ต าแหน่ ง แบบสมบู ร ณ์ (absolute
positioning) โดยเก็บข้อมูลเป็ นจุด (waypoint) ตรงจุด
ทางแยก และจุดที่ มีลาน้ าตัดผ่านกับเส้นถนน เพื่อใช้
เป็ นจุดอ้างอิงกับภาพถ่ายดาวเทียม และเก็บข้อมูลเป็ น
เส้น (track) เพื่อบันทึกทิศทางการเดินแนวสารวจของ
ถนน รวมถึงบันทึกประเภทการใช้งานของถนนโดย
การสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายจักรกลของสถานี วิจยั ฯ ทา
การถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ ระบบ GIS เพื่อรอการปรับแก้
เส้นทางของถนนต่อไป
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3. การจัดทาฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ นาข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมมาแปลตีความแนวเส้นถนน ร่ วมกับ
ข้อ มู ล จากการส ารวจด้ว ยจี พี เ อสและข้อ มู ล แผนที่
เชิงเลข ทาการ digitize แนวเส้น และปรับแก้ให้ถกู ต้อง

ตรงกัน เพิ่มข้อมูลเชิ งบรรยายของประเภทการใช้งาน
ถนนป่ าไม้ต ามช่ ว งเวลาที่ ต รงกับ เวลาในภาพถ่ า ย
ดาวเทียมและการสารวจ ดัง Table 1 เพื่อใช้เปรี ยบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางถนนในพื้นที่

Table 1 Data acquisition for forest road delineation in SSRS during study
Duration
Data type
Methodology
2525-2532 Annually forest road map
Digitized map in GIS format
2533
LANDSAT TM (26 Dec 1990) Visual interpretation from image

References
พยัตติพล (2539)

scanned map

2540
2543
2545
2549
2553
2556

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

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากข้อมูลถนนป่ าไม้
ในแต่ละช่ วงเวลา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโดยแบ่ง
ถนนออกเป็ นส่ วน ๆ ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ ต รวจสอบการใช้งานทุ กส่ วนของถนนที่
เปลี่ยนไประหว่างช่วงเวลาจากข้อมูลเชิ งบรรยาย หา
ความยาวทุ กส่ วนของถนน แล้วจัดกลุ่มตามประเภท
การใช้งาน ค านวณระยะทางและเวลาที่ ใช้ในการ
เข้าถึงในเส้นทางที่เปลี่ยนไป นาเสนอและรายงานผล
ในรู ปของตารางและแผนที่

ผลและวิจารณ์
การเปลีย่ นแปลงของถนนป่ าไม้ ในพืน้ ที่ site A
จากข้อมูลตั้งต้นในปี พ.ศ. 2533 พื้นที่ site A
มีถนนป่ าไม้ยาว 117.6 กิ โลเมตร ประกอบด้วย ถนน
สายหลั ก 37.14 กิ โลเมตร ถนนสายรอง 28.05
กิ โลเมตร และถนนแขนง 48.56 กิ โลเมตร คิ ดเที ยบ

ดนุนนั ท์ (2553)

เ ป็ น สั ด ส่ ว น ค ว า ม ย า ว ต่ อ ถ น น ส า ย ห ลั ก เ ป็ น
1:0.77:1.24 การเปลี่ ยนแปลงไปตามช่ วงเวลาจนถึ ง
พ.ศ. 2556 ดัง Table 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. ถนนสายหลัก ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยาว
13.94 กิโลเมตร (ร้อยละ 11.85 ของความยาวทั้งหมด)
มีการเปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง 6.2 กิ โลเมตร (ร้อยละ
5.28) ซึ่ งมีการเปลี่ยน 4 แบบคื อ ก) เปลี่ยนเป็ นถนน
สายรองปี 2543 ข) เปลี่ ย นเป็ นถนนสายรองปี 2556
ค) เปลี่ ยนเป็ นถนนสายรองปี 2545 เปลี่ ยนเป็ นถนน
แขนงปี 2549 แล้วกลับมาเป็ นถนนสายรองปี 2556 ง)
เปลี่ ย นเป็ นถนนแขนงปี 2543 แล้วกลับมาเป็ นถนน
สายรอง ปี 2556 มี ก ารเปลี่ ย นเป็ นถนนแขนงในปี
2543 ยาว 5.5 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ 4.73) และมี ก าร
เปลี่ยนเป็ นถนนที่เลิกใช้ 11.4 กิโลเมตร (ร้อยละ 9.70)
ซึ่ งมีการเปลี่ยน 3 แบบคือ ก) เปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง
ปี 2543 และเลิ ก ใช้ง านปี 2556 ข) เปลี่ ย นเป็ นถนน
สายรองปี 2543 เปลี่ยนเป็ นถนนแขนงปี 2549 และเลิก
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ใช้งานปี 2556 ค) เปลี่ยนเป็ นถนนแขนงปี 2543 และ
เลิกใช้งานปี 2556
2. ถนนสายรอง ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยาว
2.25 กิ โลเมตร (ร้ อยละ 1.92) มี การเปลี่ ยนเป็ นถนน
สายหลัก 555 เมตร (ร้อยละ 0.47) ซึ่ งเปลี่ยนในปี 2543
และปี 2556 มีการเปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง 506 เมตร
(ร้อยละ 0.43) ซึ่ งมีการเปลี่ยน 2 แบบคือ ก) เปลี่ยนเป็ น
ถนนสายหลักปี 2543 แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็ นถนนสาย
รองปี 2556 ข) เปลี่ยนเป็ นถนนสายหลักปี 2549 แล้ว
เปลี่ ย นกลับ มาเป็ นถนนสายรองปี 2556 และมี ก าร
เปลี่ ย นเป็ นถนนที่ เ ลิ ก ใช้ 24.7 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ
21.02) ซึ่ งมีการเปลี่ยน 5 แบบคือ ก) เปลี่ยนเป็ นถนน
สายหลักปี 2543 และเลิกใช้งานปี 2549 ข) เปลี่ยนเป็ น
ถนนแขนงปี 2543 และเลิ กใช้ ง านปี 2553 ค)
เปลี่ ยนเป็ นถนนแขนงปี 2543 และเลิ กใช้งานปี 2556
ง) เปลี่ยนเป็ นถนนสายแขนงปี 2549 และเลิกใช้งานปี
2556 จ) เลิกใช้งานปี 2556
3. ถนนแขนง มีการเปลี่ยนเป็ นถนนสายหลัก
1.05 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ 0.90) ซึ่ งเปลี่ ย นในปี 2543
และปี 2556 มีการเปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง 627 เมตร
(ร้ อ ยละ 0.53) ในปี 2543 และปี 2556 และมี ก าร
เปลี่ ย นเป็ นถนนที่ เ ลิ ก ใช้ 46.87 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ
39.48) ซึ่ งมีการเปลี่ยน 3 แบบคื อ ก) เปลี่ยนเป็ นถนน
สายรองปี 2543 และเลิกใช้งานปี 2556 ข) เลิกใช้งาน
ปี 2553 ค) เลิกใช้งานปี 2556
ต่ อ มาในปี 2549 มี ก ารสร้ า งถนนสายใหม่
เพิ่ มขึ้ นยาว 3.90 กิ โลเมตร (ร้ อยละ 3.32) เป็ นถนน
สายหลั ก 1.93 กิ โ ลเมตร และถนนสายรอง 1.96
กิโลเมตร โดยสรุ ป เมื่อนับถึงปี 2556 พื้นที่ site A มี
ถนนป่ าไม้ส ายหลัก ยาว 17.4 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ
14.87) ถนนสายรองยาว 11.5 กิโลเมตร (ร้อยละ 9.83)
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และถนนแขนงยาว 5.5 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ 4.73) ที่
เหลื อ เป็ นถนนเลิ ก ใช้ง าน 83.0 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ
70.57) เมื่อคิดเที ยบเป็ นสัดส่ วนความยาวต่อถนนสาย
หลักเป็ น 1:0.66:0.32:4.75
จาก Table 2 แสดงว่ า มี การเปลี่ ย นแปลงที่
น้อยระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรองหรื อถนน
แขนง เพียงร้ อยละ 11.91 เท่ านั้น (ส่ วนที่ ระบายสี ใน
ตาราง) แม้ว่าพื้ นที่ site A มี เนื้ อที่ ปลูกป่ ากว้างขวาง
แต่เส้นทางสายหลักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงและความยาว
ถนนคงที่ ต้ ัง แต่ ปี 2549 เป็ นต้น มา (ดนุ นัน ท์ 2553)
บริ เ วณที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง มี เ พี ย งสองแห่ ง คื อ 1)
บริ เวณพื้นที่แปลงปลูกปี 2524-2525 ซึ่ งเป็ นแปลงแรก
ที่เริ่ มปลูกป่ า เนื่องจากมีแปลงย่อย ๆ หลายแปลง และ
มีการรื้ อปลูกหลายครั้ง 2) บริ เวณเส้นทางที่ออกไปสู่
พื้นที่แปลงปลูกใหม่ที่มีแปลงทดลองวิจยั ดัง Figure 2
ส่ วนที่ เป็ นวงกลมสี แดง ทาให้มีการใช้เส้นทางผ่า น
บริ เวณนี้ อย่า งสม่ าเสมอ การเปลี่ ยนแปลงส่ วนใหญ่
เกิ ดขึ้ นในปี 2543 เพราะงานสร้างถนนและงานปลูก
ป่ าเริ่ มคงที่ การที่ ถนนสายหลักไม่ค่อยมี การเปลี่ ยน
เส้นทางอาจเกิดจากเส้นทางเดิมที่ได้ออกแบบและวาง
แนวมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แล้ว การเดินทาง
เข้าถึงแปลงปลูกป่ ามีความสะดวก
จาก Figure 3 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
การใช้งานถนนป่ าไม้ในพื้นที่ site A ตามช่วงเวลาต่าง
ๆ กัน เช่น ถนนสายหลักเปลี่ยนเป็ นถนนสายรองใน 4
แบบคื อ ในปี 2543 ในปี 2556 ในปี 2545-2549-2556
และในปี 2543-2556 ถนนสายหลักเปลี่ ย นเป็ นถนน
เลิกใช้ ใน 3 แบบคือ ในปี 2543 (สายรอง)-2556 (เลิก
ใช้) ในปี 2543 (สายรอง)—2549 (ถนนแขนง)-2556
(เลิ กใช้) และในปี 2543 (ถนนแขนง)-2556 (เลิ กใช้)
เป็ นต้น
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Figure 2 Location map of Sakaerat Silvicultural Research Station (SSRS)
แหล่ งที่มา: สถานีวนวัฒนวิจยั สะแกราช. 2558
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Table 2 Changing of forest road usage in site A
(Unit: meters)
Road usage

Main road

Secondary road

Feeder road

Abandon road

13,943.187
(11.85)

no changed
4 types

6,209.322 (5.28)

Main road

in 2543

5,569.394 (4.73)

11,413.650 (9.70) 3 types
new road in 2549

1,937.957 (1.65)

no changed

2,256.735 (1.92)
Secondary
road

2 types

555.318 (0.47)

2 types

506.863 (0.43)

24,734.200 (21.02) 5 types
new road in 2549

1,964.003 (1.67)

2 types

1,056.360 (0.90)

2 types

626.930 (0.53)

Feeder road

Remarks

46,872.969 (39.84) 3 types
Total in 2556

17,492.822
11,563.853 (9.83) 5,569.394 (4.73)
(14.87)

83,020.819 (70.57)

117,646.888
(100)

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

Main road

Secondary road

Feeder road

Abandon road

Remarks
no changed

7,339.988 (15.43)
1,112.379 (2.34)

Main road

7,564.725 (15.91) 4 types
Secondary
road

2,197.128 (4.62)
3,623.306 (7.62) 4 types
25,722.059 (54.08) 2 types

Feeder road
Total in 2556

9,537.116 (20.05) 1,112.379 (2.34)

36,910.090 (77.61)

47,559.587 (100)
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Figure 3 Sample of temporally change of forest road usage in site A
1 – main road, 2 – secondary road, 3 - feeder road,  - abandon road, 11- unchanged main road
12 – changed from main road to secondary road, 13 – changed from main road to feeder road,
10 - changed from main road to abandon road
การเปลีย่ นแปลงของถนนป่ าไม้ ในพืน้ ที่ site B
จากข้อมูลตั้งต้นในปี พ.ศ. 2533 มี เ ส้นทาง
ถนนป่ าไม้ ใ นพื้ นที่ site B ยาว 47.6 กิ โลเมตร
ประกอบด้วย ถนนสายหลัก 16.0 กิโลเมตร ถนนสาย
รอง 5.8 กิโลเมตร และถนนแขนง 25.7 กิโลเมตร คิ ด
เที ย บเป็ นสั ด ส่ ว นความยาวต่ อ ถนนสายหลัก เป็ น
1:0.36:1.60 ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลา
จนถึง พ.ศ. 2556 ดัง Table 3 มีรายละเอียดดังนี้
1. ถนนสายหลัก ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
7.34 กิ โลเมตร (ร้ อยละ 15.43 ของความยาวทั้งหมด)
มีการเปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง 1.1 กิ โลเมตร (ร้อยละ
2.34) ในปี 2543 และมี การเปลี่ ยนเป็ นถนนที่ เลิ กใช้
7.56 กิโลเมตร (ร้อยละ 15.91) ซึ่ งมีการเปลี่ยน 4 แบบ
คือ ก) เลิกใช้งานปี 2553 ข) เปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง
ปี 2549 และเลิ กใช้งานปี 2553 ค) เปลี่ ย นเป็ นถนน

แขนงปี 2545 และเลิ กใช้งานปี 2553 ง) เปลี่ ยนเป็ น
ถนนสายรองปี 2543 เปลี่ ย นเป็ นถนนแขนงปี 2545
และเลิกใช้งานปี 2553
2. ถนนสายรอง มี การเปลี่ ย นเป็ นถนนสาย
หลัก 2.19 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ 4.62) ซึ่ งเปลี่ ย นในปี
2543 และมีการเปลี่ยนเป็ นถนนที่เลิกใช้ 3.6 กิโลเมตร
(ร้ อยละ 7.62) ซึ่ งมี กา รเปลี่ ย น 4 แบบ คื อ ก)
เปลี่ยนเป็ นถนนแขนงปี 2543 และเลิกใช้งานปี 2556
ข) เปลี่ ย นเป็ นถนนแขนงปี 2545 และเลิ ก ใช้ง านปี
2553 ค) เปลี่ยนเป็ นถนนแขนงปี 2545 และเลิกใช้งาน
ปี 2556 ง) เปลี่ยนเป็ นถนนแขนงปี 2553 และเลิ กใช้
งานปี 2556
3. ถนนแขนง มีการเปลี่ยนเป็ นถนนที่เลิกใช้
25.7 กิโลเมตร (ร้อยละ 54.08) ซึ่ งมีการเปลี่ยน 2 แบบ
คือ ก) เลิกใช้งานปี 2553 ข) เลิกใช้งานปี 2556
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โดยสรุ ป เมื่ อนับถึ ง ปี 2556 พื้ นที่ site B มี
ถนนป่ าไม้ส ายหลัก ยาว 9.54 กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ
20.05) ถนนสายรองยาว 1.11 กิโลเมตร (ร้อยละ 2.34)
ที่ เหลื อเป็ นถนนเลิ กใช้งาน 36.91 กิ โลเมตร (ร้ อยละ
77.61) คิ ด เที ย บเป็ นสั ด ส่ ว นความยาวต่ อ ถนนสาย
หลั ก เป็ น 1:0.17:3.87 จาก Table 3 แสดงถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยระหว่างถนนสายหลักกับถนนสาย
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รอง มี เพี ยงร้ อยละ 11.58 เท่ านั้น (ส่ วนที่ ระบายสี ใน
ตาราง) เนื่ องจากพื้นที่ site B มีขนาดเนื้ อที่ นอ้ ย และ
ถนนสายหลักที่ ข้ ึนเขาบางช่ วง มีเส้นทางชารุ ดเพราะ
ถูกน้ ากัดเซาะหรื อต้นไม้ใหญ่ลม้ ทับ จึงทาให้ถนนขาด
ช่ วง ไม่ ได้ใช้งาน ความยาวถนนคงที่ ต้ งั แต่ ปี 2545
เป็ นต้นมา (ดนุนนั ท์, 2553)

Figure 4 Calculation of travel time in changing area of forest road usage in site A
การวิเคราะห์ การเดินทางจากการเปลีย่ นแปลงของ
ถนนสายหลัก
จาก Figure 4 แสดงบริ เ วณที่ มี ก ารเปลี่ ย น
แปลงการใช้งานถนนป่ าไม้ พื้นที่ site A ช่ วงรอยต่ อ
ไปยังแปลงปลูกใหม่ที่ขยายพื้นที่ในปี 2549 มีบางช่วง
ของถนนสายหลักเปลี่ยนเป็ นถนนสายรอง บางช่ วง
ของถนนสายรองหรื อถนนแขนงเปลี่ยนเป็ นถนนสาย
หลัก หากเปรี ยบเที ยบการเดิ นทางจากจุ ดสามแยกที่
อยู่ดา้ นบนขวาของภาพ (รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสสี แดง) ไป
ยังจุดเป้ าหมายที่ เป็ นทางออกไปยังพื้นที่ แปลงใหม่ที่

อยู่กลางภาพด้านซ้ายของภาพ (จุดวงกลมสี แดง) วัด
ระยะทางบนถนนสายหลักและเลือกเส้นทางสั้นที่ สุด
ได้ค วามยาว 1.506 กิ โ ลเมตร กาหนดความเร็ ว บน
ถนนสายหลัก 50 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ถนนสายรอง 35
กิโลเมตร/ชัว่ โมง ผลวิเคราะห์การใช้เวลาเดิ นทางใน
ปี 2533 เท่ากับ 121.15 วินาที เนื่ องจากมีเส้นทางสอง
ช่ วงที่ เ ป็ นถนนสายรอง ต่ อมาในปี 2543-2553 ถนน
ทุกช่ วงเป็ นสายหลักตลอด ใช้เวลาเดิ นทางเท่ากันคื อ
108.44 วินาที แต่ในปี 2556 มีการเปลี่ยนเส้นทางหลัก
ได้ระยะทาง 1.491 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางเท่ ากับ
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107.36 วินาที แสดงว่าการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ทาให้
ระยะทางลดลงแต่เวลาเดินทางไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่และเวลาของถนนป่ าไม้
จากข้อมูลเส้นทางถนนป่ าไม้ในสถานี วิจัย
แสดงให้เห็ นว่า การเปลี่ ยนแปลงการใช้งานถนนป่ า
ไม้มีสัดส่ ว นที่ น้อย เพราะตามสภาพพื้ นที่ หลังจาก
ปลูกป่ าเสร็ จแล้ว ความถี่ ในการเข้า ถึ งแปลงปลูกก็
ลดลงและต้ น ไม้ มี ก ารเจริ ญเติ บ โตทดแทนตาม
ธรรมชาติเป็ นลาดับ ความจาเป็ นที่ตอ้ งเข้าไปในพื้นที่
จึงลดลงตามไปด้วย การขยายพื้นที่ปลูกป่ าในปี 2549
เป็ นตัว อย่า งที่ แ สดงถึ งความเปลี่ ย นแปลงของถนน
เนื่ องจากมีการสร้างเส้นทางใหม่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็
ตาม การใช้งานถนนได้กลับเข้าสู่ สภาพคงที่ในปี 2553
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของถนนจึงขึ้นอยู่กบั กิจกรรม
ในพื้นที่ ความถี่ในการสัญจร ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ถนน เนื่ องจากพื้นที่ สถานี วิจยั มีจุดประสงค์ในการ
ปลูกฟื้ นฟูสภาพป่ าให้ธรรมชาติ กลับคื นมา ไม่ได้มี
การนาไม้ออกมาใช้ประโยชน์ จึ งมีการเปลี่ยนแปลง
น้อย หากเป็ นพื้นที่ ปลูกป่ าเพื่ อการพาณิ ชย์ จะมี การ
ใช้งานของถนนที่ ต้องลาเลี ย งไม้ และปลู กทดแทน
หมุนเวียนกันไปตลอดเวลา ถนนจะมีการใช้งานและ
มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Ying et al. (2014) ที่ ได้ทาการวิเคราะห์เชิ งพื้นที่
และเวลาของเครื อข่ ายถนนจากประเภทการใช้งาน
ความหนาแน่ น ของถนน ความสามารถในการ
ให้บริ การของถนน (road service capacity: RSC) โดย
มี ขอ้ มูลทางสังคมและเศรษฐกิ จของชุ มชนที่ มีความ
ต้องการใช้ถนนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สรุ ป
การใช้งานของถนนป่ าไม้มี การเปลี่ ย นไป
ตามสภาพพื้นที่ และช่ วงเวลาตามกิ จกรรมทางป่ าไม้
ความถี่ ในการสัญจร ค่ าใช้จ่ายในการสร้ างถนนใน

ระยะแรกของการปลูก ถนนมี ก ารใช้งานมากและ
เข้าถึงบ่อย แต่เมื่อต้นไม้เติบโตเต็มที่ การเข้าถึงแปลง
ปลู ก ก็ ล ดลง เส้ น ทางสายหลั ก ยั ง คงไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เว้นแต่ในบางบริ เวณที่มีการสัญจรบ่อย
อาจเกิ ด การเปลี่ ยนของถนนสายหลัก ถนนสายรอง
เพื่อให้เดิ นทางสะดวกขึ้น การวิเคราะห์เชิ งพื้นที่และ
เวลาของเครื อข่ า ยถนนป่ าไม้มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
ความถี่ของกิจกรรมในพื้นที่ ความหนาแน่นของถนน
และความต้องการใช้ถนน
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บทคัดย่อ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย
เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งพันธุ์สัตว์ป่าให้อยู่รอด และสามารถกระจายพันธุ์ไปพื้นที่อื่น ๆ การจัดการและคุม้ ครองแหล่งที่อยู่
อาศัยและประชากรสัตว์ป่าจึ งเป็ นภารกิ จสาคัญ ระบบลาดตระเวนเชิ งคุ ณภาพ (SMART Patrol) ถูกนามาเป็ น
เครื่ องมือในการคุม้ ครองพื้นที่และสัตว์ป่าตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของระบบลาดตระเวนเชิ งคุ ณภาพต่ อการคุม้ ครองสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้นากรณี ตวั อย่างของวัวแดง (Bos javanicus) ระหว่างปี งบประมาณ 2554 ถึง 2558
มาทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เป็ นรายเดือนระหว่างความเข้มข้นของระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพจานวน
7 ปั จจัย อันได้แก่ ระยะทาง การครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละพื้นที่ลาดตระเวน จานวนเจ้าหน้าที่ ระยะทางเฉลี่ยต่อคน
จานวนครั้ง และจานวนวัน กับข้อมูลที่ระบุวา่ พบเห็นร่ องรอยวัวแดง จานวน 3 ลักษณะอันได้แก่ จานวนตัว จานวน
รอยตีน และจานวนกองมูล จากการศึกษาพบว่า การลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง
ทั้งหมด 60 เดื อน ได้ระยะทางรวมทั้งหมด 100,121.25 กิโลเมตร มีค่าเฉลี่ย (Mean±SE) รายเดื อนของ ระยะทาง
1700.60 +108.61 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 714.58 + 23.04 ตารางกิโลเมตร ร้อยละพื้นที่ลาดตระเวน 25.70 + 0.83
จานวนเจ้าหน้าที่ 149.50 + 3.62 คน ระยะทางเฉลี่ยต่อคน 11.28 + 0.53 กิ โลเมตร จานวนครั้ง 61.14 + 1.31 ครั้ง
และจานวนวัน 304.07 + 8.50 วัน พบว่า ความเข้มข้นของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 5 ปัจจัยคือ ระยะทาง จานวน
เจ้าหน้าที่ ระยะทางเฉลี่ยต่อคน จานวนครั้ง และจานวนวัน มีค่าสหสัมพันธ์ (correlation analysis) ในเชิ งบวกเป็ น
รายเดื อนกั บ จ านวนตั ว จ านวนรอยตี นและจ านวนกองมู ล ของวั ว แดงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.05) จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อการคุม้ ครอง
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สั ต ว์ป่ าใกล้สู ญ พัน ธุ์ อ ย่ า งวัว แดงได้เ ป็ นอย่ า งดี ยิ่ ง เนื่ อ งจากผลที่ ไ ด้รั บ จากการปฏิ บัติ ง านท าให้ท ราบการ
แพร่ กระจายจานวนตัว การคงอยู่ของประชากรและปั จจัยคุกคามต่าง ๆ สามารถนามาปรับใช้ในการวางแผนให้
เกิ ดประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ต่อการคุม้ ครองสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ น้ ี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: การอนุรักษ์สตั ว์ป่า การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการ พื้นที่อนุรักษ์ วัวแดง

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

คานา
เขตรั กษาพันธุ์ สั ตว์ป่ าห้วยขาแข้งเป็ นพื้ นที่
อนุ รักษ์ที่จดั ตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นที่ อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดย
ปลอดภัยเพื่ อรั กษาไว้ซ่ ึ งพันธุ์ สัต ว์ป่าให้อยู่รอดและ
สามารถกระจายพันธุ์ ไปพื้ นที่ อื่น ๆ การจัดการและ
คุม้ ครองแหล่งที่ อยู่อาศัยและประชากรสัตว์ป่าจึ งเป็ น
ภารกิจสาคัญ ระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพ (SMART
Patrol) ได้ถูกนามาเป็ นเครื่ องมือในการคุม้ ครองพื้นที่
และสั ตว์ป่าในเขตรั กษาพันธุ์ สั ตว์ป่านี้ เ ป็ นแห่ งแรก

ตั้ ง แ ต่ พ . ศ . 2548 เ ป็ นต้ น มา จน ถึ งปั จจุ บั น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพต่อการ
คุม้ ครองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในรอบ 10 ปี
ที่ ผ่านมาได้รับการยืนยันว่าสามารถทาให้เสื อโคร่ งมี
อัตราการรอดตายสู งขึ้นจนส่ งผลให้จานวนเสื อโคร่ งใน
พื้ นที่ เพิ่ มขึ้ นและยังอพยพโยกย้ายไปยังพื้ นที่ อนุ รักษ์
ใกล้เคียงอีกด้วย (Duangchantrasiri et al., 2015)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้งได้พฒั นาระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพมา
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อย่างต่ อเนื่ องอยู่แล้ว แต่การวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่าง ๆ
ในการลาดตระเวนเชิ งคุณภาพที่ มีผลต่อการคุ ม้ ครอง
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ าห้ ว ยขาแข้ ง นั้ นยั ง ไม่ ไ ด้
ดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจน อี กทั้งยังไม่ มี
การศึ กษาวัวแดงซึ่ ง เป็ นวัวป่ าที่ มีส ถานภาพใกล้สู ญ
พันธุ์ (endangered) มี รายงานว่าที่ เขตรั กษาพันธุ์สัตว์
ป่ าห้ว ยขาแข้ง ยัง คงมี ป ระชากรคงเหลื อ อยู่ที่ ร ะดับ
สู งสุ ดของประเทศ (ธี รภัทร,2530; บุญชู และโรเบิ ร์ต,
2540) ดัง นั้น จึ ง ได้ด าเนิ น การศึ ก ษาปั จ จัย ในระบบ
ลาดตระเวนเชิ งคุณภาพต่อประสิ ทธิ ภาพการคุม้ ครอง
สัตว์ป่าชนิ ดนี้ เพื่อที่นาผลมาปรับใช้ในวางแผนให้เกิด
ประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ต่อการคุม้ ครองสัตว์ป่าใน
พื้ น ที่ น้ ี และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นพื้ น ที่ ป่ า
อนุรักษ์แห่งอื่นได้อีกด้วย

วิธีการ
การรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
การดาเนิ นการระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพ
(SMART Patrol System) ได้ด าเนิ น การตามขั้นตอน
ของสมาคมอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ าประเทศไทย (2551)
ดังต่อไปนี้
1. ส าหรั บ ระบบลาดตระเวนเชิ ง คุ ณ ภาพ
(SMART Patrol System) ในพื้ นที่ เ ขตรั กษาพันธุ์ สัต ว์
ป่ าห้ ว ยขาแข้ง และพื้ น ที่ กัน ชน ได้ด าเนิ น การตาม
แผนปฏิ บตั ิ งานและพื้ นที่ เป้ าหมายที่ กาหนดในแต่ละ
เดือน โดยใช้อตั รากาลังเจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนจานวน
22 ชุด (ประมาณ 200 คน)
2. เจ้า หน้า ที่ ทุ ก นายต้อ งผ่ า นการฝึ กอบรม
ระบบลาดตระเวนเชิ ง คุ ณ ภาพ ในขั้น ตอนการเก็ บ
ข้อมูลภาคสนามเพื่ อบันทึ กข้อมู ล ลงในแบบฟอร์ ม
มาตรฐาน อันได้แก่
- ข้อ มูลการลาดตระเวน ได้แ ก่ เส้นทาง
ระยะทาง เวลา และจานวนเจ้าหน้าที่

- ข้อมูลภัยคุกคาม ได้แก่ การล่าสัตว์ การ
ทาไม้ ปางพัก ปางและห้างยิงสัตว์ การเก็บหาของป่ า
การหาปลา ปศุสตั ว์ การบุกรุ กแผ้วถางพื้นที่ และอื่น ๆ
- ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระบบนิ เ วศที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ได้แก่ โป่ ง และต้นไม้ที่เป็ นอาหารสัตว์ป่า เป็ นต้น
- ข้อมูลเกี่ ยวกับสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่
สาคัญ ได้แก่ เสื อโคร่ ง ช้าง กระทิ ง กวางป่ า สมเสร็ จ
เก้ง หมูป่า และวัวแดง ที่ พบเห็นโดยตรง ร่ องรอย ได้
ยินเสี ยงร้อง และอื่น ๆ
3. จากนั้น เมื่ อ เจ้า หน้า ที่ ล าดตระเวนกลับ
มาถึงหน่ วยพิทกั ษ์ป่า ได้ดาเนิ นการส่ งข้อมูลทั้งหมด
มายัง ศู น ย์ข ้อ มู ล ระบบลาดตระเวนเชิ ง คุ ณ ภาพเขต
รั กษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่ อตรวจสอบความ
ความสมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ ง จากนั้ นจึ งน าเข้ า สู่
คอมพิ ว เตอร์ และโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SMART เพื่ อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายเดื อนต่ อไป (สมาคมอนุ รักษ์
สัตว์ป่าประเทศไทย, 2551; กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์
ป่ า และพันธุ์พืช, 2557)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ห า
ปั จ จัย ในระบบลาดตระเวนเชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการคุม้ ครองสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้สูญ
พันธุ์ในพื้ นที่ น้ ี คื อวัวแดงเป็ นกรณี ศึ กษาครั้ งนี้ โดย
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์
แมน (Spearman rank correlation coefficient) เป็ นราย
เดื อนระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558
รวมเป็ นระยะเวลาประมาณ 60 เดือน (n=60) ระหว่าง
ความเข้มข้นของระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพจานวน
7 ปั จ จัย อัน ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย รายเดื อ นของระยะทาง
(หน่วยเป็ นกิโลเมตร) การครอบคลุมพื้นที่ (หน่วยเป็ น
ตารางกิ โลเมตร) ร้ อยละพื้ นที่ ลาดตระเวน จานวน
เจ้า หน้ า ที่ ( หน่ ว ยเป็ น คน) ระยะทางเฉลี่ ย ต่ อ คน
(หน่ วยเป็ นกิ โ ลเมตร) จานวนครั้ ง (หน่ วยเป็ นครั้ ง)

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

และจานวนวัน(หน่วยเป็ นวัน) กับข้อมูลวัวแดง จานวน
3 ลักษณะอันได้แก่ จานวนตัว จานวนรอยตี น และ
จานวนกองมูล ที่ตรวจนับได้ในแต่ละเดือน

ผลและวิจารณ์
จากการศึ ก ษาพบว่ า การลาดตระเวนเชิ ง
คุณภาพของเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทั้งหมด
60 เดือนได้ระยะทางรวมทั้งหมด 100,121.25 กิโลเมตร
มีค่าเฉลี่ย (Mean±SE) รายเดื อนของระยะทาง 1700.60
+108.61 กิโลเมตร การครอบคลุมพื้นที่ 714.58 + 23.04
ตารางกิโลเมตร ร้อยละพื้นที่ลาดตระเวน 25.70 + 0.83
จานวนเจ้าหน้าที่ 149.50 + 3.62 คน ระยะทางเฉลี่ยต่ อ
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คน 11.28 + 0.53 กิ โ ลเมตร จ านวนครั้ ง 61.14 + 1.31
ครั้ง และจานวนวัน 304.07 + 8.50 วัน ในแต่ละเดื อน
พบเห็ น จ านวนตั ว ของวัว แดง 8.29+ 1.77 ตั ว พบ
จานวนรอยตีน 300.43+ 19.15 รอย และจานวนกองมูล
ของวัว แดง 75.71 + 11.50 กอง จากนั้นน าปั จ จัย ใน
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพเป็ นรายเดือนทั้ง 7 ปัจจัย
ไปทาการการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบสเปี ยร์แมนกับข้อมูลการปรากฏของวัวแดง ผลจา
การวิ เ คราะห์ พ บว่า ทุ กชุ ด ปั จจัย มี ค วามสัมพันธ์ เ ชิ ง
บวกกับการปรากฏของวัวแดงทั้งจานวนตัว รอยตี น
และกองมูล รายละเอียด ตาม Table 1

Table 1 The Spearman rank correlation coefficient between efficiency factors of SMART patrol and banteng
(Bos javanicus) occurrence.
Factors of SMART Patrol
Banteng (Bos javanicus) occurrence.
No. of banteng
No. of footprint
No. of dung
Patrol distance (km per month)
0.41**
0.53**
0.48**
2
Covered patrol area (km )
0.15
0.25
0.24
Covered patrol area (%)
0.15
0.25
0.24
Number of rangers patrolling (rangers)
0.36**
0.55**
0.52**
Patrol distance averaging ( km/ranger)
0.28*
0.33**
0.28*
Rangers patrolled (times/month)
0.37**
0.52**
0.41**
Number of patrolled day (days/month)
0.44**
0.64**
0.54**
** = p<0.01 * = p<0.05
ความเข้มข้นของการลาดตระเวนเชิ งคุณภาพ
5 ปั จจัยคือ ระยะทาง จานวนเจ้าหน้าที่ ระยะทางเฉลี่ย
ต่อคน จานวนครั้ง และจานวนวัน มีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ แ สดงให้ เ ห็ น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพในเขต
รั กษาพันธุ์สัต ว์ป่าห้วยขาแข้งที่ ไ ด้ด าเนิ นการอยู่น้ ัน
สามารถคุ ้ม ครองวัวแดงได้เ ป็ นอย่ า งดี จากผลการ
วิเคราะห์ยงั พบว่าทุกปัจจัยล้วนมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
หมายถึง หากยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของปั จจัย ทั้ง 5 นี้ ยิ่ง

เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการคุ ม้ ครองสัตว์ป่าที่ มีสถานภาพ
ใกล้สูญพันธุ์อย่างวัวแดงได้เป็ นอย่างดียิ่งขึ้ น ผลที่ ได้
นี้มีสอดคล้องกับการศึกษาของ Duangchantrasiri et al.
(2015) ที่ รายงานว่า ระบบลาดตระเวนเชิ งคุ ณภาพที่
เขตรั กษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็ นปั จจัย สาคัญที่
ดูแลคุม้ ครองพื้นที่ จนสามารถฟื้ นฟูประชากรของเสื อ
โคร่ งในเขตรักษาพันธุ์แห่ งนี้ ให้ฟ้ื นตัวกลับคืนได้เป็ น
อย่างดี อย่างไรก็ตาม สาหรับปั จจัยด้านลาดตระเวนที่
ครอบคลุมพื้นที่ และร้อยละพื้นที่ลาดตระเวนนั้นแม้ว่า
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ความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติน้ นั
อาจเนื่ องมาจากวัวแดงเป็ นสัตว์ที่มีการแพร่ กระจายอยู่
ในถิ่นอาศัยเฉพาะไม่ได้กระจายอยู่ทวั่ เขตรั กษาพันธุ์
สัต ว์ป่า จากการศึ กษาของ ธี รภัทร (2530); ประที ป
และคณะ (2557) ชี้ ให้เห็นว่า วัวแดงส่ วนใหญ่อาศัยอยู่
บริ เวณป่ าเต็งรังที่เป็ นพื้นที่ราบ ดังนั้นหากมุ่งเน้นการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงการปรากฏของวัวแดงในพื้นที่
นี้ ค ว ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กา ร ค ว บ คุ มพื้ นที่ ข อ ง กา ร
ลาดตระเวน และร้อยละพื้นที่ลาดตระเวนในป่ าเต็งรัง
อาจทาให้เห็นผลการศึกษามีความเด่นชัดขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย
คุกคามด้านอื่น ๆ ที่ สาคัญอันได้แก่ การล่า การทาไม้
ปางพัก ปางและห้างยิงสัตว์ การเก็บหาของป่ า การหา
ปลา การเข้ า ใช้ พ้ื น ที่ ข องปศุ สั ต ว์ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ลาดตระเวนเชิ งคุณภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่า นมายัง คงไม่ ไ ด้ลดลงอย่ า ง
ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริ เวณแนวเขตโดยรอบ
ที่ติดกับชุมชน ยังมีปัจจัยคุกคามอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง

สรุ ปและเสนอแนะ
1. จากปั จจัยในการลาดตระเวนเชิ งคุณภาพ 7
ปั จจัยพบว่า มี 5 ปั จจัย คื อระยะทาง จานวนเจ้าหน้าที่
ระยะทางเฉลี่ ย ต่ อคน จานวนครั้ ง และจานวนวัน มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การ
ปรากฏของวัว แดง ผลที่ ไ ด้ ส ามารถชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพของการลาดตระเวนเชิ งคุณภาพต่อการ
คุม้ ครองสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างวัวแดงได้เป็ นอย่างดี
2. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ในการลาดตระเวนเชิ ง
คุณภาพกับ สัตว์ป่าป่ าชนิดอื่น ๆ รวมทั้งปั จจัยคุกคาม
ด้านอื่น ๆ ที่ สาคัญเพื่อได้แนวทางการปรับปรุ งระบบ
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
3. ควรแยกศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ในการ
ลาดตระเวนเชิ งคุณภาพกับ ปั จจัยคุกคามด้านอื่น ๆ ที่

ส าคัญ ระหว่ า งพื้ น ที่ ใ จกลางกั บ พื้ น ที่ บ ริ เวณแนว
ขอบเขตโดยรอบที่ติดกับชุมชน
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบการตัดสางขยายระยะแต่ละรู ปแบบต่อปริ มาณตะกอน
แขวนลอย และคุณภาพน้ าบางประการภายหลังการฟื้ นฟูป่าบนที่สูงเป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยการเก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง
ในช่วงสิ งหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2558 ในลุ่มน้ าตัวแทนที่มีการตัดสางขยายระยะที่แตกต่างกัน (แปลงควบคุม ,ลุ่ม
น้ าแปลงที่มีการตัดสางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์ เซ็นต์) ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยใน
ลุ่มน้ า ย่อยทั้ง 3 ลุ่มน้ าก่ อนการตัดสางขยายระยะ (สิ งหาคม) เท่ า กับ 0.0028, 0.0079 และ 0.0107 กรั มต่ อลิ ต ร
ตามลาดับ และภายหลังการตัดสางขยายระยะ 1 เดือน (ตุลาคม) มีปริ มาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยทั้ง 3 ลุ่มน้ าย่อย
เท่ากับ 0.0109, 0.0157 และ 0.0165 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ ภายหลังการตัดสางขยายระยะ 1 เดือน มีค่าความขุ่น
เฉลี่ ยมี ค่าเพิ่มขึ้ น ส่ วนปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในน้ ากลับมีค่าลดลง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปริ มาณ
น้ าท่าต่อปริ มาณตะกอนแขวนลอย มีค่าแปรผกผันกันทั้ง 3 ลุ่มน้ าย่อย
คาสาคัญ: การตัดสางขยายระยะ ตะกอนแขวนลอย คุณภาพน้ า การฟื้ นฟูป่า สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง

ABSTRACT
This study aimed to estimate the effects of thinning patterns on the suspended sediment and some water
quality properties at 30 year-old forest restoration sites, were studied three times during August-October 2015 at
the watershed outlet based on different thinning intensities (control, 20% and 40%). The results indicated that
before thinning (August) the average suspended sediment for sites with no thinning (control) activities, 20% and
40% thinning were 0.0028, 0.0079, and 0.0107 g/L, respectively, while after thinning (in October) the average
suspended sediment was 0.0109, 0.0157 and 0.0165 g/L, respectively. After thinning 1 month, turbidity slightly
increased while the average DO slightly decreased. The relationship between runoff and suspended sediment
showed an inverse trend in all sub-watersheds.
Keywords: thinning patterns, suspended sediment, water quality, forest restoration, Angkhang Royal Agricultural Station
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คานา
ในอดี ต ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่
อุด มสมบูร ณ์ แต่ ปั จจุ บัน ความต้องการใช้ที่ดิ นเพื่ อ
การเกษตร และที่ อยู่อาศัย ของประชาชนเพิ่ มสู งขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง ทาให้พ้ืนที่ป่าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งต้นน้ าลา
ธารถูกบุกรุ กแผ้วถางเพื่อทาไร่ เลื่อนลอยทั้งโดยชาวเขา
และชาวเมื อ ง ส่ ง ผลให้ ป่ าไม้มี พ้ื น ที่ ล ดลง จาก
การศึ ก ษาของกรมป่ าไม้ (2557) พบว่า พื้ น ที่ ป่ าไม้
เพิ่มขึ้นและลดลงในทุกปี ส่ วนใหญ่พ้ืนที่ป่าจะถูกเปิ ด
เป็ นพื้นที่สาหรับการเกษตร การนาเนื้ อไม้ไปแปรรู ป
เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ส่งออก แต่ การทาไม้ตอ้ งมี การตัดไม้
และการเปิ ดหน้ า ดิ น ออกท าให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และระบบนิ เวศเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่ อปริ มาณตะกอนแขวนลอยและคุ ณภาพ
น้ าที่ เป็ นดรรชนี บ่งชี้ ถึงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
และการจัดการพื้นที่สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง อาเภอ
ฝาง จังหวัด เชี ย งใหม่ เป็ นพื้ นที่ หนึ่ งที่ มีการจัด การ
สวนป่ าโดยวิธี การตัด สางขยายระยะ (thinning) ซึ่ ง
เป็ นการตัดฟั นที่ กระทาในหมู่ไม้ที่ยงั ไม่แก่เต็มที่ เพื่อ
เร่ งการเติ บ โตของต้นไม้ที่เหลื ออยู่ และเพื่ อเป็ นการ
เพิ่ ม พู น ผลผลิ ต ทั้ง หมดของป่ า ซึ่ งวิ ธี น้ ี ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยเฉพาะปั ญหาการชะล้างพังทลายของดิ นในหลาย
พื้ นที่ ที่ส่ งผลต่ อปริ มาณตะกอนแขวนลอยในลาธาร
และคุณภาพน้ าท่าเสื่ อมลง การศึกษาครั้งนี้ จึงได้ศึกษา
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยและคุณภาพน้ าบางประการ
ภายหลังการฟื้ นฟูป่าบนที่ สูง และประเมินผลกระทบ
ของเปอร์ เ ซ็ นต์ก ารตัด ขยายระยะในแต่ ละระดับต่ อ
ปริ มาณตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ าบางประการ
ในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูบนที่สูง บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่าง
ขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อการวางแผนการ
จัดการป่ าฟื้ นฟูบนที่สูงให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ภาคสนาม
1.1 ขวดโพลีเอทธิ ลีน ขนาด 1 ลิตร
1.2 กล่องโฟมใส่ น้ าแข็ง
1.3 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่ วน 1:50,000
1.4 ชุ ด ทดสอบธาตุ อ าหาร N และ P ที่
ละลายในน้ าภาคสนาม
1. 5 ชุ ด ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด - ด่ า ง
ภาคสนาม (pH test kit for water)
1.6 เทอร์โมมิเตอร์
1.7 เครื่ องวัด ออกซิ เ จนในน้ า (dissolve
oxygen meter ; DO)
1.8 Global Positioning System ; GPS
2. อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการ
2.1 กระดาษกรองแบบ glass microfiber
filters
2.2 เครื่ องดูดลม (suction)
2.3 เครื่ องชั่ ง แบบละเอี ย ดทศนิ ยม 4
ตาแหน่ง (mettler toledo)
2.4 ตูอ้ บดิน (oven)
2.5 โถดูดความชื้น (desiccator)
2.6 หลอดหยด (dropper)
2.8 เครื่ องวัด ความขุ่ น ของน้ า (turbidity
meter)
วิธีการ
1. รวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพ สภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลปริ มาณน้ าฝน และน้ าท่า
รายเดื อนของพื้ นที่ สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง อาเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. ก าหนดความถี่ ใ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ า
ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแบ่งเป็ นตัวแทนช่วงก่อน ระหว่าง

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

และหลัง การตัด สางขยายระยะ ในเดื อ นสิ ง หาคม
กันยายน และตุลาคม 2558 ตามลาดับ
3. กาหนดจุ ดเก็บตัวอย่างน้ า (Figure 1) โดย
แบ่งพื้นที่เป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ แปลงตัดสางขยายระยะ
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20% และ 40% ของ Basal area และแปลงควบคุม (C)
หรื อไม่มีการตัดสางขยายระยะโดยเก็บตัวอย่างที่ จุด
outlet ของแต่ละพื้นที่

Figure 1 Location of study sites at Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province
4. การเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม และการเก็ บ
ตัวอย่างน้ า
4.1 การเก็ บ ตัว อย่ า งน้ าเพื่ อ วิ เ คราะห์
ตะกอนแขวนลอย
เก็บน้ าด้วยวิธี Grab sampling โดย
ใช้ข วดโพลี เอทธิ ลีนขนาด 1 ลิ ต ร บริ เ วณ จุ ด เก็บน้ า
บริ เวณสถานี วัดน้ าที่ กาหนดจุดละ 2 ขวด คื อ หัวน้ า
และท้ายน้ า โดยเก็บน้ าที่ จุดกึ่ งกลางความกว้า งและ
ความลึกครึ่ งหนึ่ งของลาน้ าเนื่องจากลาห้วยมีขนาดเล็ก
ประมาณ 1-2 เมตร จึ ง ไม่ ต ้ อ งเก็ บ ตั ว อย่ า งซ้ าใน
ตาแหน่งเดียวกัน และนาไปวิเคราะห์ที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
ภาควิช าอนุ รั กษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

4.2 การตรวจวัด ข้อ มู ล คุ ณ ภาพน้ าบาง
ประการ
1) อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง น้ า แ ล ะ ป ริ ม า ณ
ออกซิ เจนละลายในน้ า
ใช้ เ ครื่ องวั ด ออกซิ เจนในน้ า
(dissolve oxygen meter) หย่อนหัววัด (probe) ลงในน้ า
ที่ระดับความลึกประมาณ 15 เซนติ เมตร หรื อกึ่งกลาง
ความลึ กของน้ า โดยวัดทั้งหมด 3 ครั้ งแล้วนามาหา
ค่าเฉลี่ย
2) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่า
ไนเตรท-ฟอสเฟตที่ละลายในน้ า
- เก็บตัวอย่างน้ าใส่ ขวดพลาสติก
- ทดสอบโดยใช้ชุ ด ทดสอบ pH
ภาคสนาม และชุ ด ทดสอบ N P ที่ ล ะลายในน้ า
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ภาคสนาม ของภาควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. การวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย
วิเคราะห์ตะกอนแขวนลอยจากตัวอย่างน้ า
ที่ เก็ บ จ ากพื้ นที่ ลุ่ มน้ าใ นห้ อ ง ปฏิ บั ติ กา ร ซึ่ ง มี
พารามิเตอร์ ได้แก่ ตะกอนแขวนลอย (SS) และความ
ขุ่น (turbidity) โดยใช้การกรอง และวิธีวิเคราะห์โดย
ใช้ชุดทดสอบ ตามวิธีมาตรฐานของ APHA – AWWA
- WEF และกองมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
6. เปรี ย บเที ย บปริ ม าณตะกอนแขวนลอย
ก่ อ น ระหว่ า ง และหลัง การตัด ขยายระยะในแต่ ล ะ
รู ปแบบ เพื่อ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลและวิจารณ์
1. ข้ อมูลพืน้ ฐาน
พื้นที่ ศึกษาอยู่บริ เวณต้นน้ าลาธาร มีลกั ษณะ
เป็ นพื้นที่ลาดเท มีความลาดชันสู ง เนื้ อดินเป็ นดินร่ วน
เหนี ยว พื้ นที่ ป่าแบ่ งตามโครงสร้ าง ได้แก่ ป่ าดิ บเขา
(hill evergreen forest) พบเฉพาะบริ เวณที่ที่มีความลาด
ชันสู งเท่านั้น อีกลักษณะหนึ่ งคือ ป่ าสน (Pinus forest)
ขึ้ น กระจายเป็ นพื้ น ที่ แ คบ โดยมี ส นสองใบ (Pinus
kesiya) ขึ้ นเป็ นจานวนมาก พื้ นที่ โดยทัว่ ไปถูกบุ กรุ ก
ทาลายมี สภาพเป็ นไร่ เลื่ อนลอย ลักษณะพื ชพรรณที่
ขึ้ นทดแทนส่ วนใหญ่เ ป็ นไม้พุ่ม และไม้ลม้ ลุกโดยมี
ชนิ ดที่พบมากได้แก่ หญ้าคา และสาบหมา ชนิ ดที่พบ
รองลงมา เช่ น ผักปราบ หมามุ่ย มะเดื่ อหอม เป็ นต้น
รู ป แบบการปลู ก ป่ าฟื้ นฟู จ ะปลู ก เป็ นแถวตามแนว
ความลาดชัน และทาเป็ นขั้นบันได เมื่อไม้เจริ ญเติบโต
เต็มที่จะมีการตัดสางขยายระยะแบบ selection thinning
เพื่อให้เนื้ อไม้มีคุณภาพดี ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยในพื้นที่
เท่ า กับ 28.3 มิ ล ลิ เ มตร (ช่ วงที่ ไ ม่ มีก ารตัด ขยายสาง
ระยะ) 8.7 มิลลิเมตร (ระหว่างการตัดสางขยายระยะ)
และ 2 มิลลิเมตร (หลังการตัดสางขยายระยะ) ปริ มาณ

น้ าท่าเฉลี่ยรายวันทั้ง 3 พื้นที่อยู่ในช่วง 3.516 - 14.159
ม.3ต่อวัน
2. ปริมาณตะกอนแขวนลอย
การศึ กษาปริ มาณตะกอนแขวนลอย พบว่ า
บริ เ วณที่ ไ ม่มีการตัด สางขยายระยะ พื้ นที่ ที่มีการตัด
สางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ป ริ มาณ
แตกต่างกัน โดยปริ มาณตะกอนแขวนลอยเพิ่มสู งขึ้ น
ในช่วงที่มีกิจกรรมการตัดสางขยายระยะ และภายหลัง
การตัดสางขยายระยะ เนื่ องจากเกิ ดการอัดแน่ นของ
อนุ ภาคดิ นมากขึ้ น ทาให้เกิ ดน้ าไหลบ่าหน้าดิ น และ
พัด พาดิ น ตะกอนลงสู่ แ หล่ ง น้ า (Figure 2) และตาม
ความเข้มข้นของกิ จกรรมการตัดสางขยายระยะ 20%
และ 40% ตามลาดับ โดยในช่วงก่อนการตัดสางขยาย
ระยะมีปริ มาณตะกอนแขวนลอยอยู่ในช่ วง 0.0028 –
0.0107 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ระหว่ า งการตัด สางขยายระยะ
0.0079 – 0.0149 กรัมต่อลิตร และหลังการตัดสางขยาย
ระยะ 0.0109 – 0.0165 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ
3. ปริ มาณตะกอนแขวนลอยกับปริ มาณน้าท่ า (รายวัน)
ภายหลังการตัดสางขยายระยะที่แตกต่ างกันในพืน้ ที่ป่า
ฟื้ นฟูบนที่สูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่ างขาง
เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาในหั ว ข้ อ 1) ยัง ไม่
สามารถสรุ ปความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งปริ มาณตะกอน
แขวนลอย และปริ มาณน้ า ฝนสะสมได้ชั ด เจน จึ ง
ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยกับปริ มาณน้ าท่ า (รายวัน)
ดังนั้นการศึ กษาในครั้ งนี้ จึงนาปริ มาณน้ าท่ า (รายวัน)
ในช่ ว งเวลาที่ มี ก ารเก็ บ ตัว อย่ า งน้ า มาประกอบการ
วิเคราะห์ โดยใช้ปริ มาณน้ าท่าในแต่ละวัน คือ ระหว่าง
วันที่ 11 สิ งหาคม 24 กันยายน และวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.
2558 และนามาศึ กษาความสัมพันธ์ร่วมกับเปอร์ เซ็นต์
การตัดขยายระยะที่แตกต่างกัน (Figure 3)
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Figure 2 Suspended sediment under thinning pattern of forest restoration sites at Royal
Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai province
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Figure 3 The relationship between runoff on suspended sediment after thinning in forest restoration, Royal
Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ที่ไม่มีการ
ตัดสางขยายระยะ (C) มีความสัมพันธ์ท้ งั แบบแปรผัน
ตรง และแปรผกผันกับปริ มาณน้ าท่า โดยในช่วงก่อน
และระหว่างการตัดสางขยายระยะ ปริ มาณตะกอน
แขวนลอยมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับปริ มาณ
น้ าท่าคือ มีปริ มาณน้ าท่า เท่ากับ 3.516 และ 2.792 ม.3
ต่อวัน ซึ่ งมีค่าลดลงตามลาดับ สาเหตุจากปริ มาณน้ า
ในลาธารมาก ตะกอนแขวนลอยจึงมีอตั ราการไหลเร็ ว

ทาให้พบตะกอนแขวนลอยในปริ มาณน้อย ส่ วนช่วง
หลัง การตัด สางขยายระยะ ปริ มาณน้ า ท่ า เพิ่ ม เป็ น
3.919 ม. 3 ต่ อ วัน ซึ่ งมี ค่ า แปรผัน ตรงกั บ ปริ มาณ
ตะกอนแขวนลอยที่ เพิ่ มขึ้ น คื อ ปริ มาณน้ า ท่ าสู งขึ้ น
ส่ งผลทาให้น้ าไหลเร็ วตะกอนแขวนลอยจึงมีอตั ราการ
ไหลเร็ ว เนื่ องจากช่ วงหลังการตัด สางขยายระยะ 1
เดื อ นพบว่ า ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในล าน้ า
มากกว่าช่วงก่อน และระหว่างการตัดสางขยายระยะ
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ขยายระยะทางตอนบนของพื้ นที่ โดยมี อิทธิ พลของ
น้ าท่าเป็ นตัวพัดพาตะกอนแขวนลอยมาตามลาน้ า

ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในพื้นที่การตัดสาง
ขยายระยะ 40 เปอร์ เซ็นต์ มีความสัมพันธ์ท้ งั แบบแปร
ผันตรงและแปรผกผันกับปริ มาณน้ าท่า โดยในช่ วง
ก่อนการตัดสางขยายระยะปริ มาณตะกอนแขวนลอยมี
ความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับปริ มาณน้ าท่า ส่ วน
ช่วงระหว่างและช่วงหลังการตัดขยายระยะ 1 เดือน มี
ปริ มาณน้ าท่ าลดลงตามลาดับ ซึ่ งมีค่าแปรผกผันกับ
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในช่วงระหว่างและหลังการ
ตัดสางขยายระยะ 1 เดื อน มี ค่ามากกว่าช่ วงก่ อนการ
ตัดสางขยายระยะ
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในพื้นที่การตัดสาง
ขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์ มีความสัมพันธ์ท้ งั แบบแปร
ผันตรง และแปรผกผันกับปริ มาณน้ าท่า คือ มีปริ มาณ
น้ าท่าเท่ากับ 9.242, 14.159 และ 8.361 ม.3 ต่อวัน ซึ่ งมี
ค่าเพิ่มขึ้ นและลดลงตามลาดับ โดยสาเหตุจากสภาพ
พื้ นที่ แตกต่ างจากพื้ นที่ อื่น ทาให้ได้รับอิ ทธิ พลของ
ตะกอนแขวนลอยมาจากหลายส่ ว น จึ ง ส่ ง ผลให้
ตะกอนแขวนลอยในน้ าทั้ง 3 ช่ วง มี ปริ มาณเพิ่ มขึ้ น
และลดลงตามปริ มาณน้ า ท่ า ตามลาดับ ดังนั้นทั้ง 3
พื้ นที่ ศึกษาได้รับผลกระทบจากกิ จกรรมการตัดสาง

4. การเปลีย่ นแปลงคุณภาพนา้ บางประการ
4.1 อุณหภูมิน้ า
จากการศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ข องน้ า เพื่ อ การ
เปรี ยบเที ยบอุณหภูมิช่วงก่ อน ระหว่าง และหลังการ
ตัด สางขยายระยะในพื้ น ที่ ป่ าฟื้ นฟู บ นที่ สู ง โดย
อุ ณ หภู มิ ข องน้ าในบริ เวณนี้ มี ค วามใกล้เ คี ย งกั น
(Figure 4) คื อ อุ ณ หภู มิเ ฉลี่ ย ของน้ า ในพื้ นที่ ป่ าตาม
ธรรมชาติ (ก่อนการตัดสางขยายระยะ) คือ 18.5 องศา
เซลเซี ย ส ระหว่ า งการตัด สางขยายระยะ คื อ 19.1
องศาเซลเซี ยส หลังการตัดสางขยายระยะเป็ นเวลา 1
เดื อ น คื อ 18.9 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ งมี ค่ า ต่ า กว่ า ค่ า
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ข อง
ประเทศไทยที่ กาหนดให้มีอุณหภูมิ 20.0 – 35.0 องศา
เซลเซี ยส (เนื่ องจากเป็ นการวัดในช่ วงฤดูฝนหรื อต้น
ฤดูหนาวจึ งมีค่าต่า) ซึ่ งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
เนื่ องจากอุ ณหภู มิไ ม่ เกิ นระดับมาตรฐานตามที่ กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ (2546) ก าหนดว่ า อุ ณ หภู มิ ข องน้ า
จะต้องมี ค่าไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิ น 3.0
องศาเซลเซี ยส
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Figure 4 Temperature at three base on different thinning intensities in forest restoration, Royal Agricultural
Station Angkhang, Chiang Mai Province
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4.2 ปริ มาณไนเตรท – ไนโตรเจนในน้ า
ผลการศึกษาปริ มาณไนเตรท-ไนโตรเจน
ในน้ า จะเห็นได้ว่าแหล่งน้ าในพื้นที่ป่าปลูกฟื้ นฟูบนที่
สู ง บริ เวณสถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง มี ป ริ มาณ
ไนเตรท – ไนโตรเจนในน้ า ในสภาพป่ าฟื้ นฟู ต าม
ธรรมชาติ ก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะเท่ากับ
0.0 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ต ร ทุ กจุ ด ทดสอบน้ า ซึ่ ง กฤษณา
กรณ์ (2547) ทาการศึ กษาปริ มาณไนโตรเจนรวมใน
ดิ นภายหลังการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ สวนป่ าไม้
ต่างถิ่นในที่ สูง พบว่ามีปริ มาณ 0.2 – 0.6 มิลลิกรัมต่อ
กิ โ ลกรั ม ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Vesterdal
et al. (1995) ที่ พ บว่า การตัดสางขยายระยะทาให้ค่ า
ของสัดส่ วนคาร์ บอน และไนโตรเจนมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากแปลงที่มีการตัดสางขยายระยะนั้น มีกิจกรรม
ในการย่อยสลายเพิ่มมากขึ้น และเป็ นไปได้ที่จะไม่พบ
ไนโตรเจนในดิน
4.3 ปริ มาณฟอสเฟต – ฟอสฟอรัสในน้ า
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ฟ อ ส เ ฟ ต –
ฟอสฟอรัสในน้ า พบว่าแหล่งน้ าในพื้นที่ป่าปลูกฟื้ นฟู
บนที่ สูง บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง มีปริ มาณ
ฟอสเฟต – ฟอสฟอรั ส ในน้ า ในสภาพป่ าฟื้ นฟูต าม
ธรรมชาติ ก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะเท่ากับ
0.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกจุดทดสอบน้ า ซึ่ งสอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาของ กฤษณากรณ์ (2547) พบว่ า
ปริ มาณฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์ ภายหลังการตัด
สางขยายระยะในพื้นที่สวนป่ าไม้ต่างถิ่นในที่สูงซึ่ งมี
ปริ มาณเฉลี่ย 0.311 – 0.733 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ ง
อาจมีสาเหตุมาจากพืชหรื อต้นไม้นาธาตุอาหารไปใช้
จนหมด ไม่เหลือให้ชะล้างพังทลายมากับดิน หรื อค่า
ปฏิ กิริยาลดต่ าลงเมื่อมีการตัดขยายระยะ ซึ่ งเมื่อดิ นมี
ปฏิ กิริยาดิ นต่ า ๆ ไอออนที่ละลายได้พวก Fe2+ , AL3+
และ hydrous oxide ขอ งเ หล็ ก อ ลู มิ เนี ย ม และ
แมงกานี ส จะละลายออกมาในสารละลายดิ น และ
สามารถตรึ งฟอสฟอรั ส ได้ (คณาจารย์ ภ าควิ ช า
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ปฐพี วิ ท ยา, 2544) ส่ ง ผลท าให้ป ริ ม าณฟอสเฟตใน
พื้นที่ ป่าฟื้ นฟูบนที่ สูง บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่าง
ขางที่ มี ก ารตั ด สางขยายระยะลดลงหรื อไม่ พ บ
นอกจากนี้ ปริ มาณฟอสฟอรั สที่ ลดลงอาจสู ญเสี ยไป
กับการชะล้างพังทลายของดิ น ซึ่ งจากการศึ กษาของ
สิ ทธิ ศกั ดิ์ (2545) พบว่า ปริ มาณการสู ญเสี ยฟอสฟอรัส
ในแปลงปลูก ไม้กระถิ นดอย ไม้จันทร์ ทองไต้หวัน
และไม้เ มเปิ ลหอม มี ค่ า เท่ า กับ 0.11, 0.07 และ 0.73
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ
4.4 ความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
จากการศึกษาความเป็ นกรดเป็ นด่างของ
น้ าในลาธารในระยะก่ อน และหลังการตัดสางขยาย
ระยะในพื้ นที่ ป่าฟื้ นฟูบนที่ สูง พบว่าความเป็ นกรด ด่ า งของน้ า ในป่ าฟื้ นฟู ต ามธรรมชาติ บ ริ เวณพื้ น ที่
แปลง C และพื้นที่การตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์
ในช่วงก่อนการตัดขยายระยะ มีค่าเท่ากับ 7.5 ระหว่าง
การตัดสางขยายระยะและหลังการตัดสางขยายระยะ มี
ค่ า เท่ า กับ 8.0 ส่ ว นในพื้ น ที่ ก ารตัด ขยายระยะ 40
เปอร์ เ ซ็ นต์ ทั้ง สามช่ วงการตัด สางขยายระยะมี ค่ า
ความเป็ นกรด - ด่างเท่ากับ 8.0
ในพื้นที่ป่าปลูกฟื้ นฟูตามธรรมชาติ และ
พื้นที่ การตัดขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์ พบว่าในเดื อน
สิ งหาคม (ช่วงก่อนการตัดสางขยายระยะ) น้ าในพื้นที่
ป่ าไม้มีค่าความเป็ นกรด - ด่าง คือ 7.5 ซึ่ งมีค่าเป็ นด่าง
อ่อน เนื่ องจากลาธารในพื้ นที่ ป่าไม้เป็ นช่ วงฤดูฝน มี
ปริ มาณน้ าในลาธารมาก และใส น้ าไหลเร็ วเนื่ องจาก
มี ป ริ มาณฝนตกมากถึ ง 28.3 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ชั่ ว โมง
รวมทั้ง กระบวนการชะล้า งพังทลายของดิ น เกิ ด ขึ้ น
น้อยลง เนื่ องจากการที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ าทาให้เกิดแรง
เกาะยึ ด อนุ ภ าคที่ แข็งแรง และจากการเจื อจางของ
น้ าฝนที่ ตก ตลอดจนมี พื ช น้ าเป็ นจ านวนมาก
ก่อให้เกิ ดกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน้ า ทา
ให้ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นน้ าลดลงในตอน
กลางวัน ซึ่ งไมตรี และจารุ ว รรณ (2528) กล่ า วว่ า
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ในช่วงตอนกลางวันการสังเคราะห์แสงของพืชสี เขียว
ใช้คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ าทาให้ค่าความ
เป็ นกรดเป็ นด่างของน้ าเพิ่มขึ้น และในเดือนกันยายน
(หลังการตัดสางขยายระยะ) พบว่า ความเป็ นกรด ด่างในน้ ามีค่าเท่ากับ 8.0 ในพื้นที่ตดั สางขยายระยะ 40
เปอร์ เซ็นต์ พบว่าทั้งสามช่ วงการตัดสางขยายระยะมี
ค่ า ความเป็ นกรด - ด่ า งคื อ 8.0 ซึ่ งมี ค่ า เป็ นด่ า งอ่ อ น
เนื่ องจากน้ าในลาธารบริ เวณนี้ มีเรื อนยอดของต้นไม้
ปกคลุ ม น้อ ยมาก ส่ งผลให้มีแ สงแดดส่ อ งถึ งล าน้ า
ตลอดเวล า ซึ่ งเ ป็ นปั จจั ย ส่ งเสริ มให้ พื ชเกิ ด
กระบวนการสั ง เคราะห์ แ สงได้ดี ข้ ึ น ท าให้ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ าลดลง จึงทาให้ค่าความเป็ น
กรดเป็ นด่างเพิ่มขึ้ น และ Ritvo et al. (2002) พบว่าค่า
ความเป็ นกรด - ด่างช่วงระหว่าง 2.8 – 4.2 มีผลต่อการ
ตกตะกอน เพราะเป็ นช่วงที่เหมาะต่อการดารงชีพของ
แบคทีเรี ย ส่ งผลให้มีการเข้ามาเกาะสารแขวนลอยทา
ให้เกิ ดการตกตะกอน จากผลการศึ กษานี้ ทาให้ทราบ
ว่า ช่วงความเป็ นกรด - ด่างที่ 7.5 – 8.0 บริ เวณพื้นที่ป่า
ปลูกฟื้ นฟูบนที่ สูง บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง
เป็ นช่ วงที่ ไม่มีแบคที เรี ยมาเกาะสารแขวนลอยในน้ า
ทาให้พบตะกอนแขวนลอยในลาธารได้
ในพื้นที่ ป่าฟื้ นฟูตามธรรมชาติ พื้ นที่ ที่มี
การตัดสางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ค่า
ค ว า มเ ป็ นกร ด - ด่ า ง ข อ ง น้ า ใ นล า ธา ร มี กา ร

เปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลา และปริ มาณน้ าฝนที่ ตกลง
มาโดยการตัดสางขยายระยะไม่ส่งผลต่อค่าความเป็ น
กรด - ด่ างในน้ า จากผลการศึ กษาจะเห็ นว่าค่ าความ
เป็ นกรด - ด่ างที่ ตรวจพบในครั้ งนี้ มีค่าอยู่ที่ 7.5 - 8.0
ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพน้ าในแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติของประเทศไทยที่กาหนดค่าความเป็ นกรด ด่างของน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติอยูร่ ะหว่าง 5.0 – 9.0
4.5 ความขุ่นของน้ า
พบว่ า ค่ า ความขุ่ น ของน้ าในพื้ น ที่ ป่ า
ฟื้ นฟูตามธรรมชาติ พื้นที่ตดั สางขยายระยะ 20 และ 40
เปอร์ เซ็นต์ (Figure 5) ช่ วงก่อนการตัดสางขยายระยะ
นั้นอยู่ร ะหว่า ง 0.19 - 3.01 NTU ระหว่างการตัดสาง
ขยายระยะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 - 3.51 NTU และหลัง
การตัด สางขยายระยะมี ค่ าระหว่าง 1.63 - 6.49 NTU
โดยช่ วงก่ อนและระหว่างการตัดขยายระยะถื อว่าน้ า
ในลาธารมีความขุ่นน้อย เมื่อเทียบกับช่วงหลังการตัด
สางขยายระยะ 1 เดือน มีค่าสูงถึง 6.49 NTU เนื่องจาก
การตัดขยายระยะ 40 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งอยู่ทางตอนบน
ของพื้นที่และอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่ งมีการชะล้างพังทลาย
พัดพาดินตะกอน อินทรี ยวัตถุต่าง ๆ ลงสู่ลาธารรวมถึง
สารแขวนลอยจากพื้นที่ป่าที่มีพืชปกคลุมไม่หนาแน่น
และมีความลาดชันสู ง ไหลลงมาสู่ ลาธาร จึงทาให้ค่า
ความขุ่นของน้ าสูงขึ้น
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Figure 5 Turbidity at three base on different thinning intensities in forest restoration, Royal Agricultural Station
Angkhang, Chiang Mai Province

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

3.6 ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายน้ า
ค่าเฉลี่ยปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในน้ า
ทั้ ง 3 พื้ น ที่ ศึ ก ษา มี ค่ า ผัน แปรระหว่ า ง 7.00-7.80
มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร (Figure 6) ซึ่ งมี แนวโน้มลดลงตาม
ระยะเวลาที่ ท าการศึ ก ษา โดยเฉพาะตั้ ง แต่ เ ดื อ น
สิ งหาคมเป็ นต้นไป เนื่ องจากบริ เวณลุ่มน้ าที่ มีการตัด
สางขยายระยะ ในช่วงที่ มีการขนย้ายไม้ออกจากพื้นที่
นั้นถื อเป็ นช่ วงที่ ทาให้มีเศษซากของพื ชหลงเหลื ออยู่
ซึ่ งสอดคล้องกับปริ มาณของตะกอนแขวนลอยที่ มีค่า
สูงในเดือนตุลาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่ยงั มีฝนตกบ้าง เมื่อฝน
ตก จะมี การชะล้างพังทลายเอาเศษซากพื ชซากสัตว์
เหล่านี้ ลงน้ าไปด้วย ซึ่ งซากพืชซากสัตว์เหล่านี้ ถือเป็ น
สารอินทรี ยส์ าคัญที่ เป็ นเหตุให้ค่าออกซิ เจนละลายใน
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น้ าลดลง เพราะจุ ลินทรี ย ์ที่ อยู่ในน้ าจะใช้ออกซิ เจน
ละลายในน้ าในการย่อยสลายสารอินทรี ย ์ ประกอบกับ
ในช่วงฤดูฝน อุณหภูมิของน้ ามีค่าสูงขึ้น ส่ งผลให้อตั รา
การออกซิ เดชั่นทางชี วเคมี ของจุ ลินทรี ยส์ ู งขึ้ น และมี
การใช้ออกซิ เจนเพื่อทาปฏิกิริยาสู งขึ้น ทาให้ออกซิ เจน
ละลายในน้ าต่ าลง (Sopper, 1975) นอกจากนี้ ความขุ่น
จะมี ผ ลท าให้อ อกซิ เ จนละลายในน้ า ได้น้อยลงและ
ขัด ขวางการสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช น้ า ซึ่ งจะให้
ออกซิ เจนออกมา จึงทาให้ออกซิ เจนละลายในน้ าลดลง
(Warren, 1971) สรุ ป คื อ ค่ า ออกซิ เ จนที่ ละลายในน้ า
แปรผกผันกับค่าความขุ่น ดังนั้นถ้าน้ าตัวอย่างมีความ
ขุ่นมาก ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าจะมีนอ้ ย
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Figure 6 Dissolved oxygen at three base on different thinning intensities in forest restoration, Royal Agricultural
Station Angkhang, Chiang Mai Province

สรุ ป
การศึ ก ษาผลกระทบของการตัด สางขยาย
ระยะต่ อ ปริ ม าณตะกอนแขวนลอยและคุ ณ ภาพน้ า
บางประการในพื้ นที่ ป่าฟื้ นฟูบนที่ สูง บริ เวณสถานี
เกษตรหลวงอ่ า งขาง อ าเภอฝาง จัง หวัด เชี ย งใหม่
รวมถึ งการนาตัวแปรอื่ น ๆ ซึ่ งได้แ ก่ ปริ มาณน้ า ฝน
สะสม และปริ ม าณน้ า ท่ า รายวัน ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ มาณ
ตะกอนแขวนลอยนาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ
Scatter plot สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในน้ า ในพื้ นที่
ป่ าบนที่ สู ง ภายหลัง การฟื้ นฟู 30 ปี บริ เวณสถานี

เกษตรหลวงอ่ า งขาง พบว่ า มี ป ริ มาณตะกอน
แขวนลอยอยูใ่ นช่วง 0.0028 – 0.0107 กรัมต่อลิตร แต่
ในช่ ว งระหว่ า งการตัด สางขยายระยะมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น
ระหว่า ง 0.0079 – 0.0149 กรั มต่ อลิ ต ร และช่ วงหลัง
การตัดสางขยายระยะ 1 เดือน พบว่า มีปริ มาณตะกอน
แขวนลอยอยู่ร ะหว่ า ง 0.0109 – 0.0165 กรั มต่ อ ลิ ต ร
ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ มีค่าปริ มาณตะกอนแขวนลอยมากที่ สุด
ท าให้ ส รุ ป ได้ว่ า การตัด สางขยายระยะมี ผ ลท าให้
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในน้ ามากขึ้น โดยพื้นที่ที่มี
การตัด ขยายระยะ 40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ก่ อให้เ กิ ด ปริ มาณ
ตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยมากที่สุด
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2. คุ ณ ภาพน้ าบางประการ ท าการศึ ก ษา
ทั้งหมด 6 ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิน้ า ไนเตรท ฟอสเฟต
ความเป็ นกรด-ด่ าง ความขุ่นของน้ า และออกซิ เจนที่
ละลายในน้ า พบว่า ทั้ง 3 ช่วงเวลาที่ ศึกษาอุณหภูมิน้ า
มีความผันแปรขึ้ นลงไม่เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
18.5 19.1 และ 18.9 องศาเซลเซี ยส สามารถสรุ ปได้ว่า
อุ ณ หภู มิ ข องน้ าผัน แปรตามอุ ณ หภู มิ อ ากาศและ
ฤดูกาล ปริ มาณไนเตรทและฟอสเฟตมีค่าเท่ากับ 0.0
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็ นกรด-ด่าง พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและปริ มาณน้ าฝน โดยการ
ตัดสางขยายระยะไม่ส่งผลต่อค่าความเป็ นกรด-ด่างใน
น้ า ความขุ่ น ของน้ า ทั้ง 3 พื้ น ที่ ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ลักษณะทางอุทกวิทยาในเรื่ องปริ มาณน้ าฝน ปริ มาณ
น้ าท่า ลักษณะทางภูมิประเทศ ความลาดชันของพื้นที่
เป็ นปัจจัยหลัก และกิจกรรมการตัดสางขยายระยะเป็ น
ปั จจัยรอง จากผลการศึ กษาพบว่าค่าความขุ่นเฉลี่ยทั้ง
3 ช่ ว งเวลา มี ค่ า เพิ่ มมากขึ้ น คื อ 1.98 2.50 และ 9.06
NTU ตามล าดับ นอกจากนี้ ความขุ่ น น้ า มี ผ ลท าให้
ออกซิ เ จนละลายในน้ าน้ อ ยลง และขัด ขวางการ
สังเคราะห์ แสงของพื ชน้ า เนื่ องจากพื ช ในน้ า ได้รั บ
แสงน้อยลง จึงทาให้ออกซิ เจนละลายในน้ าลดลง ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึ กษา คื อ ค่าเฉลี่ยของของพื้นที่
ศึ ก ษาทั้ง 3 พื้ น ที่ มี ค่ า ผัน แปรระหว่ า ง 7.00 - 7.80
มิลลิกรัมต่อลิตร
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บทคัดย่อ
โครงการฟื้ นป่ า รักษ์น้ า เขาห้วยมะหาดในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2554 มี
การทางานร่ วมกันของ 4 ภาคี หลัก ได้แก่ ชมรมคนรั กษ์ป่าเขาห้วยมะหาด หน่ วยต่ อสู ้อากาศยานและรั กษาฝั่ ง
กองทัพเรื อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ ษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จากัด (มหาชน) เพื่อฟื้ นฟูระบบนิ เวศ
ป่ าดิ บ แล้ง ที่ เ ป็ นระบบนิ เ วศแบบเดิ ม ซึ่ งมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช และสั ต ว์ โดยเฉพาะความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีความอุดมสมบูรณ์และได้นามาใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการเจ็บป่ วย
ของคนในท้องถิ่นเป็ นเวลากว่า 3 ทศวรรษ การศึกษานี้มีเป้ าหมายเพื่อศึกษาองค์ความรู ้ดา้ นชนิดพันธุ์พืชสมุนไพร
จากประสบการณ์การใช้ประโยชน์สมุนไพรของผูร้ ู ้/หมอยาสมุนไพร รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนจะเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกชนิดไม้/สมุนไพร เพื่อการฟื้ นฟูป่าให้มีใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด
โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกหมอยาสมุนไพร จานวน 6 คน การเดินสารวจสมุนไพรร่ วมกับหมอยาตามเส้นทางที่เคย
เก็บหาสมุนไพร การสารวจความคิ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ ใน 4 ชุ มชน โดยรอบป่ าเขาห้วย
มะหาด จานวน 311 ครัวเรื อน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิ งอนุมาน ผลการสัมภาษณ์หมอยา
พบว่า มีสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการเจ็บป่ วย จานวน 69 ชนิด เป็ นไม้ลม้ ลุกมากที่สุด 27 ชนิด และ
พืชสมุนไพรที่ พบจากการเดิ นสารวจ จานวน 56 ชนิ ด เป็ นไม้ยืนต้นมากที่ สุด 19 ชนิ ด ความคิ ดเห็ นของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้สมุนไพร ได้แก่ ด้านการรักษาอาการเจ็บป่ วย ด้านการ
บารุ งสุ ขภาพ และด้านความงาม มีผูใ้ ช้สมุนไพรเป็ นประจาร้อยละ 28.9 การยอมรับสมุนไพรในการรักษาโรคและ
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ได้แก่ สภาวะสุ ขภาพ
ประสบการณ์การใช้สมุนไพร และการยอมรับสมุนไพร ผลการศึกษาจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนฟื้ นฟูป่า
เขาห้วยมะหาดด้วยพืชสมุนไพรเพื่อเป็ นไม้พ้ืนล่างเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศป่ าเขาห้วยมะหาด
คาสาคัญ: องค์ความรู ้ทอ้ งถิ่น การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร การฟื้ นฟูป่าไม้

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

คานา
ในอดี ต ประเทศไทยเคยมี พ้ื นที่ ป่าไม้ที่อุด ม
สมบูรณ์ แต่ดว้ ยสาเหตุ หลายประการเช่ น การสร้ าง
สาธารณู ปโภคขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อน ถนน ประกอบ
กับนโยบายของรัฐที่ส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทา
ให้ มี ก ารบุ ก รุ กพื้ น ที่ ป่ าไม้ เ พื่ อ เปลี่ ย นเป็ นพื้ น ที่
เกษตรกรรม รวมทั้งการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและ
พื้ นที่ อุต สาหกรรมต่ า ง ๆ ทาให้พ้ื นที่ ป่าไม้ลดลงมา
อย่างต่อเนื่ อง ดังเช่ น ปี พ.ศ. 2504 มีพ้ืนที่ ป่าไม้ 171
ล้านไร่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ แต่
ในปี พ.ศ. 2541 มี พ้ื น ที่ ป่ าลดลงเหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ
25.28 และมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นเป็ นร้ อยละ 31.62 ในปี
พ.ศ. 2557 (Royal Forest Department, 2015) ทั้งนี้ รัฐ
ได้พยายามใช้มาตรการต่ าง ๆ เพื่ อฟื้ นฟูเพิ่ มพื้นที่ ป่า
โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม ให้ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ง ภาค

ประชาชน และภาคเอกชน หรื อผูท้ ี่สนใจเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการพื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง
สภาพปั ญหาป่ าไม้ของภาคตะวันออกมีความ
คล้ายคลึงกับที่ ได้กล่าวมาในเบื้ องต้น โดยเฉพาะใน
พื้นที่ จงั หวัดระยอง ที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จดั ตั้งนิ คม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้าน
โรงกลัน่ น้ ามัน และปิ โตรเคมี ของประเทศ ซึ่ งรัฐได้
ประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2531 ก่อน
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ป่าสาคัญในเขตมาบ
ตาพุ ด คื อ “ป่ าเขาห้ ว ยมะหาด” ซึ่ งเป็ นป่ าสงวน
แห่ ง ชาติ ประเภทป่ าดิ บ แล้ง ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ชุ มชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากป่ าในด้านต่ าง ๆ
ทั้งการเป็ นแหล่งต้นน้ า แหล่งเก็บหาของป่ าเพื่อยังชี พ
และขายเป็ นรายได้ รวมทั้งแหล่งเก็บหาสมุนไพรของ
หมอสมุนไพรในท้องถิ่ น แต่ เ มื่ อมี การขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ทาให้มีสัมปทานระเบิ ด หิ นเพื่ อสร้ า ง
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ท่าเรื อน้ าลึกในเขตนิ คมอุตสาหกรรม รวมทั้งการรุ ก
พื้นที่ บนป่ าเขาห้วยมะหาดเพื่อเป็ นพื้นที่ เกษตรกรรม
กอปรกับการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ป่า รวมทั้งการเกิ ด
ไฟป่ าเป็ นประจาทุกปี ทาให้พ้ืนที่ ป่าเขาห้วยมะหาด
ลดลง และอยู่ในสภาพที่ เสื่ อมโทรม พันธุ์ไม้หลาย ๆ
ชนิ ดได้ลดจานวนหรื อสู ญหายไปจากพื้นที่ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2532 หน่ วยต่ อ สู ้ อ ากาศยานและรั ก ษาฝั่ ง
กองทัพเรื อ (สอรฟ.) ได้ขอใช้พ้ื นที่ ป่าเขาห้วยมะหาด
จานวน 2,500 ไร่ จากกรมป่ าไม้ เพื่อเป็ นฐานปฏิบตั ิการ
เพื่อความมัน่ คงด้านชายฝั่งของประเทศ จึงได้ผลักดัน
ให้ชาวบ้านที่ ใช้ประโยชน์บนเขาห้วยมะหาดลงจาก
พื้นที่ แต่ยงั คงเกิดไฟป่ าเป็ นประจาทุกปี ทาให้สภาพ
ป่ ามีความเสื่ อมโทรมลงเป็ นลาดับ เป็ นเหตุให้ชุมชน
ท้องถิ่นเกิ ดความตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจาก
การลดลงของพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาด จึงได้รวมตัวกัน
เป็ นชมรมคนรักษ์ป่า เขาห้วยมะหาด เพื่อฟื้ นฟูป่าตาม
กาลังที่สามารถทาได้ นอกจากนั้นยังได้แสวงหาความ
ร่ วมมือจากภาคส่ วนต่าง ๆ เพื่อฟื้ นฟูสภาพป่ าเขาห้วย
มะหาด ซึ่ งเป็ นผืนป่ าธรรมชาติ ที่เหลื ออยู่เพี ยงแห่ ง
เดี ยวของพื้นที่ นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด องค์กร 4
ภาคี ห ลัก ได้แ ก่ ชมรมคนรั ก ษ์ป่ า เขาห้ว ยมะหาด
หน่ วยต่อสู ้อากาศยานและรักษาฝั่ ง กองทัพเรื อ (สอรฟ.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ ษทั พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จากัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันลงนามความร่ วมมือ
เพื่อดาเนินโครงการฟื้ นป่ า รักษ์น้ า เขาห้วยมะหาดขึ้น ใน
ปี พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยื นภายใต้การมี ส่ วนร่ วมของ
ชุ มชนท้องถิ่น มีกิจกรรมสาคัญ เช่ น การปลูกฟื้ นฟูป่า
การทาฝายชะลอน้ า การทาแนวกันไฟ การเพาะชากล้าไม้
เป็ นต้น รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
เช่ น การอบรมเยาวชน การศึ กษาดู งาน การเสริ มสร้ าง
ศักยภาพให้แก่กลุ่มแกนนา เป็ นต้น
กิจกรรมการปลูกฟื้ นฟูป่าของโครงการฟื้ นป่ า
รักษ์น้ า เขาห้วยมะหาด ใช้แนวคิ ดการปลูกฟื้ นฟูดว้ ย
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พันธุ์ ไม้ทอ้ งถิ่ นที่ เคยมี อยู่เดิ มในพื้ นที่ เป็ นหลัก แต่ ที่
ผ่านมาโครงการฯ มีการนาชนิ ดพันธุ์ไม้ที่เป็ นไม้ยืนต้น
ที่ มี ค่ า ทางเศรษฐกิ จ เช่ น ยางนา ตะเคี ย น ประดู่
มะค่าโมง หรื อพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่นที่ โดดเด่น เช่ น มะหาด
รวมทั้งพันธุ์ไม้ป่าดิบแล้งอื่น ๆ ที่สามารถจัดหากล้าไม้
ได้ การปลูกฟื้ นฟูป่าจะใช้การปลูกแบบผสมผสานให้
พันธุ์ ไม้มีความหลากหลายในแต่ ละแปลงปลูก เพื่ อ
ฟื้ นฟูให้มีระบบนิ เวศคล้ายคลึงกับระบบนิ เวศเดิ มมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตามการปลูกฟื้ นฟูป่าดังกล่าว ยังไม่ได้
ให้ความสาคัญกับพันธุ์ไม้ชนิ ดอื่น ๆ และการปลูกที่ มี
ความหลากหลายชั้ นเรื อนยอด รวมทั้ งความ
หลากหลายของวิ สั ย พื ช เช่ น ไม้ต ้น ไม้พุ่ ม ไม้เ ลื้ อ ย
ไม้ลม้ ลุก ซึ่ งพื ชสมุนไพรเป็ นตัวเลือกหนึ่ งที่ น่าสนใจ
ในการนามาปลูกเสริ มเพื่ อฟื้ นฟูป่า เนื่ องจากป่ าเขา
ห้วยมะหาดเคยมี ชนิ ดพันธุ์ พื ชสมุ นไพรหลากหลาย
และมี ก ารใช้ประโยชน์ ใ นท้องถิ่ น บทความนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์นาเสนอถึ งองค์ความรู ้ ท้องถิ่ นเกี่ ยวกับ
สมุนไพรในพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาด ทั้งด้านชนิ ดพันธุ์
และการใช้ประโยชน์ ความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์
สมุนไพรของประชาชน รวมทั้งปั จจัยที่ มีผลต่อความ
คิ ดเห็ นในการใช้ประโยชน์ ซึ่ งผลการศึ กษาจะเป็ น
ข้ อ มู ล พื้ นฐานในการคั ด เลื อ กชนิ ดพั น ธุ์ ไ ม้ / พื ช
สมุ น ไพรเพื่ อ การฟื้ นฟู ป่ าที่ ส อดคล้อ งกั บ การใช้
ประโยชน์ของประชาชนและสร้ างความหลากหลาย
ให้แก่ระบบนิเวศของป่ าเขาห้วยมะหาดต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
ประกอบไปด้วย เครื่ องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป กล้องถ่ายรู ป เครื่ องเขียน แนว
คาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์
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วิธีการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มี
วิธีการและเครื่ องมือที่สาคัญ ได้แก่
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก
การค้ น หาผู ้ รู้ /หมอยาสมุ นไพร ( key
informants) ด้ ว ยวิ ธี การถามแบบลู ก โซ่ (snowball
technique) และใช้แนวคาถามที่ สร้ างจากกรอบแนวคิ ด
ในการวิ จัยในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth interview)
เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
2. การเดิ นสารวจสมุนไพรตามเส้นทางเก็บ
หาสมุนไพรกับผูร้ ู ้/หมอยาสมุนไพร
ผู ้วิ จั ย ได้ ร่ วมวางแผนกั บ ผู ้รู้ / หมอยา
สมุนไพร ได้แก่ นายเอก อาศัย และนายยอด พรมศร
เพื่ อ กาหนดเส้นทางการเดิ นส ารวจตามเส้นทางการ
เก็บหาสมุนไพรเดิมที่ผรู ้ ู ้/หมอยาสมุนไพรใช้ ทั้งนี้ ใน
การเดิ นส ารวจใช้เ ครื่ องบอกพิ กัดจุ ดทางภู มิศ าสตร์
GPS ( global positioning system) ร ะ บุ ต า แ ห น่ ง
สมุนไพรที่พบในเส้นทาง พร้อมบันทึกรายละเอียดพืช
สมุนไพร ได้แก่ ชนิ ด ลักษณะ ของสมุนไพร การใช้
ประโยชน์ ต่ า ง ๆ จากผูร้ ู ้ / หมอยาสมุ น ไพร รวมทั้ง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การสารวจด้วยแบบสัมภาษณ์
การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ โดยการสร้างข้อ
คาถามจากกรอบแนวความคิ ดในการวิจยั และการตรวจ
เอกสาร ซึ่ งประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 การคัดกรองผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ส่ วน
ที่ 3 ข้อมูลสุ ขภาวะ ประสบการณ์ การใช้สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็น
อื่ น ๆ และข้อเสนอแนะ จากนั้นนาแบบสัมภาษณ์ ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ ใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง
จานวน 30 ชุด ในพื้นที่ชุมชนหนองหวายโสม และหาค่า
ความเที่ ยงของเครื่ องมื อ (reliability) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์

อ ลั ฟา (alpha coefficient) ด ว้ ยวิธ ี ข อง Cronbach
(Kitpredaborisuet, 2006) เท่ากับ 0.8
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรื อน
ใน 4 ชุ ม ชน ที่ มี ท ะเบี ย นราษฎร์ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ ได้แ ก่
ชุ ม ชนชากลู ก หญ้า ชุ ม ชนชากลู ก หญ้า ตะวัน ออก
ชุ ม ชนซอยคี รี และชุ ม ชนห้ ว ยมะหาด-ภู ด ร ซึ่ งมี
จานวนครั วเรื อนทั้งสิ้ น 1,393 ครั วเรื อน ค านวณหา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ Yamane (1973) ได้
ครั วเรื อนตัวอย่างทั้งสิ้ น 311 ครัวเรื อน และคานวณ
การกระจายตามสั ด ส่ ว น ของ Jamegon (1983) ได้
จานวนตัวอย่างแต่ละชุมชนทั้ง 4 ชุมชน เท่ากับ 79, 92,
63 และ77 ตามลาดับ และสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความ
น่าจะเป็ น (probability sampling) ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (stratified random sampling)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ ที่ ได้ จ ากการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู ้รู้ / หมอยาสมุ น ไพรจะท าการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วนามาจัดจาแนกประเภท
ของข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ งวิ เ คราะห์ เ นื้ อหาที่ มี ค วาม
คล้า ยคลึ ง หรื อ แตกต่ า งกัน ในองค์ค วามรู ้ ท้อ งถิ่ น ที่
เกี่ ยวกับสมุ นไพร เพื่ อนามาเรี ยบเรี ยงและเขี ยนผล
การศึกษา
4.2 ข้ อ มู ล เชิ งปริ มาณ น าข้ อ มู ล จาก
การศึกษามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ 2 ประเภท คือ
1) สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (descriptive
statistics) โดยการอธิ บายข้อมูลในเชิ งเหตุผล โดยใช้
สถิติการแจกแจงข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสู งสุ ด
ค่าต่าสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) ส ถิ ต ิ เ ชิ ง อ นุ ม า น (inference
statistics) โดยใช้สถิติ t-test และ F-test เพื่อทดสอบ
สมมติ ฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปร กาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ผลและวิจารณ์
สถานการณ์ องค์ ความรู้ ด้านสมุนไพรของชุมชนรอบ
ป่ าเขาห้ วยมะหาด
ในอดี ต ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น โดยรอบป่ าเขาห้ว ย
มะหาดมีการพึ่งพิงทรัพยากรป่ าไม้ในด้านต่าง ๆ ทั้ง
การเป็ นแหล่งต้นน้ า แหล่งอาหาร แหล่งรายได้ และ
เป็ นแหล่ งสมุนไพรในการรั กษาอาการเจ็บป่ วย แต่
จากสภาพป่ าที่มีความเสื่ อมโทรม ทาให้สมุนไพรใน
ป่ ามีจานวนลดน้อยลง รวมทั้งผูร้ ู ้ /หมอสมุนไพรที่ มี
จานวนน้อยและอายุมาก ขาดคนมารั บการถ่ายทอด
ความรู ้ กอปรกับความนิ ย มในการรั กษาด้ว ยแพทย์
แผนปั จ จุ บัน มี ม ากขึ้ น ท าให้ อ งค์ ค วามรู ้ ท้อ งถิ่ น
เกี่ ยวกับเรื่ องสมุนไพรในป่ าเขาห้วยมะหาดอยู่ในขั้น
วิกฤติ องค์ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นเกี่ ยวกับสมุนไพรของผูร้ ู ้ /
หมอยาสมุนไพร จึงมีโอกาสสูญหายได้ หากไม่มีการ
บั น ทึ กหรื อจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นี้ ไว้ อ ย่ า งเป็ นระบบ
โดยเฉพาะชนิ ดพันธุ์พืชสมุนไพรที่ เคยมี อยู่ในพื้ นที่
ซึ่ งมีแนวโน้มที่ลดลงหรื อหายไปจากพื้นที่ได้ หากไม่
มีการจัดการที่ดี
ปั จจุบนั ยังมีผรู ้ ู ้หรื อหมอสมุนไพรหลายท่าน
แต่ส่วนใหญ่อายุเกิ ด 70 ปี ทั้งสิ้ น ซึ่ งแต่ละท่านมีองค์
ความรู ้เกี่ ยวกับสมุนไพรแตกต่างกันไป ดังนี้ 1) นาย
เอก อาศัย อายุ 78 ปี เป็ นผู ้รู้ เ กี่ ย วกับ แหล่ ง เก็ บ หา
สมุนไพรในป่ าเขาห้วยมะหาด 2) นายยอด พรมศร
อายุ 85 ปี เป็ นหมอสมุ นไพรท้องถิ่ นที่ ได้รั บการยก
ย่องจากชาวบ้านเป็ นหมอยากลางบ้าน มี องค์ความรู ้
เกี่ยวกับการรักษาด้วยสมุนไพรทัว่ ไปในการรักษาโรค
3) นายเผ่า บารุ งพงษ์ อายุ 84 ปี เป็ นหมอยาสมุนไพรที่
มีความรู ้เกี่ยวกับการรักษาด้วยว่านและโรคผิวหนัง 4)
นายอ๋ อ ง ค าตรง อายุ 94 ปี เป็ นหมอยาสมุ น ไพรที่
ได้ รั บการศึ กษาจากหน่ วยงานรั ฐ จึ งมี ความรู ้
ความสามารถในการรักษาโรคเป็ นอย่างดี 5) นายเป๋ า
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เนิ นอุ ล ัย อายุ 76 ปี มี องค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การรั ก ษา
กระดู ก 6) นางสายหยุ ด ธรรมดี อายุ 75 ปี มี อ งค์
ความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรรักษางูกดั และการทามันนวด
แก้ปวดเหมื่อย
องค์ ความรู้ ท้องถิ่นเกีย่ วกับสมุนไพรในป่ าเขาห้ วย
มะหาด
1. ชนิดพันธุ์พืชสมุนไพร
ชนิ ด พัน ธุ์ พื ช สมุ น ไพรที่ ไ ด้จ ากการ
สัมภาษณ์ มีจานวน 69 ชนิด แบ่งตามลักษณะวิสยั ของ
พืชเป็ น 1) ไม้ลม้ ลุก (herb) 27 ชนิด ได้แก่ กระทือ ขิง
ขมิ้ นชัน ขมิ้นอ้อย เจ็ด ตะมูลเพลิ ง โด่ ไ ม่รู้ ลม้ ใต้ใ บ
(มะไฟเดื อนห้า) เต่ ารั้ง เถากระทื บหมอบ (ไมยราบ)
เท้ายายหม่อม เปราะหอม ผักกูด ผักเสี้ ยนผี ผักหนาม
ไพล ฟ้ าทะลายโจร เร่ วกอ เร่ วหอม (นารี พิศวาส) ลูก
ใต้ใบ ว่านดอกทอง ว่า นมหากาฬ ว่า นสาวหลง สบู่
แดง เสลดพังพอน หมาตายกะพากราก หมามุย้ และ
หัว ตะเพี ย ด 2) ไม้เ ลื้ อ ย (climber) 15 ชนิ ด ได้แ ก่
กลอย เขากวางดู ถู ก เครื อเขาหลง เถาชะเอม
เถาวัล ย์เ ปรี ยง เถาสะค้า น เถาเอ็น อ่ อ น บอระเพ็ ด
เพชรสังฆาต ม้ากระทืบโรง ย่านาง รางจืด หวาย หัวยา
ข้าวเย็นเหนือ และหัวยาข้าวเย็นใต้ 3) ไม้ตน้ (tree) 14
ชนิ ด ได้แก่ แก้งขี้ พระร่ วง ไข่ เน่ า แคป่ า ตาเสื อ ฝาง
มะขามป้ อม มะหวด มะหาด มะเดื่ ออุทุมพร มะไฟ
สมอพิ เ ภก สมอไทย สะแก และสะเดา 4) ไม้พุ่ ม
(shrub) 11 ชนิด ได้แก่ กระดาษ (ชิ่ งชี่) กระรอกน้ าข้าว
ก าลัง วัว เถลิ ง ขี้ แรด คนทา ชุ ม เห็ ด มะแว้ง ระก า
ส้มป่ อย เหงื อ กปลาหมอ และหนามพรม 5) หญ้า
(grass) 2 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าแห้วหมู และหญ้าคา ซึ่ งจะ
พบว่า ผูร้ ู ้ / หมอสมุนไพรจะจดจาพื ช สมุ นไพรที่ เ ป็ น
ไม้ลม้ ลุกได้มากที่ สุด รองลงมา คื อไม้เลื้ อย และไม้
ต้น ตามลาดับ (Figure 1)
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Figure 1 The number of species of plants divided by the habits from in-depth interviews.
ชนิ ดสมุนไพรที่ ได้จากการเดิ นสารวจ
ร่ ว มกับ ผูร้ ู ้ / หมอสมุ น ไพร พบสมุ น ไพรจ านวน 56
ชนิด แบ่งตามลักษณะวิสยั พืชเป็ น 1) ไม้ลม้ ลุก (herb)
10 ชนิ ด ได้แก่ กระทื อ ขี้ กา คนทา จุ กโรหิ นี พริ กป่ า
มะไฟเดือนห้า เร่ ว สาบเสื อ หมาตายกะพากราก และ
หมามุย้ 2) ไม้เลื้อย (climber) 15 ชนิด ได้แก่ กะไดลิง
กลิ้งกลางดง ขจรป่ า เขากวางดูถูก เครื องูเหา เถากระ
ฉอด เถาขมิ้น เถาทอระคน เถาประโยชน์ ม้ากระทื บ
โรง ย่ า นาง รางจื ด ส้ ม กุ้ ง แสลงพั น และหั ว ยา
ข้าวเย็นเหนือ 3) ไม้ตน้ (tree) 19 ชนิด ได้แก่ ขนุนป่ า
ข้า วตาก คอแลน เฉี ย งพร้ า นางแอ ปอกระสา

ผักหวานป่ า ฝาง พลอง พิลงั กาสา เพกา มะขามป้ อม
มะเดื่อไทย มะเดื่ออุทุมพร มะนาวป่ า มะหวด ยางแดง
ลาบิ ด ส้มป่ อย และส้า น 4) ไม้พุ่ม (shrub ) 7 ชนิ ด
ได้ แ ก่ ข้ า วเม่ า คร อบจั ก ร วาล เค็ ด โ คคลา น
พนมสวรรค์ หนามหัน และอีแป๋ ม 5) หญ้า (grass) 1
ชนิ ด ได้แก่ หญ้าคา 6) ไม้รอเลื้อย (scandent) 4 ชนิ ด
ได้แก่ ขี้แรด คัดเค้า ตับข่า และอมพระนม ทั้งนี้พบว่า
เมื่ อผูร้ ู ้ / หมอสมุ นไพรเดิ นส ารวจในเส้นทางเก็บหา
สมุนไพรในอดี ต พบพันธุ์ไม้ตน้ มากที่ สุด รองลงมา
คือ ไม้เลื้อย และไม้ลม้ ลุก ตามลาดับ (Figure 2)
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Figure 2 The number of species of plants divided by the habits from along the trail to explore.
จากผลการศึ กษา พบว่ า ชนิ ดพื ช
สมุนไพรที่พบทั้งจากการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้/หมอสมุนไพร
และการเดิ นสารวจ มีท้ งั หมด 15 ชนิ ด ได้แก่ กระทื อ
ใต้ใบ (มะไฟเดือนห้า) เร่ ว หมาตายกะพากราก หมามุย้
เขากวางดู ถู ก ม้า กระทื บ โรง ย่ า นาง รางจื ด หั ว ยา

ข้าวเย็นเหนือ ฝาง มะขามป้ อม มะเดื่ออุทุมพร มะหวด
หญ้าคา พันธุ์ไม้ที่พบจากการสัมภาษณ์ แต่ไม่พบใน
การเดินสารวจ มีจานวน 55 ชนิ ด เช่น เจ็ดตะมูลเพลิง
โด่ไม่รู้ลม้ เต่ารั้ง เถากระทืบหมอบ (ไมยราบ) เท้ายาย
หม่อม เปราะหอม ผักกูด ผักเสี้ ยนผี ผักหนาม ไพล

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ฟ้ าทะลายโจร เร่ วหอม (นารี พิ ศ วาส) ลู ก ใต้ ใ บ
ว่ า นดอกทอง ว่ า นมหากาฬ.แก้ง ขี้ พ ระร่ ว ง ไข่ เ น่ า
แคป่ า ตาเสื อ กระดาษ (ชิ่ ง ชี่ ) กระรอกน้ าข้ า ว
กาลังวัวเถลิง เป็ นต้น พันธุ์ไม้ที่พบในการเดินสารวจ
แต่ ไ ม่ พ บในการสั ม ภาษณ์ มี จ านวน 41 ชนิ ด เช่ น
ขี้ กา คนทา จุ ก โรหิ นี พริ กป่ า สาบเสื อ กะไดลิ ง
กลิ้ ง กลางดง ขจรป่ า ขนุ น ป่ า ข้ า วตาก คอแลน
เฉี ยงพร้ านางแอ ข้าวเม่า ครอบจักรวาล เป็ นต้น ใน
กรณี ส มุ น ไพรที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ แต่ ไ ม่ พ บใน
เส้นทางที่เดินสารวจ อาจจะเป็ นเพราะไม่ใช่แหล่งของ
พืชสมุนไพรนั้น จึงทาให้ไม่พบ หรื ออาจจะมีจานวน
ลดลงหรื อสู ญหายไปจากพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาดแล้ว
เพราะผูร้ ู ้/หมอสมุนไพรบางท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่า
สมุนไพรบางอย่างไม่พบในป่ าเขาห้วยมะหาดมาหลาย
ปี แล้ว ในกรณี ที่พบสมุนไพรชนิ ดต่าง ๆ ในการเดิ น
สารวจ แต่ ไม่พบในการสัมภาษณ์ อาจจะเป็ นเพราะ
เมื่อผูร้ ู ้/หมอสมุนไพร เข้าป่ าและเห็นต้นสมุนไพรจริ ง
ทาให้ง่ายต่ อการจดจา ซึ่ งพันธุ์พืชสมุนไพรที่ พบ มี
วิสยั พืชทั้ง ไม้ตน้ ไม้พุ่ม ไม้ลม้ ลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย
และหญ้า ข้อมูลเหล่านี้ สามารถนาไปประกอบการ
คัด เลื อ กชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ท้อ งถิ่ น ที่ ส ามารถน าไปปลู ก
เสริ มฟื้ นฟูป่าได้ในอนาคตเพื่อเพิ่ มความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ได้ รวมทั้งมีสมุนไพรหลายชนิดที่
มี ศ ั ก ยภาพในการเสริ มสร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน
โดยรอบ เช่น เร่ วหอม ม้ากระทืบ โด่ไม่รู้ลม้ เป็ นต้น
2. ลักษณะการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
องค์ ค วามรู ้ ท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การใช้
ประโยชน์พื ช สมุ นไพรในการรั กษาอาการเจ็บป่ วย
สามารถจาแนกการใช้ประโยชน์ได้ 12 ด้าน คือ 1) ใช้
เป็ นเครื่ องยา ทั้ง หมด 21 ชนิ ด ได้แ ก่ ชุ ม เห็ ด เทศ
โด่ไม่รู้ลม้ หัวตะเพี ยด บอระเพ็ด หญ้าแห้วหมู ขมิ้น
อ้อย ผักเสี้ ยนผี มะหาด ขมิ้นชัน ไพล ว่านสาวหลง เขา
กวางดูถูก ม้ากระทื บโรง เท้ายายหม่อม หนามพรหม
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หัวยาข้าวเย็นเหนื อ หัวยาข้าวเย็นใต้ กระรอกน้ าข้าว
ส้มป่ อย เหงื อกปลาหมอ และเถากระทื บหมอบ 2)
รักษาโรคผิวหนัง 9 ชนิ ด ได้แก่ เถาวัลย์เปรี ยง ชุมเห็ด
เทศ หมาตายกะพากราก มะไฟ เสลดพังพอน รางจื ด
ว่านมหากาฬ เปราะหอม และว่านดอกทอง 3) รักษา
ระบบทางเดินอาหาร 5 ชนิ ด ได้แก่ ชุมเห็ดเทศ ไข่เน่า
เพชรสังฆาต ขิ ง และกระทื อ 4) แก้ไข้ผิดสาแดง 24
ชนิ ด ได้แก่ หัวตะเพียด บอระเพ็ด ฟ้ าทะลายโจร ลูก
ใต้ใบ มะหวด ย่านาง คนทา มะเดื่ออุทุมพร กระดาษ
ขี้แรด ตาเสื อ เหงือกปลาหมอ ว่านมหากาฬ เปราะหอม
ผัก กู ด ผัก หนาม ผัก หวานป่ า หวาย สะเดา ใต้ใ บ
(มะไฟเดื อนห้า) หัวยาข้าวเย็น แคป่ า สมอ และสมอ
พิเภก 5) บารุ งเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อย 1 ชนิด ได้แก่ เถา
เอ็นอ่อน 6) บารุ งเลือด 4 ชนิ ด ได้แก่ เจ็ดตะมูลเพลิง
กาลังวัวเถลิ ง ฝาง และผักกูด 7) ช่ วยเจริ ญอาหาร 2
ชนิ ด ได้แ ก่ บอระเพ็ด และสะเดา 8) รั ก ษาระบบ
ทางเดินปั สสาวะ 1 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าคา 9) ใช้เป็ นยา
อายุวฒั นะ 1 ชนิ ด ได้แก่ บอระเพ็ด 10) บารุ งสายตา
2 ชนิ ด ได้แก่ ผักกูด และสบู่แดง 11) ใช้เป็ นยาแก้ไอ
3 ชนิ ด ได้แก่ มะแว้ง มะขามป้ อม และเถาชะเอม 12)
ใช้สมานแผล 1 ชนิด ได้แก่ เครื อเขาหลง ซึ่ งสอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ Sukko (2008) พบว่ า มี ก ารใช้
ประโยชน์ ส มุ น ไพรชุ ม เห็ ด เทศในการรั ก ษาโรค
ผิวหนังเรื้ อรัง และฝาง ใช้รักษาอาการประจาเดื อนมา
ไม่ ป กติ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพัน ธุ์ พื ช สมุ น ไพร
ประกอบไปด้วยชนิ ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิ ดกว่าจะ
เป็ นขนานยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วยได้ ซึ่ งหากขาด
ตัวยาใดตัวยาหนึ่ งจะทาให้ขนานยาไม่ สมบูรณ์ ที่จะ
นาไปรักษาอาการเจ็บป่ วย ดังนั้นหากชนิ ดใดเสี่ ยงต่อ
การสู ญหายไปควรมี การปลูกเพิ่ มเพื่ อเป็ นการรั กษา
องค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นนี้ ไว้โดยผ่านการปลูกฟื้ นฟูป่าด้วย
พันธุ์พืชสมุนไพรที่จะนามาเป็ นเครื่ องยาในการรักษา
อาการเจ็บป่ วยของผูร้ ู ้/หมอยาสมุนไพรในชุมชน
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ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับการใช้ ป ระโยชน์ พืชสมุ นไพร
ของประชาชนโดยรอบป่ าเขาห้ วยมะหาด
ความคิ ด เห็ นของประชาชนที่ อยู่โดยรอบ
ป่ าเขาห้ ว ยมะหาดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศ
ชาย อายุเฉลี่ยประมาณ 49.7 ปี การศึกษาส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 54.0 กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นผูท้ ี่ ยา้ ยเข้ามาใหม่ร้อยละ 66.9 แต่ยงั คงเป็ น
ประชาชนที่มาจากภาคตะวันออกโดยเฉลี่ยย้ายเข้ามา
อยู่เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี สาเหตุ การย้ายเข้ามามาก
ที่สุด คือ มาทางานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อาชีพที่
พบมากที่สุด คือ ธุ รกิจส่ วนตัว มีรายได้เฉลี่ยประมาณ
23,197 บาท และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.7 รายได้ไม่
พอกับรายจ่าย
2. ข้อ มู ล สุ ข ภาวะ ประสบการณ์ ก ารใช้
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สภาวะสุ ขภาพโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า มี โรคประจาตัว คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.4 ส่ วนใหญ่
เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน และไขมันใน
เลือดสู ง ตามลาดับ มีระยะเวลาการเป็ นโรคอยู่ในช่วง
ตั้งแต่ 1 เดื อนถึ ง 5 ปี มากที่ สุด และในระยะเวลา 1 ปี
เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1-5 ครั้ ง
ต่อปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26 ดื่มสุ รา เป็ นเวลา 1 เดือน5ปี มากที่สุด และสูบบุหรี่ ร้อยละ 13.2 เป็ นเวลามากกว่า
20 ปี มากที่สุด ในกรณี สมาชิ กในครัวเรื อนพบว่า มีโรค
ประจาตัวถึงร้อยละ 40.5 และส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่
มีปัญหาสุ ขภาพจิ ต สัมพันธภาพในชุ มชนอยู่ในระดับ
น้ อ ย ประสบการณ์ ก ารใช้ ส มุ น ไพรส่ วนใหญ่ มี
ระยะเวลาประมาณ 1 เดื อน ถึ ง 5 ปี มากที่ สุ ด กลุ่ ม
ตัวอย่างมีประสบการณ์การใช้สมุนไพรในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การรักษาอาการเจ็บป่ วย ด้านการบารุ งสุ ขภาพ
และด้านความงาม และส่ วนใหญ่ใช้สมุนไพรสาเร็ จรู ป

ซึ่ งง่ายต่อการใช้งานและใช้นาน ๆ ครั้ง แหล่งสมุนไพร
ที่ใช้ได้จากการปลูกไว้ในบ้านมากที่สุด รองลงมาเป็ น
ตลาดนัดและร้านค้าท้องถิ่นตามลาดับ ผูท้ ี่แนะนาการ
ใช้ส มุ นไพรมากที่ สุ ด คื อ ครอบครั ว และรั บทราบ
ข่าวสารเกี่ ยวกับสมุนไพรผ่านทางโทรทัศน์มากที่ สุด
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สมุนไพรเป็ นประจา ร้อยละ 28.9
และการยอมรับสมุนไพรของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ปัจจัยที่มีผลต่ อความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์
สมุนไพรของประชาชนโดยรอบป่ าเขาห้ วยมะหาด
จากการทดสอบปั จ จัย ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ อายุ
เพศ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ สภาวะสุ ข ภาพ
ประสบการณ์การใช้สมุนไพร การรับทราบข่าวสาร
และการยอมรั บ ว่ า ปั จจัย มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งนี้พบว่า มีปัจจัยเพียง 3 อย่างที่มีผลต่อความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ การใช้ส มุ น ไพรอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ได้แก่ สภาวะสุ ขภาพ ประสบการณ์ การใช้ และการ
ยอมรับสมุนไพร ซึ่ งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ปั จ จัย ด้า นสภาวะสุ ข ภาพ พบว่ า สภาวะ
สุ ขภาพมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ อ ย่ า งยิ่ ง (F = 7.951; p-value =
0.000) เมื่ อ จ าแนกเป็ นรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ข อง Scheffe
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ส ภาวะสุ ข ภาพรุ น แรงมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.02) และสภาวะสุ ขภาพรุ นแรงปานกลาง
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.95) มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรดี กว่ากลุ่มที่ มีสภาวะสุ ขภาพ
รุ น แรงน้อ ย (ค่ า เฉลี่ ย = 3.59) เพราะผู ้ที่ มี ส ภาวะ
สุ ขภาพรุ นแรงมากและปานกลางให้ความสาคัญกับ
ทางเลื อกอื่น ๆ ที่ ช่วยลดอาการเจ็บป่ วยของตนเองที่
แพทย์แผนปั จจุ บนั ไม่สามารถช่ วยได้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ (Pradubmook, 1989) พบว่าปั จจัย
ที่ ก าหนดการตัด สิ น ใจใช้ส มุ น ไพรที่ ส าคัญ ได้แ ก่

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ความเจ็ บ ป่ วยระดับ ปานกลางถึ ง รุ น แรง ซึ่ งความ
รุ นแรงของสภาวะสุ ขภาพมีผลต่อการใช้ยาสมุนไพร
ปั จจัย ด้า นประสบการณ์ ก ารใช้ส มุ นไพร
พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ มตัวอย่ า งมี ค วามแตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอย่างยิ่ง (F = 6.056; p-value
= 0.003) เมื่ อ จ าแนกเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธี ข อง Scheffe
กลุ่มตัวอย่างที่ มีประสบการณ์ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.84)
และประสบการณ์ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.88) มีความ
คิ ด เห็ นเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์พืช สมุนไพรดี กว่า
กลุ่มที่ มีประสบการณ์ น้อย (ค่ าเฉลี่ ย = 4.10) ซึ่ งอาจ
เกิ ด จากผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ส มุ น ไพรเคยใช้
สมุ น ไพรและมี ก ารยอมรั บ ถึ ง ข้อ ดี เ กี่ ย วกับ การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพร จึงทาให้ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรดีกว่า
ปั จจัย ด้า นการยอมรั บ พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ของ
กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติอย่างยิ่ง (F = 10.296; p-value = 0.000) เมื่อจาแนก
เป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี
การยอมรั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.11) มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรดี กว่ากลุ่มที่ มี
การยอมรั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.90) และการ
ยอมรับระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 3.75) ซึ่ งสามารถอธิ บาย
ได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ป ระสบการณ์ ม าก มี ค วาม
คิ ด เห็ นเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์พืช สมุนไพรดี กว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีการยอมรับปานกลางและน้อย เพราะ
การยอมรับที่ดีต่อสมุนไพรจะทาให้มีการใช้ประโยชน์
มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Na Nakorn
et al. (1995) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ
สมุนไพรรักษาโรค ได้แก่ ความเชื่ อในสรรพคุณของ
ยาสมุนไพร และอิทธิ พลจากการได้รับความรู ้เกี่ยวกับ
สมุนไพรจากสื่ อมวลชนหรื อจากเพื่อนบ้าน ญาติ หรื อ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข (Table 1)
ประชาชนส่ วนใหญ่ในชุ มชนรอบเขาห้วย
มะหาดมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สมุ นไพรในทางที่ ดี และ
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ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ส มุ น ไพรมากขึ้ น คื อ ระดับ
สภาวะสุ ขภาพ ซึ่ งพบว่าผูท้ ี่มีโรคประจาตัวและมีการ
เจ็บป่ วยที่ รุนแรงระดับมากและปานกลางมักจะมีการ
ใช้สมุนไพรและรู ้จกั พันธุ์พืชสมุนไพรมากขึ้ น ระดับ
ประสบการณ์ ก ารใช้ ส มุ น ไพร ในระดับ มากและ
ปานกลางจะมี ก ารใช้ ส มุ น ไพรมากขึ้ น และหาก
สมาชิ กในครอบครัวมีการใช้สมุนไพรจะมีโอกาสใน
การใช้ ส มุ น ไพรมากขึ้ น และระดั บ การยอมรั บ
สมุนไพร หากประชาชนที่มีการยอมรับระดับมากต่อ
การใช้ส มุ น ไพรจะมี ก ารเลื อ กใช้ส มุ น ไพรมากขึ้ น
และหากสมาชิกในครอบครัวใช้สมุนไพรในการรักษา
อาการเจ็บป่ วย จะทาให้มีการยอมรับสมุนไพรมากขึ้น
องค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น ด้ านสมุ นไพรและความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ การใช้ ประโยชน์ กั บ การฟื้ นฟู ป่ าเขาห้ ว ย
มะหาด
การฟื้ นฟูป่าเขาห้วยมะหาด หากมีการนาผล
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู ้ดา้ นสมุนไพร โดยเฉพาะ
ชนิ ดพันธุ์สมุนไพรทั้งที่ได้จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้/หมอ
ยาสมุนไพร และการเดินสารวจ ซึ่ งได้จาแนกตามวิสัย
พืชทั้งไม้ตน้ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ลม้ ลุก รวมทั้งผลการ
ส ารวจความคิ ด เห็ น ที่ พ บแล้วว่ า กลุ่ มตัวอย่า งส่ ว น
ใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ ส มุ น ไพร และมี ก าร
ยอมรับสมุนไพรในระดับปานกลาง ซึ่ งผลการศึกษา
ทั้งสองส่ วน จะเป็ นประโยชน์ในการคัดเลือกชนิ ดไม้
เข้า มาปลู ก ฟื้ นฟู ป่ าเพื่ อ เพิ่ ม ความหลากหลายทาง
ชี วภาพ รั กษาระบบนิ เวศพื้ นถิ่ น และสอดคล้อ งกับ
ความต้องการของประชาชนที่ ยงั คงมีการใช้สมุนไพร
อยู่ แม้ช นิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ด ัง กล่ า วจะไม่ ใ ช่ ไ ม้มี ค่ า ทาง
เศรษฐกิ จ หรื อเป็ นที่ รู้จกั มากนักก็ตาม นอกจากนั้น
การนาพันธุ์พืชสมุนไพรมาปลูกเสริ มป่ ายังอาจจะเป็ น
แหล่งรายได้ให้แก่ ชุมชนโดยรอบป่ าเขาห้วยมะหาด
ในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง
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Table 1 Factors affecting the use of medicinal plants.
(n = 311)

Associated Factors
Health level
very sever
moderate severe
less severe
Experience level
high
moderate
less
Acceptant level
high
moderate
less

n

X

SD

F

p-value

119
159
33

4.02
3.95
3.59

0.51
0.54
0.62

7.951

0.000

63
155
93

3.84
3.88
4.10

0.45
0.57
0.53

6.056

0.003

106
134
71

4.11
3.90
3.75

0.50
0.52
0.61

10.296

0.000

สรุ ป
องค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรของ
ผูร้ ู ้และหมอยาสมุนไพรทาให้ทราบพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่นที่
เป็ นพื ช สมุ นไพรหลากหลายชนิ ด แบ่ งได้เ ป็ น ชนิ ด
พรรณพื ชสมุนไพรที่ มี/เคยมี ในเขาห้วยมะหาดที่ ไ ด้
จากการสัมภาษณ์มี 69 ชนิด และพรรณพืชสมุนไพรที่
ได้จากการเดินสารวจตามเส้นทางเก็บหาสมุนไพรเดิม
ร่ วมกั บ ผู ้รู้ / หมอยาสมุ น ไพรมี 56 ชนิ ด การใช้
ประโยชน์พื ช สมุ นไพรในการรั กษาอาการเจ็บป่ วย
ของผูร้ ู ้/หมอยามี 12 ด้าน และการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
ซึ่ งพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 49.7 ปี
ส่ วนใหญ่มีการศึ กษาระดับประถมศึกษา อาชี พที่พบ
มากที่ สุด คื อ ประกอบธุ ร กิ จส่ วนตัว มี ร ายได้เฉลี่ ย
23,197 บาท มีโรคประจาตัว ร้อยละ 51.4 ประชาชน
มีประสบการณ์การใช้สมุนไพรในด้านต่าง ๆ เช่น การ
รั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ วย บ ารุ ง สุ ข ภาพ ความงาม และ

ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สมุนไพร ได้แก่ สภาวะสุ ขภาพ
ประสบการณ์ และการยอมรับ
ข้อเสนอแนะ 1) พื ชสมุนไพรหายากที่ ควร
นามาปลูกเสริ มป่ า ได้แก่ แก้งขี้ พระร่ วง กาลังวัวเถลิง
ตาเสื อ เป็ นต้น เพราะเป็ นสมุนไพรที่ เคยมี ในป่ าเขา
ห้วยมะหาดแต่ ผรู ้ ู ้/หมอยาให้ขอ้ มูลในปั จจุบนั ไม่พบ
ในป่ าเขาห้วยมะหาดแล้ว 2) ควรนาพืชสมุนไพรที่ มี
วิสัยพืชที่ หลากหลายไปปลูกเสริ มป่ า โดยเฉพาะชนิ ด
พัน ธุ์ ที่ ส ามารถขึ้ น เป็ นไม้ใ นระดับ พื้ น ล่ า งได้ดี 3)
ชนิ ด พื ช สมุ นไพรที่ จะคัด เลื อกไปปลูกเสริ มป่ าบาง
ชนิดควรคานึงถึงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ
ด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิ จและสังคม ความรู ้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนชาวเขาในการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่ สูง บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง ทาการเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ตวั แทนครั วเรื อน จานวน 83 ครั วเรื อน โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นชนชาติ ปะหล่องและมูเซอ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง
21-30 ปี ส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา มีอาชีพหลัก คือ ปลูกผักและทาไร่ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า รวมทั้งได้เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกและการสร้างฝายชะลอน้ า
โดยได้รับจากหน่ วยงานหลักคือ เจ้าหน้าที่ ของสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง ในส่ วนของความรู ้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.89 อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมของการมีส่วนร่ วมในการ
อนุ รักษ์ดินและน้ าของกลุ่มชาติพนั ธุ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 โดยในด้านการมีส่วน
ร่ วมในการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง (2.75) ในด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การ และในด้านการได้รับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (4.08 และ 4.01) ส่ วนในด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมิ นผล อยู่ในระดับน้อย
(1.98)
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วม ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์ดินและน้ า สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง

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

คานา
ดินและน้ าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญยิ่ง
รวมถึ งเป็ นปั จจัยพื้ นฐานที่ สาคัญในการพัฒนาความ
เป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์ ทั้งในด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อม โดยทรัพยากรเหล่านี้ จะอานวยประโยชน์
ต่ อ มนุ ษ ย์ท้ ังทางตรงและทางอ้อม เช่ น ในด้า นการ
อุปโภคบริ โภค การคมนาคมขนส่ ง การประกอบอาชี พ
โดยเฉพาะการทาการเกษตรซึ่ งเป็ นอาชี พ หลักของ
ประชากรในประเทศไทย ปั จจุ บนั การทาการเกษตร
บนพื้นที่ สูงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้ น โดยเฉพาะการ
ท าการเกษตรของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ต่ า ง ๆ เช่ น ปกา
เกอะญอ ม้ง ลีซอ ปะหล่อง มูเซอ ไทยใหญ่ และ ลัวะ
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ที่ดินบนพื้นที่สูงดังกล่าว
หากขาดความรู ้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ดินและน้ าแล้ว จะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ดิ นและน้ าได้ เช่ น เกิ ดความเสื่ อมโทรมของดิ น การ
พังทลายของดิ น ปั ญหาด้านปริ มาณและคุณภาพน้ าที่
สามารถจะเกิดกับคนที่อาศัยทั้งในบริ เวณต้นน้ า กลาง
น้ า และปลายน้ า ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ จะเกิ ดรุ นแรงมาก
ยิ่งขึ้ น หากปราศจากความเข้าใจและความร่ วมมือที่ ดี
ของทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เป็ นหลัก
สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชี ยงใหม่
มี ลกั ษณะเป็ นพื้ นที่ สู ง และมี ชุ มชนชาวเขาใช้พ้ื นที่
เป็ นที่อยูอ่ าศัยรวมทั้งทาการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ ซึ่ งการ
ใช้ที่ดินบนพื้ นที่ สูงนั้นจะก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อดิ น
และน้ าได้โดยง่าย ดังนั้นความรู ้ความเข้าใจและการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษ์ดินและน้ าจึง
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ

ศึ กษาสภาพเศรษฐกิ จและสังคม ความรู ้ ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่ วมของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษ์ดิน
และน้ าบนพื้นที่ สูง บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง
เพื่ อเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ ว มของ
ชุ มชนชาวเขาในการอนุ รั กษ์ดินและน้ าให้มากยิ่งขึ้ น
ซึ่ งจะน าไปสู่ แ นวทางการบรรเทาปั ญหาเรื่ องความ
เสื่ อมโทรมและการพั ง ทลายของดิ น จากการท า
การเกษตรบนพื้ นที่ สูง อันจะส่ งผลถึงปั ญหาปริ มาณ
และคุณภาพน้ าด้วย อีกทั้งเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบใน
การวางแผนการบริ หารจัดการจัดการพื้นที่สูง เพื่อลด
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอันจะเกิ ดแก่ ชุมชนในพื้ นราบ
หรื อในส่ วนของพื้นที่ปลายน้ าอีกด้วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
แบบสอบถาม อุป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย น กล้อ ง
ถ่ายรู ป เครื่ องคอมพิ วเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ในการคานวณสถิติ
วิธีการ
1. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยทาการรวบรวมข้อมูลพื้ นฐานต่ าง ๆ ของชุ มชน
ได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนชาวเขา การตั้ง
ถิ่ นฐาน สภาพพื้ นที่ และการใช้ป ระโยชน์ที่ดิ นบน
พื้ น ที่ สู ง การประกอบอาชี พ ของครั ว เรื อ น จ านวน
ครัวเรื อน เป็ นต้น
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2. ประชากรเป้ าหมาย
ชุ ม ชนที่ อ าศัย อยู่ บ ริ เวณสถานี เ กษตร
หลวงอ่างขาง ได้แก่ หมู่บา้ นนอแล (ปะหล่อง) และ
หมู่บา้ นขอบด้ง (มูเซอดา) มี จานวนครั วเรื อนทั้งสิ้ น
460 ครัวเรื อน
3. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
ตัวแทนในการศึกษา โดยหาจานวนของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตรของ Yamane (1973) ดังนี้
N

n=

1+Ne2

(1)

เมื่อ n = จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
N = จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่ อ นสู ง สุ ดที่
ยอมรับได้ (กาหนดให้ เท่ากับ 0.01)
จะได้จานวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ส าหรั บ
การศึ กษาในครั้ งนี้ เท่ ากับ 83 ครั วเรื อน และนาไป
คานวณหาจานวนครัวเรื อนตัวอย่างของแต่ละหมู่บา้ น
โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่ วน (สุ บงกช, 2526)
ดังนี้
ni = n

Ni
N

(2)

เมื่ อ ni = จานวนตัวอย่า งในหมู่บ้า น i ที่
ต้องการ
n = จ านวนตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งการ
ทั้งหมด (83 ตัวอย่าง)
Ni = จานวนครั วเรื อนทั้งหมดของ
หมู่บา้ น i
N = จานวนครั วเรื อ นทั้งหมดของ
ทั้ง 2 หมู่บา้ นรวมกัน (460 ครัวเรื อน)
i = ลาดับที่ของหมู่บา้ น
ซึ่ งจะได้จานวนกลุ่ มตัวอย่า งของแต่ ละ
หมู่ บ ้า น คื อ หมู่ บ้า นนอแล (ปะหล่ อ ง) จ านวน 67

ตัวอย่า ง และหมู่บ้า นขอบด้ง (มูเ ซอด า) จานวน 16
ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 83 ตัวอย่าง
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ค าถามแบบเปิ ด (open
ended question) และค าถามแบบปิ ด (close ended
question) แบ่งออกเป็ น 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม
เช่ น เพศ อายุ ศาสนา การศึ กษา จานวนสมาชิ กใน
ครอบครั ว อาชี พ รายได้ ระยะเวลาที่ อ าศัย อยู่ ใ น
หมู่บา้ น การเป็ นสมาชิกกลุ่ม เป็ นต้น
ตอนที่ 2 การรั บ รู ้ ข่ า วสารและการฝึ ก
อบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า
ตอนที่ 3 การใช้ป ระโยชน์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ตอนที่ 4 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์ดินและน้ า
ตอนที่ 5 การมี ส่วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ดินและน้ า
ตอนที่ 6 ปั ญ หาและอุ ป สรรค และข้อ
เสนอแนะต่อการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ดินและน้ า
5. การทดสอบเครื่ องมือ
ทาการทดสอบความเที่ ยงตรง (validity)
โดยนาแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ นไปให้ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่ อทาการตรวจสอบความถูกต้อง
เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) ของคาถามใน
แต่ ล ะข้ อ ว่ า ตรงตามจุ ด มุ่ ง หมายและครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครั้งนี้
การทดสอบความเชื่ อ มั่น (reliability)
สาหรับตอนที่ 4 ความรู ้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ใช้วิธีของ Kuder-Richardson ในตอนที่ 5 การ
มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ดิ น และน้ า ใช้วิ ธี ก ารของ
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Cronbach’s Alpha โดยน าแบบสอบถามไปท า
Pre-test จานวน 30 ชุด
6. การกาหนดระดับด้านความรู ้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่ วม
1) ระดั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรดิ นและน้ า แสดงถึ งระดับความรู ้ ในเรื่ อง
ของการอนุ รั ก ษ์ดิ น และน้ า ท าการแบ่ ง ออกเป็ น 3
ระดับ คื อ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย
ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด 1 - 0

=

จานวนชั้น

ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

3

= 0.33

ช่ วงคะแนน
0.67 - 1.00
0.34 - 0.66
0.00 - 0.33

2) ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่ งประกอบด้วย การมีส่วนร่ วม
ในการวางแผน การมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บัติ การมี
ส่ วนร่ วมในการรับผลการปฏิ บตั ิ และการมี ส่วนร่ วม
ในการติ ดตามและประเมินผล ทาการแบ่งออกเป็ น 3
ระดับ คื อ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย
ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น

ระดับการมีส่วนร่ วม
มาก
ปานกลาง
น้อย

=

5-1
3

= 1.33

ช่ วงคะแนน
3.67 – 5.00
2.34 – 3.66
1.00 – 2.33

7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(descriptive statistics) ได้แก่ ค่าพิสัย ความถี่ ค่าเฉลี่ ย
และค่าร้อยละ เป็ นต้น
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ผลและวิจารณ์
ด้ านเศรษฐกิจและสั งคม
จากผลการศึ กษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างบริ เวณ
สถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
จานวน 44 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 53.0) และเป็ นเพศหญิ ง
จานวน 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.0) มีอายุอยูใ่ นช่วง 2130 ปี จานวน 25 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 30.2) รองลงมามี
ช่ วงอายุ 31-40 ปี จานวน 22 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 26.5)
และน้อยกว่า 20 ปี จานวน 2 ตัวอย่า ง (ร้ อยละ 2.4)
ส่ วนใหญ่ เ ป็ นชนชาติ ปะหล่ อง จานวน 65 ตัว อย่า ง
(ร้ อยละ 78.3) รองลงมาชนชาติ มูเซอดา จานวน 16
ตัวอย่ า ง (ร้ อ ยละ 19.3) และชนชาติ ไ ทย จานวน 2
ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.4) ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่ไม่ได้
รั บ การศึ ก ษา จ านวน 51 ตั ว อย่ า ง (ร้ อ ยละ 61.5)
รองลงมาอยู่ในระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.8)
และส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 68 ตัวอย่าง
(ร้ อ ยละ 81.9) รองลงมามี ส ถานภาพแยกกั น อยู่
จานวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.1) มีภูมิลาเนาเป็ นคน
ในหมู่บา้ นนี้ โดยกาเนิ ด จานวน 34 ตัวอย่าง (ร้ อยละ
41.0) ย้ายมาจากที่ อื่นเพื่ อหาที่ ทากิ นใหม่ จานวน 35
ตัวอย่าง (ร้อยละ 71.4) ส่ วนใหญ่มีอาชี พหลัก คือ ทา
สวนผัก ผลไม้ จ านวน 46 ตัว อย่ า ง (ร้ อ ยละ 55.4)
รองลงมา คือ ทาไร่ จานวน 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.4)
และส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ค รั ว เรื อนต่ อ ปี อยู่ ร ะหว่ า ง
50,001-100,000 บาท จ านวน 44 ตัว อย่ า ง (ร้ อ ยละ
53.1) รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 10,000-50,000 บาท
จานวน 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ 34.9) ด้านรายจ่าย พบว่า
ส่ ว นใหญ่ มี ร ายจ่ า ยระหว่ า ง 50,001-100,000 บาท
จานวน 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50.6) รองลงมามีรายจ่าย
ระหว่าง 10,000-50,000 บาท จานวน 36 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 43.4) ด้านการเป็ นสมาชิกกลุ่ม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ เ ข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม จ านวน 79 คน
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(ร้อยละ 95.2) และไม่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่ม จานวน
4 คน (ร้ อ ยละ 4.8) โดยกลุ่ มตัวอย่ า งที่ เ ข้า ร่ ว มเป็ น
สมาชิ ก กลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ เ ข้า ร่ วมเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม
เกษตรกรหลวงดอยอ่ า งขาง จ านวน 49 ตั ว อย่ า ง

(ร้ อ ยละ 62.0) รองลงมาเข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม
แม่บา้ นเกษตรกร จานวน 20 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 25.3)
ดังรายละเอี ยดใน Table 1

Table 1 Socio-economic condition of household samples at Royal Agricultural Station Angkhang,
Chiang Mai Province
Variables
Male
Sex
Female
Age (year)
≤ 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
> 60
Ethnic group
Palong
Lahu
Thai
Educational level Uneducated
Primary school: Below 6-year
Primary school
Middle school
High school
Vegetable planting
Occupation
Crop planting
General employee
Employee in agriculture
Rice farmimg
Merchant
Household Income 10,00-50,000
(Baht/year)
50,001-100,000
100,001-150,000
150,001-200,000

Frequency
44
39
2
25
22
20
6
8
65
16
2
51
6
9
9
8
46
31
2
2
1
1
29
44
7
3

Percent
53.0
47.0
2.4
30.2
26.5
24.1
7.2
9.6
78.3
19.3
2.4
61.5
7.3
10.8
10.8
9.6
55.4
37.4
2.4
2.4
1.2
1.2
34.9
53.1
8.4
3.6

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

80

Table 1 (Continued)
Variables
Frequency
Household Expense 10,00-50,000
(Baht/year)
50,001-100,000
100,001-150,000
150,001-200,000
200,001-250,000
Non-member
Group
Member
membership
Not received
Received
received
information
Never
Training
Get training
attendance

การได้ รับข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับการอนุรักษ์ ดนิ และนา้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกื อ บทั้ งหมดได้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ดิ นและน้ า จ านวน 81
ตัวอย่าง (ร้ อยละ 97.6) และกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร จานวน 2 ตัวอย่าง (ร้ อยละ 2.4) โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลข่าวสารนั้น ส่ วนใหญ่ได้รับ
จากเจ้าหน้าที่ สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง คิ ดเป็ นร้อย
ละ 59.2 รองลงมาได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
ป่ าไม้ คิดเป็ นร้อยละ 16.7 เป็ นต้น การฝึ กอบรมด้าน
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกื อ บ
ทั้งหมดเคยได้เข้ารับการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ 92.8
มีเพียงร้อยละ 7.2 ที่ไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรมเลย โดย
ส่ ว นใหญ่ หัวข้อ ที่ เ ข้า รั บการฝึ กอบรม คื อ การปลู ก
หญ้าแฝกป้ องกันการพังทลายของดิ น รองลงมาคื อ
การสร้างฝายชะลอน้ า การปลูกป่ า การทาปุ๋ ยหมักเพื่อ
ใช้ในการเกษตร และการทาแนวกันไฟ ตามลาดับ
การใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม
1. ทรัพยากรดิน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น
เป็ นของตัวเอง จานวน 73 ตัวอย่าง (ร้อยละ 88.0) และ

Percent
36
42
3
1
1
4
79
2
81
6
77

Variables
43.4
50.6
3.6
1.2
1.2
4.8
95.2
2.4
97.6
7.2
92.8

มีที่ดินทากิ นเป็ นของตัวเอง จานวน 10 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 12.0) โดยส่ วนใหญ่ต ้องการที่ ดิ นทากิ นเพิ่ ม คิ ด
เป็ นร้ อยละ 81.9 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการที่ ดินทา
กินเพิ่ม ส่ วนใหญ่ตอ้ งการเพิ่มประมาณ 2-3 ไร่
2. ทรัพยากรน้ า
น้ า เพื่ อ การบริ โ ภค ส่ ว นใหญ่ ใ ช้น้ า จาก
ประปาภูเขา จานวน 47 ตัวอย่าง (ร้อยละ 85.5) และ
ใช้น้ าจากบ่อบาดาล จานวน 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14.5)
โดยพบว่า น้ าเพื่อการบริ โภคมีปริ มาณพอใช้ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 74.5 และมีปริ มาณพอใช้เพียงบางฤดูกาล คิ ด
เป็ นร้อยละ 25.5
น้ า เพื่ อการอุ ปโภค ส่ วนใหญ่ ใช้น้ า จาก
ประปาภูเขา คิ ดเป็ นร้อยละ 76.4 รองลงมาใช้น้ าจาก
บ่อบาดาล คิดเป็ นร้อยละ 18.2 และใช้น้ าจากอ่างเก็บ
น้ า ร้อยละ 5.4 โดยพบว่า ส่ วนใหญ่ปริ มาณน้ าเพื่อการ
อุปโภคมีพอใช้ คิ ดเป็ นร้อยละ 70.9 และมีพอใช้เพียง
บางฤดูกาล ร้อยละ 29.1
3. ทรัพยากรป่ าไม้ (ป่ าชุมชน)
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากป่ าชุ มชน คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.9 ส่ วนร้ อยละ 30.1
ได้ใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้
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ประโยชน์จากป่ าชุ มชน ส่ วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่ อ
หาไม้ฟืน นอกจากนี้ ส่ วนใหญ่ยงั เห็นว่าการฟื้ นฟูป่า
ส่ งผลดี ต่ อปริ มาณน้ า ในลาธาร ทาให้มีน้ าในลาธาร
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการอนุรักษ์ ดนิ และนา้
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับการอนุ รั ก ษ์ดิ น
และน้ าของชุมชนชาวเขาในบริ เวณสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.89 จัดอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจมากที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ
ความหมายของการอนุ รักษ์น้ า การปลูกป่ า/ฟื้ นฟูป่ า
และการรั ก ษาพื้ นที่ ป่ ากั บ ปริ มาณน้ าในล าธาร
รองลงมา มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับประโยชน์ของ
ฝายชะลอน้ า การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุ รักษ์ดิน การ
อนุ รั ก ษ์ ดิ นและน้ าโดยใช้ ปุ๋ ยพื ชสดในการท า
การเกษตร ในขณะเดี ย วกัน กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามรู ้
ความเข้าใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่ องการใช้ทรัพยากรน้ า
ดังนั้นทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรรณรงค์ให้
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ าให้มากยิ่งขึ้น
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ดินและน้า
ชุ มชนชาวเขาบริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่าง
ขาง มีระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ดินและน้ า
ในภาพรวม อยู่ใ นระดับปานกลาง มี ค่า คะแนนรวม
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.20 โดยมี ก ารมี ส่ วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิการ และการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า คะแนนเท่ ากับ 4.08 และ 4.01
ตามลาดับ ในขณะที่ การมี ส่วนร่ วมในการเข้า ร่ วม
ประชุ ม แสดงความคิดเห็น และวางแผน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.75 และการมีส่วนร่ วม
ในการประเมินผลกิ จกรรมหรื อโครงการที่ เกี่ ยวข้อง

กับ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า อยู่ ใ นระดับ น้ อ ย มี ค่ า
คะแนนเท่ า กับ 1.98 โดยชนชาติ ปะหล่ องจะมี ส่ วน
ร่ วมในด้านการเข้าร่ วมประชุม ออกความคิดเห็น และ
การวางแผนมากกว่ า ชนชาติ มู เ ซอ อย่ า งไรก็ ต าม
ถึ งแม้จะมี การมี ส่วนร่ วมในด้า นการเข้า ร่ วมประชุ ม
มาก แต่ การมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิ ดเห็นและ
การวางแผนของชุมชนชาวเขายังคงมีนอ้ ย ส่ วนการมี
ส่ ว นร่ ว มในด้า นอื่ น ๆ ทั้ง สองชนชาติ มี ค่ า คะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังรายละเอียดใน Table 2
ดั ง นั้ นทางหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่จึงควรหาแนวทางในการ
ส่ งเสริ มให้ชุมชนชาวเขาที่อาศัยอยู่ในบริ เวณพื้นที่เข้า
มามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูงให้
มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการแสดงความคิดเห็นและ
การเข้าร่ วมในการวางแผนการจัดการ รวมทั้งการเข้า
ร่ วมประเมิ นผลกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ ได้ปฏิ บตั ิ ไป ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ าบน
พื้นที่สูงมากยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่ วม
ปั ญ หาและอุ ปสรรคที่ ส าคัญในการมี ส่ ว น
ร่ วมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ ยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจในรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ดินและน้ า รองลงมาคือ เวลาที่จดั กิจกรรม
ไม่ ต รงกับ เวลาว่ า งของคนในชุ ม ชนจึ ง ท าให้ เ ป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในขณะที่
ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้เข้าร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์ดินและ
น้ า คื อ เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่ ทางโครงการหลวง
ส่ งเสริ ม ซึ่ งเห็ นว่า มี ประโยชน์แ ละน่ า สนใจมากจึ ง
ต้องการเข้าร่ วม
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Table 2 Participation of hill tribe in soil and water conservation at Royal Agricultural Station Angkhang,
Chiang Mai province
Nor Lae Village
Kob Dong Village
Average Participation
(Palong)
(Lahu)
Participation activity
Meeting /Opinion expression
/planning
Action
Getting benefits
Projects evaluation
Overall

Score

Participation
level

Score

Participation
level

score

level

2.89

moderate

2.59

moderate

2.75

moderate

4.00
3.90
1.94

high
high
low
3.20

4.16
4.13
2.03

high
high
low

4.08
4.01
1.98
Medium level

high
high
low

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

สรุ ป
กลุ่ มตัวอย่ า งที่ ท าการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นชน
ชาติปะหล่อง และมูเซอ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
อยูร่ ะหว่าง 21-30 ปี และส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา
มี ส ถานภาพสมรส และเป็ นหั ว หน้ า ครั ว เรื อน
ส่ วนมากย้ายมาจากที่อื่น มีอาชี พหลัก คือ ทาสวนผัก
และทาไร่ ไม่นิยมประกอบอาชี พเสริ ม มีรายได้ต่อปี
อยูใ่ นช่วง 50,001-100,000 บาท ส่ วนใหญ่เข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรหลวงดอยอ่างขาง
เกือบทั้งหมดได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การอนุ รั ก ษ์ดิ น และน้ า โดยได้รั บ จากเจ้า หน้า ที่
สถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง รวมทั้งได้เ ข้า รั บ การ
ฝึ กอบรม เกี่ ยวกับการปลูกหญ้าแฝก การสร้ างฝาย
ชะลอน้ า และการทาปุ๋ ยหมัก
ในด้า นการใช้ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม พบว่า ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี ที่ดิ นทากิ น เป็ น
ของตัวเอง และมี ความต้องการที่ ดินทากิ นเพิ่ ม 2-3
ไร่ ส่ วนน้ าในการอุปโภค บริ โภค ส่ วนใหญ่ได้มา
จากประปาภู เ ขา มี ป ริ มาณเพี ย งพอ ส่ ว นน้ า ท า
การเกษตร ได้มาจากอ่างเก็บน้ า มี ปริ มาณเพี ยงพอ

การใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนส่ วนใหญ่ไม่ได้เข้าไป
ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ มีความคิ ดเห็นว่าการฟื้ นฟู
ป่ า มีผลทาให้ปริ มาณน้ าเพิ่มมากขึ้น
ในด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ การ
อนุรักษ์ดินและน้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ดินและน้ า อยูใ่ นระดับมาก
ในด้านการมีส่วนร่ วมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
การอนุ รั กษ์ดิ นและน้ า พบว่า ภาพรวมของการมี
ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์ดินและน้ า อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการและการมี
ส่ วนร่ วมในการรั บผลประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก
ในขณะที่ ก ารมี ส่ ว นร่ วมประชุ ม ตั ด สิ น ใจและ
วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนการมีส่วนร่ วม
ในการประเมิ น ผล อยู่ ใ นระดับ น้อ ย ดัง นั้น ทาง
หน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะหน่ วยงาน
ในพื้นที่ จึงควรหาแนวทางในการส่ งเสริ มให้ชุมชน
ชาวเขาที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ าบนพื้ นที่ สู งให้ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะในด้านการแสดงความคิดเห็นและการเข้า
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ร่ วมในการวางแผนการจัดการ รวมทั้งการเข้าร่ วม
ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ปฏิ บตั ิไป ทั้งนี้ เพื่อให้
เห็นถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่
สูงมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาปริ มาณและลักษณะการไหลของน้ าก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะรู ปแบบต่าง ๆในพื้นที่
ลุ่มน้ าป่ าฟื้ นฟูบนที่ สูงที่ ดาเนิ นการมา 30 ปี บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ทาการศึ กษา
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2558 เปรี ยบเทียบปริ มาณ และลักษณะการไหลของน้ าในลาธารของพื้นที่ที่มี
การตัดสางขยายระยะ และพื้นที่ที่ไม่มีการดาเนิ นการตัดสางขยายระยะ โดยพื้นที่ลุ่มน้ าศึกษาแบ่งเป็ นพื้นที่ทาการ
ตัดสางขยายระยะ 20 %, 40 % และแปลงควบคุมที่ไม่ทาการตัดสางขยายระยะ ผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพการให้
น้ าในลาธารในพื้นที่ลุ่มน้ าบริ เวณแปลงที่ทาการตัดสางขยายระยะ 20 %, 40 % และแปลงควบคุมที่ไม่ทาการตัด
สางขยายระยะมีปริ มาณ 55,739.46, 18,770.10 และ 77,934.49 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางกิโลเมตร ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 12.23, 4.12 และ 17.09 ของปริ มาณน้ าฝน ตามลาดับ เมื่อทาการตัดสางขยายระยะในเดือนกันยายน 2558
พบว่า การให้น้ า เมื่อประเมินในเดือนตุลาคมมีปริ มาณ 102,608.54, 28,182.69 และ 116,046.24 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 35.21, 9.67 และ 39.82 ของปริ มาณน้ าฝน ตามลาดับ
คาสาคัญ: การตัดสางขยายระยะ ลักษณะการไหลของน้ า การฟื้ นฟูป่าบนพื้นที่สูง สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง

ABSTRACT
The effects of thinning patterns on streamflow and flow characteristics on 30-year-old forest restoration
sites at the Royal Agricultural Station Angkhang, Fang district, Chiang Mai province were investigated from July
to October 2015. The objective of this research was to assess streamflow and flow characteristics of different
thinning pattern in forest restoration sites compared to control site. Three sub-basins were thinned at levels of
20% and 40% and unthinned (control) for the study. The results showed that the 20% thinning site, 40% thinning
site, and control site had approximately 55,739.46, 18,770.10 and 77,934.49 m3/km2 or 12.23, 4.12 and 17.09% of
the annual rainfall, respectively. Following thinning in September 2015, the streamflow in October 2015 had
increased to 102,608.54, 28,182.69 and 116,046.24 m3/km2 or 35.21, 9.67 and 39.82% of the annual rainfall,
respectively.
Keywords: thinning pattern, streamflow characteristics, forest restoration in highlands, Angkhang Royal Agricultural Station
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คานา
สถานี เกษตรหลวงอ่าขาง อาเภอฝาง จังหวัด
เชี ยงใหม่ จัดตั้งขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ. 2512 ตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หัวฯ เพื่ อเป็ นสถานี
ทดลองการปลูกไม้เมื องหนาวและทาการส่ งเสริ มการ
ปลู กป่ าฟื้ นฟู จากการบุ กรุ กแผ้วถางพื้ นที่ ป่ ารวมทั้ง
ทดแทนการปลูกฝิ่ นของชาวเขา เนื่ องจากสภาพพื้ นที่
อยู่อาศัยของชาวเขาบริ เวณมี ลกั ษณะภู มิประเทศเป็ น
ภูเขาสู งชัน จึ งยากต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทาการ
เกษตรกรรมต่ าง ๆ ในบริ เวณสถานี น้ นั มี การปลูกป่ า
ฟื้ นฟูจานวนหลายแปลง ส่ วนใหญ่เป็ นไม้ต่างถิ่นเมือง
หนาว เนื่ องจากมี อตั ราการเจริ ญเติ บโตที่ ดี อัตราการ
การรอดตายสู งในพื้นที่ ที่เสื่ อมโทรม นอกจากการปลูก
เพื่อฟื้ นฟูแล้ว ทางสถานี ยงั มีศูนย์สาธิ ตการใช้ไม้ เพื่อ
นาไม้มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ด้วยการตัดสาง
ขยายระยะในแปลงปลู กป่ าสาธิ ตที่ ท าการฟื้ นฟู เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี ในแปลงต่าง ๆ โดยรอบบริ เวณสถานี
เมื่ อมี การตัดสางขยายระยะในพื้ นที่ ป่าฟื้ นฟู
ย่อมส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งดิน น้ า
และสิ่ งมี ชีวิ ตต่ าง ๆ ในพื้ นที่ เกษมและณรงค์ (2534)
กล่าวว่า การทาลายป่ าจะมี ผลต่ อลักษณะการไหลของ
น้ าในลาธาร ทั้งในด้านช่วงระยะเวลาการไหลและอัตรา
การไหลของขึ้ น-ลง ของน้ าในลาธาร การตัดสางขยาย
ระยะก็เช่ นกัน เมื่อมีการตัดไม้ในพื้นที่ จะส่ งผลให้เกิ ด
การรบกวนดิ น ทาให้ความสามารถในการซึ มน้ า และ
ระบายน้ าลงสู่ ล าธารลดลง ปริ มาณน้ าในล าธารจะ
เพิ่ มขึ้ นอย่างรวดเร็ วในขณะที่ ฝนตก และลดลงอย่าง
รวดเร็ วเมื่ อฝนหยุดตก จึ งจาเป็ นที่ ต้องศึ กษาลักษณะ
ทางอุทกวิทยาในเรื่ องของลักษณะการไหลของน้ าและ
ปริ มาณน้ า การเปลี่ ยนแปลงของสมดุลน้ าก่อนการตัด
สางขยายระยะและหลังการทาไม้ออก เปรี ยบเที ยบให้
เห็ น ความเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ เลื อ กใช้ร ะบบการตัด
สางขยายระยะที่ เ หมาะสม และส่ งผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมให้นอ้ ยที่ สุด เป็ นแนวทางในการทาไม้

บนพื้ นที่ สู ง สามารถบริ หารและจัดการน้ าได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่กบั การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. เครื่ องมื อตรวจวัด ระดับน้ า ท่ า อัต โนมัติ
แบบอัลตราโซนิก (water level)
2. โปรแกรมวิ เ คราะห์ ด ้ า นสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Arc GIS)
3. โปรแกรมคานวณ (Microsoft excel)
4. โปรแกรมดาวน์ โ หลดข้อมู ลจากเครื่ อ ง
ตรวจวัดระดับน้ าท่า (AK2-HyperTerminal)
วิธีการ
1. รวบรวมข้ อ มู ล ปริ มาณน้ าท่ า ตั้ งแต่
กรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2558 บริ เวณจุดออกของน้ า
(outlet) ที่ ก าหนดเป็ นพื้ น ที่ ศึ ก ษา จากเครื่ องมื อ
ตรวจวัดระดับน้ าอัตโนมัติ ที่ทาการบันทึกระดับน้ าทุก
5 วินาที รวมทั้งเก็บข้อมูลด้วยการวัดปริ มาณน้ าจาก
ปากเขื่อนขนาดเล็กที่บริ เวณจุดออกของน้ ารายวัน
2. ศึกษาปริ มาณ และลักษณะการไหลของน้ า
โดยน าข้อมู ลระดับน้ า ในล าธารที่ ไ ด้จากการสถานี
ตรวจวัด ระดับน้ า และปริ มาณฝน มา Plot graph ดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลักษณะการไหลและปริ มาณ
น้ า ที่ตอบสนองจากปริ มาณน้ าฝน
3. สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
น้ าและปริ มาณน้ าในล าธาร (rating curve) ด้ ว ย
โปรแกรมย่ อ ย Add trendline ใน Microsoft EXCEL
เพื่ อสร้ า งเส้ นแนวโน้ม พร้ อ มทั้งใช้โ ปรแกรมย่ อ ย
logarithm ก าหนดให้ แ สดงสมการคณิ ตศาสตร์
(display equation on chart) และแสดงค่าความสัมพันธ์
ของตัวแปร หรื อค่า R2 (display R-squared on chart) ซึ่ ง
อยู่ ภ ายในโปรแกรม Trend/Regression type สร้ า ง
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แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ประเมิ นปริ มาณการไหล
ของน้ าท่า (Y, ลูกบาศก์เมตร) จากระดับของน้ าท่ าใน
ลาธาร (X, เซนติ เมตร) ที่ ไหลผ่านจุดวัดน้ าท่า ปรับแก้
สมการความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าและปริ มาณน้ า
(rating curve) โดยเทียบระดับน้ าจริ งกับระดับน้ าที่ วดั
ได้จากสถานี ต รวจวัด และน าสมการที่ ไ ด้ค านวณ
ปริ มาณน้ าในลาธารรายวันต่ อไป ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2
ช่วง ดังนี้
- ก่อนการตัดสางขยายระยะ โดยใช้ขอ้ มูล
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง สิ งหาคม 2558
- หลังการตัดสางขยายระยะ โดยใช้ขอ้ มูล
ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2558
4. เปรี ยบเที ย บลั ก ษณะการไหลของน้ า
และปริ มาณน้ า ในล าธาร หลังการฟื้ นฟูป่ าไม้ และ
ผลกระทบจากการตัด สางขยายระยะ ซึ่ งมี ก ารตัด
สางขยายระยะ 20, 40 และแปลงควบคุ ม (การตัดสาง
ขยายระยะ) น าสมการที่ ไ ด้ ป ระเมิ น ปริ มาณน้ า
คาดการณ์ แ ละเปรี ยบเที ย บกับ ปริ มาณน้ า จริ ง เพื่ อ
คานวณค่า Root Mean Square Error (RMSE)

ผลและวิจารณ์
ปริมาณน้าในลาธาร
การศึ กษาปริ มาณน้ าในลาธารโดยใช้วิ ธีตวง
วัดที่ปาก Weir โดยตรงในแต่ละพื้นที่ศึกษาบริ เวณมีการ
ฟื้ นฟูพ้ื นที่ ในพื้ นที่ สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง อาเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการศึกษา ดังนี้
1. ปริ มาณน้ าบริ เวณแปลงศึ กษาการตัดขยาย
ระยะ 20%
ปริ มาณน้ าในล าธารในเดื อนกรกฎาคม
ถึ ง สิ ง หาคม 2558 (ก่ อ นการตัด สางขยายระยะ) มี
ปริ มาณ 4,180.5 ลูกบาศก์เมตรหรื อประมาณ 55,739.5
ลูกบาศก์เมตรต่ อตารางกิ โลเมตร คิ ดเป็ นความสู งของ
น้ า ประมาณ 55.7 มิ ลลิ เมตร (ร้ อยละ 12.2 ต่ อปริ มาณ
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น้ าฝน) ส่ วนภายหลังหลังการตัดสางขยายระยะในเดือน
ตุ ลาคม 2558 พบว่า ปริ มาณน้ าในลาธารเพิ่ มขึ้ นหลัง
การตัดสางขยายระยะร้ อยละ 22.98 จากก่ อนการตัด
สางขยายระยะร้อยละ 12.23 เป็ นร้อยละ 35.12 (Table 1)
2. ปริ มาณน้ าบริ เวณแปลงศึกษาการตัดขยาย
ระยะ 40%
ปริ มาณน้ าในลาธารในเดือนกรกฎาคม ถึง
สิ งหาคม 2558 (ก่ อ นการตัด สางขยายระยะ) แปลง
ศึ กษาการตัดขยายระยะ 40% เป็ นลุ่มน้ าที่ มีศกั ยภาพ
การให้น้ า ต่ า มาก เมื่ อเที ย บกับลุ่ มน้ า ย่อยทั้งสองลุ่ ม
โดยมีปริ มาณน้ าในลาธารร้อยละ 4.1 ต่อปริ มาณน้ าฝน
(Table 1) มีปริ มาณ 412.9 ลูกบาศก์เมตร หรื อประมาณ
18,770.1 ลูก บาศก์เ มตรต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น
ความสู งของน้ าต่ อพื้ นที่ ได้ประมาณ 18.8 มิ ลลิ เมตร
ปริ มาณน้ าท่ าเฉลี่ ยรวมในเดื อนสิ งหาคมมี มากที่ สุ ด
เท่ า กับ 331.6 ลู ก บาศก์เ มตร หลัง การตัด สางขยาย
ระยะในเดือนตุลาคม 2558 พบว่า ปริ มาณน้ าในลาธาร
เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 4.12 เป็ นร้อยละ 9.67 ของปริ มาณ
น้ าฝน โดยเพิ่มขึ้นหลังจากการตัดสางขยายระยะร้อย
ละ 5.5 ต่อปริ มาณน้ าฝน
3. ปริ มาณน้ าบริ เวณแปลงควบคุมที่ไม่มีการ
ตัดขยายระยะ
ปริ ม าณน้ า ในล าธารมี ป ริ ม าณ 2,182.2
ลูกบาศก์เมตร หรื อประมาณ 77,934.5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อตารางกิ โลเมตร คิ ดเป็ นความสู งน้ าเฉลี่ยต่ อพื้ นที่
ประมาณ 77.9 มิ ล ลิ เ มตรคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.1 ต่ อ
ปริ มาณน้ าฝน แปลงควบคุมเป็ นแปลงที่ ไม่มีการตัด
สางขยายระยะ แต่เนื่ องจากว่าลักษณะพื้นที่ของแปลง
อยู่ติดกับพื้นที่ ลุ่มน้ าแปลง 40 ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่ อ
แปลงควบคุ ม ได้ โดยปริ ม าณน้ า ท่ า เฉลี่ ย ในล าธาร
เพิ่ ม ขึ้ นจาก 77,934.49 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ตาราง
กิ โ ลเมตร เป็ น 116,046.24 ลู ก บาศก์เ มตรต่ อ ตาราง
กิ โ ลเมตร ภายหลังตัด สางขยายระยะ พบว่ า มี การ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.73 ของปริ มาณน้ าฝน (Table 1)
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Table 1 Comparison of streamflow of each study site before and after thinning opperation at Royal Agricultural
Station Angkhang, Chiang Mai
Before thinning (July/August 2015) After thinning (October 2015)
20%
40%
Control
20%
40% Control
Thinning Thinning
Streamflow (m3)
4,180.46 412.94 2,182.17 7,695.64 620.02 3,249.29
3
2
Amount (m /km ) 55,739.46 18,770.10 77,934.49 102,608.54 28,182.69 11,6046.24
Height (mm.)
55.74
18.77
77.93
102.61 28.18 116.05
% of rainfall (%)
12.23
4.12
17.09
35.21
9.67
39.82

ลักษณะการไหลของนา้ ในลาธาร
1. ลักษณะการไหลของน้ าในลาธารที่สถานี
แปลง 20
จากปริ มาณน้ าท่ ารายเดื อนสามารถนามา
สร้างเป็ นกราฟน้ าไหลได้ใน Figure 1 ในแปลง 20 เป็ น
ลุ่มน้ าที่ มีน้ าไหลตลอดทั้งปี แม้ว่าไม่มีการตกของฝน
ผลการศึกษาในกรกฎาคมจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
ดัง Table 3 แต่ พบว่าน้ าถูกกักเก็บไว้ในดิ น ยังไม่ ถูก
ระบายสู่ ลาธารทันที เนื่ องจากดิ นมี ปริ มาณความชื้ น
น้อ ย และเนื้ อ ดิ น เป็ นดิ น เหนี ย วปนทรายท าให้ ก าร
ระบายน้ าเป็ นไปอย่างช้า ๆ ในเดือนมิถุนายนมีปริ มาณ
ฝนตกน้อย และพื้นที่ศึกษาเป็ นการฟื้ นฟูดว้ ยไม้ต่างถิ่น
เช่ น กระถินดอย เป็ นต้น จากการศึ กษาปริ มาณน้ าพื ช
ยอดบริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่ างขาง โดย กุลธิ ด า
(2546) พบว่า มี ปริ มาณน้ าพืชยึดประมาณร้ อยละ 17 –
23 ของปริ มาณน้ าฝนเหนื อเรื อนยอด จึ งทาให้เกิ ดการ
สูญเสี ยน้ าก่อนที่จะตกลงสู่ พ้ืนดินได้ ในเดือนสิ งหาคม
มีการเพิ่มขึ้นของปริ มาณน้ าในลาธารมากขึ้น เนื่องจาก
ดินมีความอิ่มตัวด้วยน้ าเพราะเกิ ดจากฝนที่ ตกต่อเนื่ อง

difference
20% 40% Control
+
+
+
+
+
+
22.98 5.34

+
+
+
22.73

ทาให้น้ าในลาธารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับ วิชา
(2535) กล่าวไว้ว่า ฝนที่มีความหนักเบาของฝนค่อนข้าง
สูงก็จะทาให้เกิดน้ าไหลบ่าหน้าดินได้มาก เนื่ องจากฝน
ไม่ ส ามารถจะซึ มลงสู่ ผิ วดิ นได้ทันที ท าให้เ กิ ด การ
เพิ่ มขึ้ นอย่างรวดเร็ วของน้ าในลาธาร แล้วปริ มาณน้ า
ค่อย ๆ ลดลงในเดือนกันยายน
หลังจากการตัดสางขยายระยะในพื้นที่แล้ว
พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริ มาณน้ าอย่างรวดเร็ วหลังจาก
ที่ฝนตกขึ้นทันทีแต่น้ าจะขึ้นสู งสุ ดหลังจากฝนตก 1 วัน
แล้วลดลงอย่ างรวดเร็ วเช่ นกันเมื่ อผ่า นไปแล้ว 1 วัน
ดัง ที่ นิ ว ัติ (2533) กล่ า วว่ า การตัด ตัด ไม้อ อกท าให้
ปริ มาณน้ าในลาธารเพิ่ มขึ้ นทันที จนค่ อย ๆ ลดลงใน
เดือนตุลาคม อาจเป็ นเพราะในช่วงดังกล่าวมีปริ มาณฝน
ที่ ลดลง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ ยรรยง
(2525) ที่สรุ ปไว้ว่า ปริ มาณน้ าจะขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณการ
ตกของฝนเป็ นสาคัญ และเมื่ อไม่มีอิทธิ พลของน้ าฝน
และน้ าไหลบ่ าหน้าดิ นมาเกี่ ยวข้อง แต่ มีลกั ษณะของ
พื้ นที่ ลุ่มน้ าเป็ นตัวการส าคัญในการควบคุ มการไหล
ของน้ า
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Figure 1 Flow characteristics of 20% thinning operation site
2. ลักษณะการไหลของน้ าในลาธารที่ สถานี
แปลง 40
จากผลการศึ กษาลักษณะการไหลของลุ่ม
น้ าย่อยแปลง 40 สามารถแสดงได้ ดัง Figure 2 พบว่ามี
ปริ มาณน้ าที่ นอ้ ยที่ สุด อาจเนื่ องมาจากมีขนาดพื้นที่ ที่
น้อยที่ สุด ทาให้มีการรองรับปริ มาณน้ าที่ นอ้ ยเช่ นกัน
เพราะขนาดพื้ นที่ ลุ่ มน้ า มี ผ ลต่ อการให้น้ า ในล าธาร
(นิ พนธ์, 2525) ในเดื อนกรกฎาคมช่ วงที่ ทาการศึ กษา
ลักษณะการไหลของน้ านั้น แม้ว่ามีฝนตกต่อเนื่ องกัน
ตั้งแต่ตน้ เดือน แต่พบว่าปริ มาณน้ าในลาธารเพิ่มขึ้ นมา
ไม่สูงมากนัก อาจอธิ บายได้ว่าดินในพื้นที่ยงั มีสภาพที่
แห้งจากช่ วงที่ผ่านมา ทาให้มีความสามารถในการดูด
ซับน้ าฝนไว้ได้มากในพื้นที่มีการทับถมของซากใบไม้
อยู่มากประมาณ 2-3 เซนติเมตร สอดคล้องกับ สามัคคี
(2535) กล่าวว่า อินทรี วตั ถุมีความสามารถในการดูดซับ
น้ าฝนเอาไว้ได้ประมาณ 5 เท่าของน้ าหนักแห้งของตัว
มันเอง แล้วปริ มาณน้ าค่ อย ๆ เพิ่ มขึ้ นจนมี ปริ มาณน้ า
สู ง สุ ด ในเดื อ นสิ งหาคม ประมาณ 1,000 ลู ก บาศก์
เซนติเมตรต่อวินาที เนื่ องมาจากอิทธิ พลความหนักเบา
ของฝน อย่างเห็นได้ชดั จากนั้นลดระดับอย่างรวดเร็ ว
ใน 2-3 วัน และค่อย ๆ ลดระดับลงในเวลาต่อมา

หลังจากที่ ทาไม้ออกในพื้ นที่ ร้ อยละ 40
พบว่า การไหลของน้ าในลาธารเพิ่มขึ้ นและลดลงอย่าง
รวดเร็ ว ในขณะที่ฝนตกลงมา (Figure 2) โดยเมื่อฝนตก
จะทาให้ปริ มาณน้ าในลาธารเพิ่ มขึ้ นสู งสุ ด และลดลง
ในหลังฝนหยุด อาจอธิ บายได้ว่าดิ นได้รับผลกระทบ
จากการเหยียบย่าเข้าไปในพื้นที่ เพื่อทาการตัดสางขยาย
ระยะ ทาให้ดินแน่นมากขึ้ น น้ าไม่สามารถซึ มผ่านผิว
ดินไปได้ เนื่ องจากสมรรถนะในการดูดซึ มและระบาย
น้ าลดลง ทาให้เกิ ดน้ าไหลลาธารเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว
(เกษมและณรงค์, 2534) จากการตัดสางขยายระยะ ทา
ให้ความหนาแน่นต้นไม้ในพื้นที่ลดลง เมื่อฝนตกจึงทา
ให้เกิดน้ าไหลบ่าได้ง่าย เนื่ องจากขาดตัวชะลอการไหล
ของน้ า ท าให้การซึ มน้ า สู่ ใ ต้ผิ ว ดิ นลดลง (สมชาย,
2517) และการปกคลุมของเรื อนยอดที่ หายไปปริ มาณ
น้ าพื ชยึ ด จึ งลดลงไปด้วยเช่ นกัน จากที่ นิ พนธ์ และ
คณะ (2544) ได้ศึกษาว่า ไม้โตเร็ วต่ างถิ่ นส่ งให้สมดุ ล
น้ ามีการสู ญเสี ยไปจากกระบวนการน้ าพืชยึดประมาณ
ร้อยละ 10 ถึง 15 และในเดื อนตุลาคมปริ มาณน้ าในลา
ธารมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ นลงเล็กน้อย แม้ว่าไม่มีปัจจัย
ของฝนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ยงั สามารถให้น้ าแก่ลาธารได้
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3. ลักษณะการไหลของน้ าในลาธารที่ สถานี
แปลงควบคุม (control)
จากผลการศึ ก ษาปริ มาณน้ าในแปลง
ควบคุ ม เพื่ อศึ กษาลักษณะการไหลของน้ าในลาธาร
(Figure 3) พบว่ า ปริ มาณน้ า ค่ อ ย ๆ เพิ่ ม ขึ้ น เริ่ มจาก
ประมาณกลางเดื อนกรกฎาคม จนปริ มาณน้ า สู งขึ้ น
อย่างเห็นได้ชดั ขึ้นในกลางเดือนสิ งหาคม ในช่วงแรกที่
ปริ มาณน้ ายังไม่สูงมากนัก อาจอธิ บายได้ว่า ดิ นยังมี
ความชื้ น ที่ น้อ ยอยู่ เมื่ อ ฝนตกลงมาดิ น ยัง สามารถ
รองรั บ น้ า ฝนไว้ไ ด้ และจากการศึ กษาพบว่ า ดิ นใน
แปลงควบคุ มมี สมรรถนะในการซึ มผ่ า นผิ วดิ นได้ดี
ในขณะที่ฝนตกปริ มาณน้ าในลาธารไม่เพิ่มขึ้ นในทันที
แต่จะมีการเพิ่มขึ้ นหลังจากที่ ฝนตก 2 – 3 วัน เนื่ องจาก
แปลงนี้ เป็ นแปลงควบคุม ซึ่ งไม่มีการตัดสางขยายระยะ
เกิ ดขึ้ น ในช่ วงที่ มีการตัดสางขยายระยะของทั้งสอง
แปลง คื อ แปลง 20 และแปลง 40 แปลงควบคุ มจะ
ได้รับอิทธิ พลของน้ าจากแปลง 40 เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่
ติ ดต่ อกัน ปริ มาณน้ าท่าจะมากที่ สุดในเดื อนกันยายน
เนื่องจากปัจจัยของปริ มาณน้ าฝนเป็ นสาคัญ แล้วค่อย ๆ
ลดระดับลงมาในเดือนตุลาคม แต่ยงั สามารถระบายน้ า
จากดิ นลงสู่ ลาธารได้ แม้ว่าไม่เกิ ดฝนตกในพื้นที่ อาจ

อธิ บายได้ว่าในพื้ นที่ แปลงควบคุ มนั้นมี การสร้ างฝาย
ชะลอน้ าเป็ นจุ ด ๆ เพื่ อลดความเร็ วของน้ าลง เพื่ อให้
สามารถซึ มลงสู่ ดิ นได้แ ละปลดปล่ อยลงสู่ ลาธารใน
เวลาต่อมา (นิ พนธ์, 2525) และอาจได้รับปริ มาณน้ าจาก
แปลง 40 ซึ่ งอยู่ทางด้านบนของแปลงควบคุ มจากการ
ตัดสางขยายระยะ ทาให้มีปริ มาณน้ าไหลลงมาเติ มให้
ในพื้ นที่ ลุ่มน้ าแปลงควบคุ มเมื่ อมี ฝนตกลงมาปริ มาณ
น้ าในลาธารจะขึ้ นหลังจากที่ ฝนตกแล้วประมาณ 1 วัน
และขึ้ นสู งสุ ด หลังจากฝนตกแล้ว ประมาณ 4 - 5 วัน
แล้วจะค่อย ๆ ลดลงในเวลา 2 – 3 วันต่อมาหลังจากนั้น
สมการความสั มพันธ์ ระหว่ างความสู งของนา้ ท่ าและ
ปริมาณนา้ ในลาธาร (rating curve)
1. พื้นที่ลุ่มน้ าแปลงตัดสางขยายระยะ 20
เปอร์เซ็นต์
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสู งของน้ าและปริ มาณน้ า
ในล าธาร พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กันมาก ได้ส มการ
ความสั ม พัน ธ์ แ บบลอการิ ทึ ม คื อ y = 5589.3ln(x)15303 โดยค่ า R2 เท่ า กับ 0.87 และหลัง การตัด สาง
ขยายระยะ ได้สมการความสัมพันธ์ คือ y = 22346ln(x)
– 63857 โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.89 (Table 2)
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Table 2 Rating cure equation of each research sites before and after Thinning operation
site
Equation
R2
Before thinning (July/August 2015)
y = 5589.3ln(x)-15303
0.87
20% of thinning
y = 892.16ln(x) - 2257.4
0.58
40% of thinning
y = 123.49ln(x) - 124.13
0.39
Control
Before thinning
20% of thinning
40% of thinning
Control

y = 22346ln(x) -– 63857
y = 2394.5ln(x) - 6220.1
y = 791.28ln(x) - 1973.7

2. พื้นที่ลุ่มน้ าแปลง 40
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ความ
สัมพันธ์ระหว่างความสูงของน้ าท่าและปริ มาณน้ าก่อน
การตัดสางขยายระยะมีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง ได้
สมการแบบลอการิ ทึม คื อ y = 892.16ln(x) - 2257.4 มี
ค่า R2 เท่ากับ 0.58และภายหลังการตัดสางขยายระยะมี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างมาก ได้สมการความสัมพันธ์
แบบลอการิ ทึ ม คื อ y = 2394.5ln(x) - 6220.1 มี ค่ า R2
เท่ากับ 0.88 (Table 2)

0.89
0.88
0.85

RMSE
125.24
36.15
63.31
268.27
35.19
124.85

3. พื้นที่ลุ่มน้ าแปลงควบคุม
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความสู ง ของน้ า
และปริ มาณน้ าท่าในลาธารก่อนการตัดสางขยายระยะ
มี ค ว า ม สั มพั น ธ์ กั น ค่ อ น ข้ า ง น้ อ ย ไ ด้ ส ม ก า ร
ความสัมพันธ์ในแบบลอการิ ทึม คือ y = 123.49ln(x) 124.13 มี ค่า R2 เท่ ากับ 0.39 และหลังจากการตัดสาง
ขยายระยะแล้ว พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน มาก ได้
สมการความสั ม พั น ธ์ แ บบลอการิ ทึ ม คื อ y =
791.28ln(x) - 1973.7 มีค่า R2 เท่ากับ 0.85 (Table 2)
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สรุ ปผลการศึกษา
ปริมาณนา้ ท่ าในลาธาร
ปริ มาณน้ าในลาธารในพื้นที่การตัดสางขยาย
ระยะแปลง 20 สรุ ปได้วา่ ปริ มาณน้ าก่อนและหลังการ
ตัดสางขยายระยะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ซึ่ งการตัดสางขยาย
ระยะมี ผลทาให้ปริ มาณน้ าท่ าเพิ่ มขึ้ นปริ มาณร้ อยละ
22.98 ต่อปริ มาณน้ าฝน
ปริ มาณน้ า ในพื้ น ที่ ก ารตัด สางขยายระยะ
แปลง 40 ซึ่ งเป็ นแปลงที่มีศกั ยภาพการให้น้ าต่ าที่ สุด
หลัง จากการตัด สางขยายระยะปริ ม าณน้ า ท่ า เฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5.55 ต่อปริ มาณน้ าฝน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ปริ มาณน้ า ในลาธารในพื้ นที่ แ ปลงควบคุ ม
สรุ ปได้ว่า ปริ มาณน้ าก่ อนและหลังการตัดสางขยาย
ระยะของแปลงควบคุ ม มี ค วามแตกต่ า งกันอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ซึ่ งอธิ บาย
ได้ว่าปริ มาณน้ าท่าใน ลาธารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
22.73 ต่อปริ มาณน้ าฝน
ลักษณะการไหลของนา้ ในลาธาร
พื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ง 3 แปลงนั้ น เป็ นล าธารที่ มี
ปริ มาณน้ าไหลตลอดปี โดยปริ มาณน้ าในลาธารส่ วน
ใหญ่ จะเกิ ด จากการไหลออกด้า นข้า งและน้ า ใต้ดิ น
ส่ ว นในแปลง 40 จะมี ช่ ว งเวลาการไหลเพี ย งสั้ น ๆ
ภายหลังฝนตก ซึ่ งมักจะเกิดการไหลบ่าหน้าดิน
โดยลักษณะการไหลของน้ าในพื้นที่ การตัด
สางขยายระยะแปลง 20 ก่อนการตัดสางขยายระยะ
(เดือนกรกฎาคมถึงสิ งหาคม 2558) พบว่าช่วงเวลาการ
หลากของน้ าจะไหลลงสู่ ลาธาร 3 วัน หลังจากฝนตก
แล้ว ค่ อ ย ๆ ปล่ อ ยสู่ ล าธารอย่า งช้า ๆ โดยปริ ม าณ
น้ าฝนที่ ตกในแต่ ละครั้ งมากกว่า 40 มิ ลลิ เมตรขึ้ นไป
จะทาให้เกิดน้ าไหลในลาธารได้ และหลังการตัดสาง
ขยายระยะ พบว่ า ลั ก ษณะการไหลของน้ านั้ นมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วประมาณ 1 วัน หลังจาก
ที่ฝนตก
ลัก ษณะการไหลของน้ า พื้ น ที่ ก ารตัด สาง
ขยายระยะแปลง 40 พบว่ า น้ า จะไหลลงสู่ ล าธาร
ภายหลังจากที่ ฝ นตกลงมาประมาณ 1 – 2 วัน และ
ปริ มาณน้ า ฝนที่ ต กในแต่ ละครั้ งที่ ส ามารถทาให้น้ า
ไหลในล าธารได้ ต ้ อ งมากกว่ า 30 มิ ล ลิ เ มตรภาย
หลังจากการตัดสางขยายระยะ พบว่า น้ าจะไหลลงสู่
ลาธารทันที
ลักษณะการไหลของน้ าแปลงควบคุ ม ช่ วง
ก่ อ นการตัด สางขยายระยะปริ มาณน้ าจะเพิ่ ม ขึ้ น
หลังจากที่มีฝนตกประมาณ 4 - 5 วัน ปริ มาณน้ าฝนที่
ตกในแต่ ละครั้ งมากกว่า 40 มิ ลลิ เมตร จะทาให้เกิ ด
การไหลของน้ าในลาธารได้ และหลังจากการที่ ต ัด
สางขยายระยะในพื้นที่ ศึกษา ลักษณะการไหลของน้ า
ในล าธาร พบว่ า ปริ มาณน้ าในล าธารจะเพิ่ ม ขึ้ น
ภายหลังจากที่ฝนตกประมาณ 2 - 3 วัน
ความสั มพันธ์ ระหว่ างปริ มาณนา้ ในลาธารกับความสู ง
ของนา้ (rating curve)
ความสัมพันธ์ร ะหว่า งปริ มาณน้ า ในลาธาร
กับความสู งของน้ า (rating curve) ในพื้นที่ การตัดสาง
ขยายระยะแปลง 20 หลังการฟื้ นฟู 30 ปี (ก่อนการตัด
สางขยายระยะ) ได้สมการ y = 5589.3ln(x)-15303 มี
ค่า R2 เท่ากับ 0.87 และภายหลังการตัดสางขยายระยะ
จะได้ ส มการ คื อ y = 22346ln(x) – 63857 ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสูง โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.89
ความสัมพันธ์ร ะหว่า งปริ มาณน้ า ในลาธาร
กับความสู งของน้ า (rating curve) ในพื้นที่ การตัดสาง
ขยายระยะแปลง 40 หลังการฟื้ นฟู 30 ปี (ก่อนการตัด
สางขยายระยะ) ได้ส มการความสั ม พัน ธ์ คื อ y =
892.16ln(x) - 2257.4 โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.58 ภายหลัง
การตัดสางขยายระยะ ได้สมการความสัมพันธ์ คือ y =
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2394.5ln(x) - 6220.1 มี ค่ า R2 เ ท่ า กั บ 0.88 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างมาก
ความสัมพันธ์ร ะหว่า งปริ มาณน้ า ในลาธาร
กับความสู งของน้ า (rating curve) ในพื้นที่ลุ่มน้ าแปลง
ควบคุม มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าใน
ลาธารและความสู งของน้ า ก่อนการตัดสางขยายระยะ
พบว่ า มี ส มการความสั มพัน ธ์ คื อ y = 123.49ln(x) 124.13 มี ค่ า R2 เท่ า กับ 0.39 ซึ่ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน
ค่ อ นข้า งน้อ ย เนื่ อ งจากว่ า พื้ น ที่ แ ปลงควบคุ ม นั้น
ไม่ มีการตัด สางขยายระยะ แต่ อาจได้รั บผลกระทบ
จากพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ได้ ส มการความสั ม พั น ธ์ คื อ
y = 791.28ln(x) - 1973.7 โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.85
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดิ นในช่ วงก่อนและหลัง
การตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่าฟื้ นฟู บริ เวณสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ทาการศึกษาการซึ มน้ า
ผ่านผิวดิ นโดยใช้ single ring infiltrometer ในแต่ละรู ปแบบการตัดสางขยายระยะ และเปรี ยบเที ยบโดยใช้สถิติ
t-test ผลการศึ กษา พบว่า ก่อนการตัดสางขยายระยะ แปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์ แปลงตัดสางขยาย
ระยะ 40 เปอร์ เซ็นต์ และแปลงควบคุม (ไม่มีการตัดสางขยายระยะ) มีค่าสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดินอยู่ในช่วง
100.94-268.57, 291.96-553.03 และ 670.01-916.84 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง ตามลาดับ และหลังการตัดสางขยายระยะ
สมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดินมีแนวโน้มลดลงในแปลงตัดสางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าอยู่ในช่วง
80.25-210.84 และ 243.79-279.47 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดิน
ก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะของแปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์ (t = 0.711, p = 0.518) และแปลงตัด
สางขยายระยะ 40 เปอร์ เซ็นต์ (t = 1.903, p = 0.192) พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เช่นเดียวกับสมรรถนะการ
ซึ มน้ าผ่านผิวดินหลังการตัดสางขยายระยะระหว่างแปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์ กับแปลงตัดสางขยาย
ระยะ 40 เปอร์เซ็นต์ (t = -1.079, p = 0.354) พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: การตัดสางขยายระยะ สมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดิน สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง

ABSTRACT
The objective of this research was to compare the infiltration capacity before and after thinning operations
in forest restoration areas. A single ring infiltrometer technique was applied to determine soil infiltration and a ttest statistical model was used to evaluate differences. The results showed that the infiltration capacity before
thinning from plots subjected to 20% thinning, 40% thinning, and a control (no thinning) was in the range 100.94268.57, 291.96-553.03, and 670.01-916.84 mm/h, respectively. After thinning, the infiltration capacity of the 20%
and 40% thinning plots decreased slightly with ranges of 80.25-210.84 and 243.79-279.47 mm/h, respectively. The
statistical analysis indicated that the infiltration capacities before and after the 20% thinning operation (t = 0.711,

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”
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p = 0.518) and the 40% thinning operation (t = 1.903, p = 0.192) were not significantly different at the 95% level,
and similarly, neither was the filtration capacity between the 20% and 40% thinning intensities after the thinning
operation (t = -1.079, p = 0.354).
Keywords: thinning, infiltration capacity, Royal Agricultural Station Angkhang

คานา
ในอดีต พื้นที่ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้
ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นที่ ป่าไปเป็ นพื้นที่ ที่มีการ
ปลูกฝิ่ น โดยชาวเขาที่ เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้ นที่ ส่งผลให้
พื้ นที่ ป่ าไม้ ซ่ ึ งเป็ นแหล่ ง ต้ น น้ าถู ก บุ กรุ กท าลาย
เปลี่ ย นเป็ นพื้ น ที่ เ กษตรกรรม และเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าว มูลนิ ธิโครงการหลวง จึ งพยายามส่ งเสริ มการ
ปลูกป่ าฟื้ นฟูแหล่งต้นน้ าลาธาร โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้
เกิดผลผลิตที่ยง่ั ยืนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งพันธุ์ไม้
ที่ใช้ในการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่านั้นได้มีการนาเข้าไม้ต่างถิ่นโต
เร็ ว ทั้ง ไม้ยื น ต้น และไม้ไ ผ่ จ ากประเทศไต้ห วัน เช่ น
กระถิ น ดอย (Acaaia confusa) การบู ร (Cinnamomum
camphora) เมเปิ ลหอม (Liquidambar formosana) เพา
โลว์เ นี ย (Paulownia taiwaniana) และจัน ทร์ ท องเทศ
(Fraxinus griffithii) เป็ นต้น โดยการด าเนิ น การปลู ก
และฟื้ นฟูป่าเริ่ มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึ งปั จจุ บันเป็ น
ระยะเวลานานกว่า 30 ปี ปัจจุบนั ในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูมีการ
เบี ยดกันของเรื อนยอดหมู่ไม้หนาแน่น ทาให้อตั ราการ
เติ บ โตของหมู่ไ ม้ล ดลง จึ งได้นาวิ ธีการตัด สางขยาย
ระยะ (thinning) มาใช้ในการจัดการพื้นที่ป่า เพื่อลดความ
หนาแน่ นของหมู่ไม้ และส่ งเสริ มให้หมู่ไม้ที่ เหลื ออยู่มี
การเติบโตดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม การตัดสางขยายระยะ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าไปเหยียบ
ย่าพื้นที่การตัดไม้และล้มไม้ การชักลากไม้ และการเปิ ด
พื้ น ที่ เ พื่ อ กองไม้ เป็ นต้น กิ จกรรมเหล่ า นี้ มี ผ ลท าให้
สมบัติ ท างอุ ท กวิ ท ยาดิ น บางประการเปลี่ ย นไปได้
โดยเฉพาะการซึ มน้ าผ่านผิวดิ น เมื่อผิวดิ นถูกเหยียบย่า
หรื อเปิ ดโล่ ง โอกาสที่ เ ม็ ด ฝนตกกระทบผิ ว หน้ า ดิ น

โดยตรงเกิ ดได้มากขึ้ น ทาให้ดินอัดตัวแน่ น ความพรุ น
ของดิ นลดลง การเคลื่อนที่ ของน้ าผ่านผิวดิ นเกิ ดขึ้ นได้
ยาก ทาให้ค วามสามารถในการเก็บกักน้ า ของดิ นลด
น้อยลง ซึ่ งส่ งผลต่อทั้งปริ มาณและคุณภาพของน้ า เกิด
ปั ญหาน้ าไหลบ่ าหน้าดิ น และการชะล้างพังทลายของ
ดิน
การศึ ก ษาสมรรถนะการซึ ม น้ า ผ่ า นผิ ว ดิ น
ในช่วงก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่า
ฟื้ นฟู บริ เวณสถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง จัง หวัด
เชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการตัดสางขยาย
ระยะ ที่ ส่งผลต่อสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดิน โดย
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ส ามารถน ามาใช้ ป ระกอบการ
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ในการฟื้ นฟูป่า
บนพื้นที่ สูง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ หรื อให้
เกิดน้อยที่สุด รวมทั้งเป็ นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
วางแผนการจัด การทรั พ ยากรลุ่ ม น้ า ตามหลัก การ
อนุรักษ์ดินและน้ าได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. แผนที่ ส ภาพภู มิ ป ระเทศมาตราส่ วน
1:50,000
2. เครื่ องกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (global
positioning system; GPS)
3. single ring infiltrometer
4. นาฬิกาจับเวลา
5. หลอดฉี ดยาและแก้วพลาสติก
6. ขวดน้ าขนาด 5 ลิตร
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วิธีการ
1. การวางแปลงศึกษา
เลื อ กพื้ น ที่ ว างแปลงขนาด 40x40 เมตร
จานวน 3 แปลง ในแต่ละรู ปแบบของการตัดสางขยาย
ระยะที่ แตกต่างกัน ได้แก่ แปลงตัดสางขยายระยะ 20
เปอร์ เ ซ็ นต์ แปลงตัด สางขยายระยะ 40 เปอร์ เ ซ็ นต์
และแปลงควบคุมซึ่ งไม่มีการตัดสางขยายระยะ รวม
ทั้งหมด 9 แปลงศึกษา ดังแสดงใน Figure 1

Figure 1 Study area
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเก็บ ข้อ มูล ภาคสนามแบ่ ง ออกเป็ น 2
ช่ ว ง ได้แ ก่ ช่ ว งก่ อ นการตัด สางขยายระยะ (เดื อ น
กรกฎาคม) และช่วงหลังการตัดสางขยายระยะ (เดือน
ตุลาคม) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ดิ น เ พื่ อ น า ไ ป
วิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้น ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างดิน
แบบท าลายโครงสร้ า งดิ น (disturbed soil sampling)
โดยทาการเลื อ กจุ ด เก็บตัวอย่า งดิ นพร้ อมกับบันทึ ก

พิกดั ตาแหน่ง และวัดความลาดชันของพื้นที่ จากนั้น
ทาการเก็บตัวอย่างดิ นโดยใช้พลัว่ เปิ ดหน้าดิ นเป็ นรู ป
ตัว V ที่ระดับความลึก 0-50 เซนติเมตร (ดินบน) และ
ขุดลึ กลงไปที่ ระดับความลึ ก มากกว่า 50 เซนติ เมตร
(ดินล่าง) เก็บตัวอย่างดินทั้งหมด 3 จุด ให้เป็ นตัวแทน
ในแต่ละรู ปแบบการตัดสางขยายระยะ
2.2 การศึ กษาการซึ มน้ าผ่ า นผิ ว ดิ น
(infiltration field) ทาการเก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว งก่ อ นและ
หลัง การตัด สางขยายระยะ โดยเลื อ กจุ ด ศึ ก ษาใน
บริ เวณใกล้เคียงกับจุดเก็บดิน จากนั้นนาเศษซากของ
กิ่ งไม้ ใบไม้ ที่ ปกคลุ มผิ วหน้าดิ นออกให้หมดระวัง
อย่าให้มีการเหยียบย่าจุ ดที่ จะทาการศึ กษา ปาดหน้า
ดินให้เรี ยบพร้อมทั้งตอก single ring infiltrometer ลึก
ประมาณ 5 เซนติ เ มตร ตวงน้ า ในปริ มาตรที่ เ ท่ า กัน
ทุก ๆ ครั้ง โดยในการศึกษาครั้งนี้ ใช้น้ าแต่ละครั้ง 50
มิลลิลิตร เทน้ าลงในเครื่ องมือ (infiltrometer) จับเวลา
แต่ ละครั้ งเริ่ มตั้งแต่ เมื่ อน้ า เริ่ มซึ มลงผิว ดิ นจนน้ าซึ ม
หมด บันทึ กเวลาอย่างต่อเนื่ องจนกว่าจะได้แนวโน้ม
ของเวลาที่ คงที่ จากนั้นนาค่ าปริ มาตรน้ าที่ ใช้กบั ค่ า
เวลาที่ น้ าซึ ม หมดในแต่ ล ะครั้ งไปค านวณหาค่ า
สมรรถนะการซึ ม น้ า ผ่ า นผิ ว ดิ น โดยสมการของ
Horton (1940)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การวิเ คราะห์สมบัติดิน นาตัวอย่า ง
ดิ น ที่ เ ก็ บ แบบท าลายโครงสร้ า งดิ น (disturbed soil
sampling) ซึ่ งเป็ นตัวแทนในแต่ละรู ปแบบการตัดสาง
ขยายระยะส่ ง วิ เ คราะห์ ส มบัติ ดิ น ที่ ห้องปฏิ บัติ การ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
3.2 การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะการซึ ม น้ า
ผ่านผิวดิน นาข้อมูลความสู งของน้ า (ความสู งของน้ า
หาได้จากปริ มาตรของน้ าต่อพื้นที่ หน้าตัดของ single
ring infiltrometer) และระยะเวลาที่ น้ าซึ มลงไปในดิ น
แต่ ละครั้ งมาหาค่ าอัตราการซึ มน้ าผ่านผิ วดิ นเริ่ มต้น
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(fo) และอัตราการซึ มน้ าผ่านผิวดินคงที่ (fc) นาค่าทั้ง
2 ค่ าที่ ได้ไ ปเขี ยนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่า ง
เวลา (ชัว่ โมง) กับความสู งของน้ า (มิลลิเมตร) ในรู ป
infiltration curve เพื่อคานวณหาอัตราการซึ มน้ าผ่าน
ผิวดิน (ft) และค่าอัตราการลดลงของการซึ มน้ าผ่านผิว
ดิน (k) จากสมการของ Horton (1940) ดังนี้
ft = f c + (f o – f c ) e-kt
เมื่อ
f t คือ อัตราการซึ มน้ าผ่านผิวดินที่เวลา t
f o คื อ อัต ราการซึ ม น้ าผ่ า นผิ ว ดิ น สู ง สุ ด /
เริ่ มต้น
fc คือ อัตราการซึ มน้ าผ่านผิวดินคงที่
e คื อ ค่ า คงที่ (napierian base) มี ค่ า เท่ า กั บ
2.718
k คือ ค่าคงที่ หรื อค่าอัตราการลดลงของการ
ซึ มน้ าผ่านผิวดิน
t คือ เวลาสะสม
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
3.3.1 การเปรี ยบเที ยบสมรรถนะการ
ซึ มน้ าผ่านผิวดินในช่วงก่อนและหลังการตัดสางขยาย
ระยะ ของแปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์และ
ของแปลงตัด สางขยายระยะ 40 เปอร์ เ ซ็ นต์ โดยใช้
สถิติ t-test
3.3.2 การเปรี ย บเที ยบความแตกต่ า ง
ของสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดินเป็ นรายคู่ ระหว่าง
แปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์เซ็นต์กบั แปลงตัดสาง
ขยายระยะ 40 เปอร์ เ ซ็ นต์ และแปลงที่ มีการตัด สาง
ขยายระยะ (20% และ 40%) กับแปลงควบคุ ม (ไม่ มี
การตัดสางขยายระยะ) โดยใช้สถิติ t-test

96

ผลและวิจารณ์
1. สมบัตดิ ินเบือ้ งต้ น
เนื้ อดิ นของดิ นบนในทุกแปลงศึ กษาเป็ น
ดิ น ร่ ว นเหนี ย วปนทราย (sandy clay loam) ส่ ว นดิ น
ล่างมีเนื้อดินเป็ นดินร่ วนปนเหนี ยว (clay loam) ยกเว้น
แปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์ มี เนื้ อดิ นเป็ น
ดินเหนี ยว (clay) และดินมีค่าความเป็ นกรดสู ง pH อยู่
ในช่วง 3.53-4.51 ส่ วนปริ มาณอินทรี ยวัตถุส่วนใหญ่มี
ค่าอยูใ่ นช่วงปานกลางถึงสูง (Table 1)
2. สมรรถนะการซึมนา้ ผ่ านผิวดิน
2.1 แปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์
ก่อนมีการตัดสางขยายระยะในเดือนกรกฎาคม มีอตั รา
การซึ ม น้ า ผ่า นผิ ว ดิ น เริ่ มต้น (fo) อยู่ในช่ ว ง 398.07525.22 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง สมรรถนะการซึ มน้ าผ่าน
ผิวดินคงที่ (fc) อยูใ่ นช่วง 100.94-268.57 มิลลิเมตรต่อ
ชัว่ โมง เฉลี่ย 182.61 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง และมีอตั รา
การลดลงของการซึ มน้ า (k) เฉลี่ ย -0.0036 ส่ วน
ภายหลังการตัดสางขยายระยะในเดื อนตุลาคม อัตรา
การซึ มน้ า ผ่า นผิ วดิ น เริ่ มต้น (fo) อยู่ในช่ วง 232.241029.89 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง สมรรถนะการซึ มน้ าผ่าน
ผิวดิ นคงที่ (fc) อยู่ในช่ วง 80.25-210.84 มิลลิเมตรต่อ
ชั่ว โมง ค่ า เฉลี่ ย 138.11 มิ ล ลิ เ มตรต่ อชั่วโมง และมี
อัต ราการลดลงของการซึ มน้ า (k) เฉลี่ ย -0.0048 ซึ่ ง
สมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิ วดิ นภายหลังการตัดสาง
ขยายระยะมีแนวโน้มลดลง และมีบางจุดเก็บตัวอย่าง
ที่ มีค่า ใกล้เคี ย งกันทั้งก่ อนและหลังการตัด สางขยาย
ระยะ เนื่ องจากพื้ นที่ ศึ กษามี การตัด ไม้ออกเพี ย ง 20
เปอร์ เซ็ นต์ ของพื้นที่ หน้าตัด ซึ่ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น
นั้นไม่ได้เกิดกระจายทัว่ พื้นที่ศึกษา จะเกิดมากบริ เวณ
ที่มีการทาไม้ ที่มีการเหยียบย่าโดยตรง จึงทาให้บางจุด
เก็บตัวอย่างไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง (Figure 2)
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Table 1 Some soil properties of each study sites at Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province
Study plots
20% thinning site
average slope 25.99 %

40 % thinning site
average slope 32.15 %

C (no thinning) site
average slope 40.59 %

topsoil
subsoil
topsoil
subsoil
topsoil
subsoil

Soil particle size (%)
Sand Silt Clay
47
27 26
31
21 48
48
21 31
40
24 36
49
25 26
40
21 39

Soil texture

Sandy clay loam
Clay

Sandy clay loam
Clay loam
Sandy clay loam
Clay loam

after
before

pH
3.53
3.79
3.62
4.10
4.36
4.51

Organic matter
(%)
7.69 (high)
1.97 (moderate)
3.22 (moderate)
1.47 (low)
9.01 (high)
8.88 (high)

before
after

before
after

Figure 2 Comparison of Infiltration capacity before and after thinning at 20 percent thinning sites.
2.2 แปลงตัดสางขยายระยะ 40 เปอร์ เซ็นต์
ก่อนการตัดสางขยายระยะ มี อตั ราการซึ มน้ าผ่านผิว
ดินเริ่ มต้น (fo) อยู่ในช่วง 854.49-1731.3 มิลลิเมตรต่อ
ชั่วโมง สมรรถนะการซึ มน้ า ผ่า นผิ วดิ นคงที่ (fc) อยู่
ในช่ ว ง 291.96-553.03 มิ ลลิ เ มตรต่ อชั่วโมง ค่ า เฉลี่ ย
405.46 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง และมีอตั ราการลดลงของ
การซึ มน้ า (k) เฉลี่ย -0.0099 ส่ วนภายหลังมีการตัดสาง

ขยายระยะ อัตราการซึ มน้ าผ่านผิวดิ นเริ่ มต้น (fo) อยู่
ในช่ วง 751.35-1297.57 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง สมรรถนะ
การซึ มน้ าผ่านผิวดิ นคงที่ (fc) อยู่ในช่ วง 243.79-279.47
มิลลิเมตรต่ อชัว่ โมงเฉลี่ ย 255.69 มิลลิเมตรต่ อชั่วโมง
และมีอตั ราการลดลงของการซึ มน้ า (k) เฉลี่ย -0.0025
ซึ่ งสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดินภายหลังการตัดสาง
ขยายระยะมีแนวโน้มลดลงมากกว่าแปลงตัดสางขยาย
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ระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์ รวมทั้งลักษณะการซึ มน้ าผ่านผิว
ดิ นเกิ ด ขึ้ นช้าลงมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากในพื้ นที่ มีการตัด
สางขยายระยะ 40 เปอร์ เ ซ็ น ต์น้ ัน มี การตัด ไม้อ อก
เกื อบครึ่ งหนึ่ งของพื้นที่หน้าตัด และมีกิจกรรมต่าง ๆ
ในการตัดสางขยายระยะ เช่ น การเหยียบย่าพื้นที่ การ
ตัดไม้ลม้ ไม้ การชักลากไม้ เกิดขึ้นมากกว่าแปลงพื้นที่
ศึกษาอื่น โอกาสที่ผิวหน้าดินได้รับผลกระทบหรื อเกิด
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การอัดตัวแน่นขึ้นมีมากขึ้นส่ งผลให้การซึ มน้ าผ่านผิว
ดิ น เป็ นไปได้ย ากขึ้ น สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
ประทักษ์ (2556) ที่รายงานว่า ความหนาแน่นรวมของ
ดิ น มี แ นวโน้ม ลดลงตามความหนัก เบาของการตัด
ขยายระยะที่ เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อสมรรถนะการซึ มน้ า
ผ่านผิวดิน (Figure 3)

before
after

before
after

before
after

Figure 3 Comparison of Infiltration capacity before and after thinning at 40 percent thinning sites.
2.3 แปลงควบคุ ม (ไม่ มี ก ารตัด สางขยาย
ระยะ) ก่อนมีการตัดสางขยายระยะ มีอตั ราการซึ มน้ า
ผ่า นผิ ว ดิ น เริ่ ม ต้น (fo) อยู่ใ นช่ ว ง 1,688.89-3,489.11
มิลลิเมตรต่ อชั่วโมง สมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดิ น
คงที่ (fc) อยู่ ใ นช่ ว ง 670.01-916.84 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ
ชั่ว โมง ค่ า เฉลี่ ย 783.07 มิ ล ลิ เ มตรต่ อชั่วโมง และมี
อัตราการลดลงของการซึ มน้ า (k) เฉลี่ย -0.0334 ส่ วน
ภายหลังการตัดสางขยายระยะ อัตราการซึ มน้ าผ่านผิว

ดินเริ่ มต้น (fo) อยูใ่ นช่วง 1,053.77-2,030.82 มิลลิเมตร
ต่อชัว่ โมง สมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดินคงที่ (fc) อยู่
ในช่ ว ง 625.47-888.64 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ชั่ ว โมง เฉลี่ ย
713.47 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง และมีอตั ราการลดลงของ
การซึ มน้ า (k) เฉลี่ ย -0.0175 จะเห็นได้ว่า สมรรถนะ
การซึ มน้ าผ่านผิวดิ นก่ อนและหลัง มี ค่าใกล้เคี ยงกัน
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ แ ปลงควบคุ ม ไม่ มี ก ารรบกวนจาก
กิจกรรมการตัดสางขยายระยะ (Figure 4)
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before
before
after

before
after

Figure 4 Comparison of Infiltration capacity at control (no thinning) sites.
3. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะการซึ มนา้ ผ่ านผิวดิน

3.1 สมรรถนะการซึ ม น้ า ผ่ า นผิ ว ดิ น ของ
แปลงตัด สางขยายระยะ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (p = 0.518)
และสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดิ นของแปลงตัดสาง
ขยายระยะ 40 เปอร์เซ็นต์ (p = 0.192) เมื่อเปรี ยบเทียบ
ในช่วงก่อนและหลังการตัดสางขยายระยะ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ
3.2 ภายหลังการตัดสางขยายระยะ เมื่ อทา
การเปรี ยบเที ย บสมรรถนะการซึ ม น้ าผ่ า นผิ ว ดิ น
ระหว่างแปลงศึ กษา พบว่าแปลงตัดสางขยายระยะ 20
เปอร์ เซ็นต์ กับแปลงควบคุม (p = 0.970) แปลงตัดสาง
ขยายระยะ40 เปอร์ เซ็นต์ กับแปลงควบคุม (p = 0.362)
และแปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็ นต์ กับแปลง
ตัดสางขยายระยะ 40เปอร์ เซ็นต์ (p = 0.354) ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติที่ 0.05 ดังรายละเอียดใน Table 2
อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ว่ า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บ
สมรรถนะการซึ ม น้ า ผ่ า นผิ ว ดิ น ในทุ ก กรณี โ ดยใช้
สถิ ติ แ ล้ว พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ แต่

ปรากฏการณ์ การซึ มน้ าผ่า นผิ วดิ นที่ เกิ ด ขึ้ นในพื้ นที่
ศึกษาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสมรรถนะการซึ ม
น้ าผ่านผิวดิ นที่ ลดลงเมื่ อมี การตัด สางขยายระยะใน
พื้นที่ โดยเฉพาะในบริ เวณพื้ นที่ ที่มีกิจกรรมดังกล่าว
เกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ย งั พบว่า การตัด สางขยายระยะที่
เข้มข้นมากขึ้ นมีแนวโน้มทาให้สมรรถนะการซึ มน้ า
ผ่านผิวดินลดลงมากยิ่งขึ้น ซึ่ งเมื่อสมรรถนะการซึ มน้ า
ผ่านผิวดินลดลง โอกาสการเกิดน้ าไหลบ่าหน้าดินย่อม
มีมากขึ้ น ส่ งผลให้การกักเก็บน้ าของดิ นจะลดน้อยลง
ด้วย รวมทั้งการเกิ ดการชะล้างพังทลายของดิ นจะมี
โอกาสเกิดได้มากขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พื้ น ที่ สู ง ดัง นั้น การตัด สางขยายระยะ หรื อ การท า
กิ จกรรมใด ๆ ในพื้ นที่ ดงั กล่าวจึ งควรพิ จารณาอย่าง
รอบครอบ และในกรณี ที่จาเป็ นต้องมีการดาเนิ นการ
ตัด สางขยายระยะ ควรเลื อ กวิ ธี ก ารที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบน้อยที่สุด ควบคู่กบั มาตรการในการป้ องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งควรมีมาตรการในการ
อนุ รั ก ษ์ดิ น และน้ า ร่ ว มด้ว ย ทั้ง นี้ จะแตกต่ า งจากผล
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การศึ กษาของ Chen et al. (2014) ที่ พบว่าการตัดสาง
ขยายระยะมีผลต่ออัตราการซึ มน้ าและการกักเก็บน้ า
ของดิน โดยการตัดสางขยายระยะที่ 30 เปอร์ เซ็นต์ จะ
ทาให้ดิ น มี อ ัต ราการซึ ม น้ า และการกักเก็บ น้ า ดี ก ว่ า
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แปลงควบคุม แปลงที่มีการการตัดสางขยายระยะที่ 15
เปอร์ เซ็นต์ และแปลงที่มีการการตัดสางขยายระยะ 60
เปอร์เซ็นต์

Table 2 Comparison on infiltration capacity by t-test statistical model
Infiltration capacity
Average fc (mm/h)
before
after
Before and after thinning
182.61
138.11
20 percent thinning
40 percent thinning
405.47
255.69
Between plots (after thinning)
20 percent thinning and control plot (no thinning)
40 percent thinning and control plot (no thinning)
20 percent thinning and 40 percent thinning

t-value

p-value

0.711ns
1.903 ns

0.518
0.192

-0.039 ns
1.061 ns
-1.079 ns

0.970
0.362
0.354

Remark: ns = non significant confidence level at 95%

สรุ ป
สมบัติดินทัว่ ไปพบว่า ดิ นบนของทุ กแปลง
ศึ กษามี เ นื้ อดิ นเป็ นดิ นร่ ว นเหนี ย วปนทราย ดิ นล่ า ง
ส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนเหนียว ดินมีค่าความเป็ นกรด
สู งมีค่าอินทรี ยวัตถุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึง
สู ง ในส่ วนของสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดิ นพบว่า
หลังการตัดสางขยายระยะมี แนวโน้มลดลงในแปลง
ตัด สางขยายระยะ 20 และ 40 เปอร์ เ ซ็ นต์ ในขณะที่
แปลงควบคุ ม ซึ่ งไม่ มี ก ารตั ด สางขยายระยะมี ค่ า
ใกล้เคียงกับค่าเดิม และเมื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะการ
ซึ มน้ าผ่านผิวดิ นก่ อนและหลังการตัดสางขยายระยะ
ของแปลงตัดสางขยายระยะ 20 เปอร์ เซ็นต์ และของ
แปลงตัด สางขยายระยะ 40 เปอร์ เ ซ็ นต์ พบว่า ไม่ มี
ความแตกต่ า งทางสถิ ติ นอกจากนี้ เมื่ อ ท าการ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดินภายหลังมี
การตัด สางขยายระยะระหว่ า งแปลงศึ ก ษา พบว่ า
แปลงตั ด สางขยายระยะ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ กั บ แปลง
ควบคุ ม แปลงตัด สางขยายระยะ 40 เปอร์ เ ซ็ นต์กับ

แปลงควบคุ ม และแปลงตั ด สาง ขยายระยะ 20
เปอร์ เซ็นต์กบั แปลงตัดสางขยายระยะ 40 เปอร์ เซ็นต์
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ 0.05 อย่างไรก็ตาม การ
ตัดสางขยายระยะ หรื อการทากิ จกรรมใด ๆ ในพื้นที่
ดังกล่าว จึ งควรพิจารณาอย่างรอบครอบ และในกรณี
ที่ จาเป็ นต้องมีการดาเนิ นการตัดสางขยายระยะ ควร
เลือกวิธีการที่จะก่อให้เกิ ดผลกระทบน้อยที่ สุด ควบคู่
กับมาตรการในการป้ องกันผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
รวมทั้งควรมีมาตรการในการอนุ รักษ์ดินและน้ าร่ วม
ด้วย
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ป่ าบนที่ สู ง และขอขอบคุ ณ เจ้า หน้า ที่ ส ถานี เ กษตร
หลวงอ่างขาง ที่ อานวยความสะดวกในการศึ กษาวิจยั
ในครั้งนี้เป็ นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้เตาประสิ ทธิ ภาพสู งแบบอเนกประสงค์ เริ่ มต้นจากการสารวจเก็บข้อมูล
ด้านการใช้เชื้ อเพลิง การผลิตถ่าน และการใช้เตาหุ งต้มในครัวเรื อนของราษฎรในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนื อและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพื่อหาข้อสรุ ปของความต้องการของประชาชนต่อรู ปแบบเตาหุ งต้ม พบว่า ผูใ้ ช้เตา
จานวน 82% ต้องการเตาที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภท จึงได้ทาการออกแบบแม่พิมพ์หรื อแม่แบบเพื่อใช้
หล่อเตาปูนอเนกประสงค์โดยใช้รูปแบบเตาถ่านประสิ ทธิ ภาพสู งปม.1 เป็ นต้นแบบ และได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้
ให้แก่ราษฎรในโครงการปลูกป่ าชุมชนให้สามารถหล่อเตาปูนด้วยแม่พิมพ์ดงั กล่าว หลังจากผ่านไปสองเดือนได้
ทาการเก็บข้อมูล ผลการสารวจการใช้เตาปูนที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมหล่อเองพบว่า มีผใู ้ ช้เตาเป็ นประจาทุกวันจานวน 68%
ใช้ไม่ประจาทุกวัน 26% และนาน ๆ ใช้ 6% สาเหตุที่ไม่ได้ใช้เนื่ องจากเตาเดิมยังสามารถใช้ได้และมีเตาแก๊สไว้ใช้
เสริ มเวลารี บเร่ ง ผูใ้ ช้เตาจานวน 95% ให้ความเห็นว่าเป็ นเตาที่ดีแล้ว อีก 5% อยากให้ปรับปรุ งให้มีขนาดใหญ่กว่า
นี้ เพื่อให้สามารถวางหม้อขนาดใหญ่ได้ สาหรับด้านราคาเตาปูนถ้าจะทามาจาหน่ายในราคาลูกละ 200-300 บาท
95% ให้ความคิดเห็นว่าไม่แพง ผูใ้ ช้เตามีความพึงพอใจต่อเตาปูนหล่ออย่างมาก และได้ใช้ในการประกอบอาหาร
เป็ นประจาทุกวันกรมป่ าไม้ได้ทาการจดอนุสิทธิ บตั รแม่แบบดังกล่าวในปี พ.ศ. 2558 และจากการสารวจในชุมชน
ที่ได้เข้าไปส่ งเสริ มการใช้เตาปูนหล่อ พบว่า มีการใช้เตาปูนหล่อมากขึ้นและลดการใช้ก๊าซ LPG ในครัวเรื อนลง
โดยจะใช้ก๊าซ LPG เฉพาะเวลาเร่ งด่วน และประชาชนที่นาเตาประสิ ทธิ ภาพสู งไปใช้มีความพึงพอใจ เนื่ องจาก
เตาประสิ ทธิ ภาพสู งที่กรมป่ าไม้นาไปเผยแพร่ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย เช่น ถ่าน ไม้ฟืน กะลามะพร้าว
ซังข้าวโพดและเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอื่น ๆ ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้ อถ่านและฟื น ส่ งผลให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด นอกจากนี้ เตาอเนกประสงค์ยงั ให้ความร้อนสู ง การเผาไหม้ดี ควัน
ไฟน้อยลง ลดการเกิดก๊าซ CO2 และ CO ซึ่ งหมายถึงลดการเกิดสภาวะโลกร้อนลดมลพิษในครัวเรื อน สะดวกต่อ
การใช้งาน และข้อสาคัญสามารถผลิตเพื่อใช้เองและสร้างอาชีพในชุมชนได้
คาสาคัญ: เตาประสิ ทธิ ภาพสู งแบบอเนกประสงค์ แม่แบบเตาปูนหล่อ
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ABSTRACT
The multipurpose of high efficient cooking stove was developed and promoted based on the initial survey
information on fuel consumption and charcoal production of the households in the central, northern, and
northeastern part of the country to identify the people’ need on a specific type of cooking stove. It was found that
82% of the users much preferred a multipurpose stove that could be used with various fuel types. Thus, the
multipurpose, high efficiency stove of the Royal Forest Department 1 (RFD1) was developed as a prototype.
Knowledge of the designed cement mold was transferred to the local people in the Community Reforestation
Project so they could manufacture their own stoves. After 2 months, the researchers found that of the trainees
using the multipurpose stove, 68% used it daily, 26% used it not often, and 6% used it rarely. The reasons for not
using were that their previous stove was still in good condition, while the gas stove would be used when they were
in a hurry. In total, 95% of all users agreed that the stove was good, while the remaining 5% wanted a larger
cooking area that could accommodate a larger pot. At THB 200-300 /stove, the price was accepted as inexpensive
by 95% of the people. The users were very satisfied and used the stove for their cooking on a daily basis. The
RFD registered the patent of the stove in 2015. According to the survey results in the community where the stove
was being promoted, the use of the stove in households was increasing, while the use of LPG was decreasing, and
the gas stove was only used when cooking was required in a hurry. The people were satisfied with the high
efficiency of RFD’s stove as it was able to use various fuel types including coal, wood, coconut shell, cobs, and
other agricultural residuals. Consequently, the cost of fuel was decreased and it also resulted in more efficient use
of natural resources. Furthermore, the multipurpose stove emitted a high level of heat, less smoke, and reduced
CO2, CO, and household pollutants, with less impact on global warming. The multipurpose stove was considered
easy to use and more importantly, it could be manufactured by the local people, creating more jobs and income
within the community.
Keywords: high efficient multi-purpose cooking stove, cement mold stove

คานา
ปั จจุ บนั ประชาชนคนไทยทั้งในเขตเมื องและ
ชนบทนิ ยมใช้ก๊าซ LPG ในการประกอบอาหารแทนการ
ใช้เตาหุงต้มแบบอดีต เนื่องจาก ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
มี ประสิ ทธิ ภาพในการให้ความร้ อนสู ง และสม่ าเสมอ
ลดปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพอนามัย จากการเกิ ด เขม่ า ควัน
เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเตารู ปแบบเดิ ม
ไม่ ดี พอ จากสาเหตุ ด ังกล่ าวส่ งผลให้ ประเทศไทยมี
ความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องจนสู ง
กว่าปริ มาณที่ผลิตได้ ทาให้ประเทศไทยจากที่เคยเป็ นผู ้

ส่ งออกก๊ าซ LPG ต้องกลายเป็ นผูน้ าเข้าก๊ าซ LPG มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่ งปั จจุบนั มีปริ มาณสู งถึงร้อยละ 30
ของปริ มาณความต้องการใช้ก๊ าซ LPG ทั้งหมด โดย
ปริ มาณการใช้ก๊าซ LPG ในครั วเรื อน เพิ่ มมากขึ้ นจาก
เดิ ม 31 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2555 (กรมธุ รกิ จพลังงาน,
2556) ในการนาเข้าก๊าซ LPG นี้ รัฐบาลต้องนาเงิ นจาก
กองทุนน้ ามันเชื้ อเพลิงมาจ่ายเงิ นชดเชยราคา LPG จาก
การนาเข้า ดังนั้นเพื่อลดปั ญหาปริ มาณการนาเข้าก๊าซ
LPG และลดปั ญหาการสู ญเปล่าของพลังงานความร้อน
ที่ ควรจะได้จากฟื นและถ่าน หรื อ ชี วมวลอื่ น ๆ ที่ เป็ น
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พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) กรมป่ าไม้จึงได้
ดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาเตาหุงต้มประสิ ทธิ ภาพสู งเพื่อ
ลดปริ มาณการใช้ก๊ า ซ LPG และส่ งเสริ มให้มี การใช้
พลังงานหมุนเวียนคื อไม้ฟืนและถ่านให้เกิ ดการใช้งาน
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สิ้ นเปลื องเชื้ อเพลิ งน้อยลง โดย
การพัฒนารู ปแบบเตาและประดิษฐ์แม่แบบหรื อแม่พิมพ์
เตาเพื่ อควบคุ มคุ ณภาพและขนาดให้ตรงตามที่ กาหนด
อี กทั้งยังส่ งเสริ มให้ชุมชนสามารถหล่อเตาใช้เองหรื อ
เพื่อการจาหน่ายได้
วัต ถุ ประสงค์ข องงานวิ จัย นี้ เพื่ อพัฒ นาและ
ส่ งเสริ มให้มีการใช้เตาประสิ ทธิ ภาพสู งเพิ่มมากขึ้นโดย
การวิจยั ออกแบบแม่พิมพ์หรื อแม่แบบเพื่อใช้หล่อทาเตา
หุ งต้มประสิ ทธิ ภาพสู งที่ ใช้ถ่านและเชื้ อเพลิ งได้หลาย
ประเภท และยังคงคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานให้
ดีกว่าเตาท้องตลาดที่ สาคัญประชาชนสามารถทาใช้เอง
ได้ และเพื่อควบคุมคุณภาพรู ปแบบเตากรมป่ าไม้จึงได้
ทาการจดอนุสิทธิ บตั รแม่แบบดังกล่าวในปี พ.ศ. 2558

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสารวจเก็บข้ อมูลด้ านการใช้ พลังงานจากไม้ และเตา
หุงต้ ม
เพื่ อหาข้ อ สรุ ปของความต้ อ งการของ
ประชาชนต่ อรู ปแบบเตาหุ งต้ม จึ งได้ทาการสารวจ
เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นการใช้ เ ชื้ อเพลิ งและเตาหุ งต้ ม
กลุ่ มเป้ าหมายคื อ ราษฎรโครงการปลูกป่ าชุ มชนใน
พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
การวิจัยออกแบบแม่ พิมพ์ หรื อแม่ แบบเพื่อใช้ ห ล่ อทา
เตาหุงต้ มประสิ ทธิภาพสู งแบบอเนกประสงค์
แนวคิดด้านการออกแบบแม่พิมพ์หล่อเตาปูน
มาจากข้อ เสนอแนะของท่ า นอดี ต ผู ้ต รวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุ ขสั นต์ สุ ทธิ ผ ล
ไพบูลย์ โดยการต่อยอดจากข้อมูลในเอกสาร (สุ ขสันต์,

2554) คณะทางานโครงการวิจยั ได้ออกแบบแม่พิมพ์
หรื อแม่แบบเพื่อใช้หล่อทาเตาหุ งต้มประสิ ทธิ ภาพสู ง
แบบอเนกประสงค์ส ามารถใช้ง านได้กับ เชื้ อ เพลิ ง
หลายประเภท และทดลองหล่ อ เตาตามแม่ แ บบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อเตาและขั้นตอนการหล่อเตามี
ปรากฏในคู่มือการทาเตาอเนกประสงค์ (นฤมล, 2558)
แต่จะขอกล่าวโดยย่อดังนี้
อุปกรณ์
ลวดขาวเบอร์ 14
ลวดผูกเหล็ก
สังกะสี แผ่นเรี ยบ
ดินเหนียว
ปูนซิ เมนต์
ทรายละเอียด
แม่ แ บบเตาอเนกประสงค์ พิ ม พ์ใ นและ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
พิมพ์นอก
8. แม่แบบทารังผึ้งหรื อตะแกรงเตา
9. เกียงใช้ปาดตกแต่งปูนและคีมดัดลวด
วิธีการ

การทาโครงเตา
เพื่อให้ปูนยึดเกาะได้ดี โดยจะใส่ ไว้ตรงกลาง
ระหว่างพิมพ์นอกและพิมพ์ในเตา วิธีทามีดงั นี้
1. ชั้นที่ 1 ตัดลวดขาวเบอร์ 14 ยาว 56 ซม. งอ
ปลายทั้ง 2 ข้างประมาณ 1- 2 ซม. เป็ นตะขอ แล้วเกี่ยว
ปลายด้วยกัน ดัด ลวดเป็ นวงกลม เส้ นผ่า ศู นย์กลาง
ประมาณ 17 ซม. แล้วใช้ลวดอ่อนผูกให้แน่น
2. ชั้นที่ 2 ตัดลวดยาว 64 ซม. งอปลายทั้ง 2
ข้า งประมาณ 1-2 ซม. เป็ นตะขอ แล้ว เกี่ ย วปลาย
ด้วยกัน ดัดลวดเป็ นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
19 ซม. แล้วใช้ลวดอ่อนผูกให้แน่น
3. ชั้นที่ 3 ตัดลวดยาว 89 ซม. งอปลายทั้ง 2
ข้า งประมาณ 1- 2 ซม. เป็ นตะขอ แล้ว เกี่ ย วปลาย
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ด้วยกัน ดัดลวดเป็ นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
27 ซม. แล้วใช้ลวดอ่อนผูกให้แน่น
4. ตัด ลวดเพื่ อขึ้ นโครงเตา ยาว 68 ซม. งอ
ปลายด้า นใดหน้า หนึ่ งประมาณ 1-2 ซม. เป็ นตะขอ
แล้ววัดด้วยไม้แบบ 23 ซม. แล้วงอมุม จากนั้นวัด 17
ซม. แล้วงอมุม จะเหลือลวดส่ วนปลายอีกด้านวัด 23
ซม. แล้วงอปลายที่เหลือเป็ นตะขอ ทาซ้ า 2 เส้น
5. นาลวดที่ เ ตรี ย มทั้งหมดมาผูกติ ด กันด้วย
ลวดอ่อน จัดโครงเตาให้ฐานเตาตัดกันเป็ นสี่ เหลี่ ยม
ผืนผ้า เพื่อให้โครงเตาเป็ นหน้าเตาและหลังเตา
6. การเสริ มโครงเตาให้แข็งแรงขึ้ น เพื่อให้
ปูนยึดเกาะกันได้ดีข้ ึน
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6.1 ตัดลวดยาว 55 ซม. เสริ มโครงเตาด้านข้าง
ระหว่างชั้นที่ 2-3 งอปลายข้างเป็ นตะขอ ประมาณ 2 ซม.
แล้วยึดกับแต่ละฝั่งโครงแนวตั้ง เว้นช่วงหน้าเตาไว้
6.2 ตัด ลวดยาว 45 ซม. เสริ ม โครงแนวตั้ง
ระหว่างหน้าเตาไปหลังเตา งอปลายข้างหนึ่งเป็ นตะขอ
ประมาณ 2 ซม. แล้ววัดยาว 17 ซม. แล้วงอลวดจากนั้น
วัดไปอีก 23 ซม. แล้วงอปลายที่เหลือจากนั้นนาลวดทั้ง
2 เส้นไปผูกกับโครงเตา
แม่ พมิ พ์ เตา
ลักษณะเป็ นแม่พิมพ์สองชั้น คือชั้นในและ
ชั้นนอก นามาประกอบเข้ากันแล้วเทปูนระหว่างชั้น

ด้านหน้าเตา

หลังเตา
ชั้นที่ 3 ระยะห่างจากชั้นที่ 2
ประมาณ 13 ซม.
ชั้นที่ 2 ระยะห่างจากชั้นที่ 1
ประมาณ 10 ซม.
ชั้นที่ 1

Figure 1 Horizontal Internal fuse structure of multipurpose stove

6.1
6.2

Figure 2 Vertical Internal fuse structures of multipurpose stove
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การเทปูนลงในแบบเตา
1. ผสมปูนกับทรายในอัตราส่ วน 1:2 ทราย
เลื อ กใช้ท รายหยาบเพื่ อให้ยึ ด เกาะกันได้ดี แต่ เ ตาที่
หล่อได้จะมีผิวไม่เรี ยบเหมือนที่ใช้ทรายละเอียด ผสม
ส่ วนผสมเตาโดยใช้ปูน 3 กระป๋ องนมผงขนาด 1,000
กรั ม ต่ อ ทราย 6 กระป๋ องนมผง คนให้เ ข้า กันดี แ ล้ว
ค่อย ๆ เทน้ าลงผสมคนให้เข้ากันสังเกตจากเมื่อเทปูน
แล้วปูนไหลต่อเนื่องแต่ไม่เหลวจนเกินไป ส่ วนผสมนี้
จะใช้หล่อเตาได้ 1 ลูกพอดี
2. ทาน้ ามันให้ทวั่ แบบพิมพ์เตาทั้งพิมพ์นอก
และพิมพ์ใน จากนั้นวางพิมพ์นอกบนพื้นเรี ยบ เทปูน
รองพื้นเตาถึงขอบล่าง แล้วนาโครงเตาวางลงไปบน
ปูนโครงเตาจะค่อย ๆ จมลงปูน

3. เมื่อวางโครงเตาเสร็ จจึ งนาพิมพ์ในวางลง
ไป ให้โ ครงเตาอยู่ร ะหว่า งแม่ พิ มพ์ในและแม่ พิ ม พ์
นอก จัดโครงเตาให้สมมาตรระหว่างแม่พิมพ์ในและ
แม่พิมพ์นอก จากนั้นยึดน๊อตตามจุดที่กาหนดให้แน่น
4. ค่อย ๆ เทปูนที่ ผสมแล้วลงในช่องว่าง ใน
ช่องหน้าเตาและหูเตาทั้ง 2 ข้าง
5. เมื่อเทปูนจนเต็มเตาแล้ว ทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมง
จึ ง คลายน๊ อ ตออกแล้วจึ งค่ อย ๆ ดึ งพิ มพ์ในเตาออก
จากนั้นสามารถตกแต่งเตาที่ ไม่สมบูรณ์ดว้ ยปูนที่ผสม
ไว้ไ ด้ ทิ้ งไว้อี กประมาณ 1 ชั่วโมง จึ งสามารถแกะ
พิมพ์นอกออกได้
6. ท าฐานรองวงในเตาเพื่ อรองรั งผึ้ ง รั ศ มี
7 ซม. สูง 8 ซม.
7. ทาชานเตายื่ นออกมาส าหรั บวางฟื นยาว
ประมาณ 8.5 ซม.

Figure 3 Internal and External mold
การหล่ อตัวปิ ดหน้ าเตาช่ องใส่ ฟืน
ช่องใส่ ฟืนนี้เปิ ดไว้สาหรับใส่ เชื้ อเพลิงขณะหุ ง
ต้ม เชื้ อเพลิงที่ใช้ได้แก่ เศษไม้ท่อน กิ่งไม้ ซังข้าวโพด
กะลามะพร้ าว กะลาปาล์ม ใบไม้ และจะปิ ดถ้าใช้ถ่าน
เป็ นเชื้ อเพลิ ง วิ ธีการหล่ อที่ ปิดช่ องใส่ เชื้ อฟื น คื อ ทา
แบบด้านในด้วยน้ ามันเครื่ องให้ทวั่ เพื่อให้แกะแบบได้
ง่าย ใช้ส่วนผสมปูนกับทรายเดี ยวกับที่ หล่อเตาเทลงใน
แบบให้เต็ม พักไว้รอจนปูนเริ่ มแข็งตัวจึงแกะแบบออก
การทารังผึง้ และการใส่
ใช้ส่วนผสมของดิ นเหนี ยวต่อขี้ เถ้าแกลบดา
อัต ราส่ ว น 2:3 หรื อ 1:1 แล้วแต่ ค วามเหนี ย วของดิ น

คลุ ก เคล้า ดิ น ให้เ ข้า กับ แกลบด า หากมี ดิ น เชื้ อ เป็ น
ส่ วนผสมด้วยจะทาให้แข็งแรงขึ้น โดยดิ นเชื้ อได้จาก
การน าดิ น ผสมแกลบดิ บ เผาแล้ว น ามาทุ บ บดให้
ละเอียดแล้วร่ อนเป็ นผงเหมือนแป้ ง เตาประสิ ทธิ ภาพ
สู งกรมป่ าไม้จะใช้ดินเชื้ อนี้ เป็ นส่ วนผสมในการทารัง
ผึ้งและทาเตาดินเหนี ยว นาดินที่ จะทารังผึ้งมาปั้ นเป็ น
ก้อ นกลมแล้ว ใส่ ล งในแบบ วงแหวนโลหะหรื อ ไม้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. หนา 4.5 ซม. ใช้มือ
กดให้แน่น ปาดแต่งให้เรี ยบร้อย พักไว้สักครู่ จึงแกะ
ดิ นออกจากแบบ นามาผึ่ งในที่ ร่ มประมาณ 1-2 วัน
เพื่อให้ดินหมด ใช้แม่แบบเจาะรู ตามที่กาหนดคือ 37 รู
หลังจากนั้นนาไปผึ่งให้แห้งก่อนนาไปใส่ ลงในเตา
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1. นารังผึ้งมาลองวางไว้ตรงกลางเตา ถ้าไม่
พอดีให้ใช้มีดถาก
2. เนื่ อ งจากรู รั ง ผึ้ ง ด้า นบนและด้า นล่ า งมี
ขนาดไม่ เ ท่ า กัน ให้วางรั งผึ้ งในลักษณะที่ ให้รู รังผึ้ ง
ที่ มี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางใหญ่ อ ยู่ ด ้ า นล่ า ง รู รั ง ผึ้ งที่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กอยู่ดา้ นบนทั้งนี้ เพื่อมิให้เศษถ่านอุด
ตันรู รัง 3. นาดิ นที่ ผสมไว้ในอัตราส่ วน ดิ นเหนี ยว 1
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ส่ วน ขี้เถ้าแกลบดา 5 ส่ วน คลุกให้เข้ากันแล้วยาขอบ
รังผึ้งให้ติดกับเตา จากนั้นยาภายในเตาทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง เพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนไม่ให้เตาแตก
4. หากเตาหรื อรังผึ้งมีการแตกหรื อชารุ ด ให้
ใช้ส่วนผสมของดินเหนี ยว 1 ส่ วนผสมกับขี้ เถ้าแกลบ
ดา 5 ส่ วน ยารอยแตกหรื อไล้ประสานรอยร้าว

รู รังผึ้งด้านบน
รู รังผึ้งด้านล่าง

Figure 4 grate hole

Figure 5 grate making
การส่ งเสริมและถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ นโ ล ยี สู่ ผู ้ ป ร ะ กอ บ กา ร
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนาองค์ความรู ้ ไป
เผยแพร่ แ ละน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้จ ริ งโดยการจัด
ฝึ กอบรมแก่ เ กษตรกรและผู ้ป ระกอบการ การจด
อนุ สิ ทธิ บัต รและด าเนิ น การขอใบอนุ ญ าตท าเตา
อเนกประสงค์ตามแม่แบบจากอธิ บดีกรมป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ น
เจ้า ของอนุ สิ ท ธิ บัต รให้แ ก่ ผูผ้ ่า นการฝึ กอบรม การ
ติดตามผลโดยคณะทางานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของเตาและรู ป แบบเตาการ
ส่ งเสริ มชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยการให้ ค วามรู ้
คาแนะนาในการแก้ปัญหากับประชาชนที่ได้นาความรู ้
จากการฝึ กอบรมทาเตาประสิ ทธิ ภาพสู งไปพัฒนาต่ อ
ยอดเชิงเศรษฐกิจจนมีรายได้

ผลและวิจารณ์
การสารวจเก็บข้ อมูลด้ านการใช้ พลังงานจากไม้ และเตา
หุงต้ ม
การส ารวจและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การใช้
พลังงานในภาคครัวเรื อนของราษฎรในโครงการปลูก
ป่ าชุ ม ชนภาคกลาง ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และ
ภาคเหนื อ รวม 9 จังหวัด เพื่อสรุ ปข้อมูลด้านการใช้
พลัง งานจากไม้ใ นภาคครั ว เรื อน แนวโน้ ม ความ
ต้อ งการของประชาชน ปริ มาณการใช้ไ ม้ฟื น ถ่ า น
รวมทั้ง รู ป แบบเตาหุ ง ต้ม ในครั ว เรื อนจาก Table 1
พบว่าค่าเฉลี่ยของสมาชิกต่อครัวเรื อนคือ 5.5 คน ชนิ ด
เชื้ อเพลิงที่ มีการใช้สูงสุ ดคื อ ถ่าน ฟื น และแก๊สหุ งต้ม
เท่ า กับร้ อยละ 41.9, 37.2, และ 34.2 ตามลาดับ โดย
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จังหวัดนครราชสี มามีการใช้ไม้ฟืนและแก๊สมากที่ สุด
ในขณะที่ ค รั วเรื อนที่ ส ารวจในจังหวัด มหาสารคาม
และร้อยเอ็ดไม่มีการใช้แก๊ส แต่จะนิยมใช้ถ่านมากกว่า
การได้มาของเชื้ อเพลิงถ่าน ร้อยละ46.9 เผาถ่านใช้เอง
ที่เหลือซื้ อมาในราคากระสอบละเฉลี่ย 193 บาท ความ
นิ ยมต่อชนิ ดเตาหุ งต้ม ร้อยละ 18 ชอบใช้เตาถ่านอย่าง
เ ดี ย ว ใ น ข ณ ะ ที่ ร้ อ ย ล ะ 82 นิ ย ม ใ ช้ เ ต า แ บ บ
อเนกประสงค์ คือ ใช้เชื้ อเพลิงได้หลายชนิ ด เกษตรกร
ผู ้ ต อบแบบสอบถามร้ อ ยละ 30 ไม่ เ คยรู ้ จั ก เตา
ประสิ ทธิ ภาพสู งของกรมป่ าไม้ ร้อยละ 70 เคยได้ยิน
หรื อเคยเห็ น รายละเอี ย ดในแต่ ละท้องที่ ด ังแสดงใน
Table 1

การวิจัยออกแบบแม่ พิมพ์ หรื อแม่ แบบเพื่อใช้ ห ล่ อทา
เตาหุงต้ มประสิ ทธิภาพสู งแบบอเนกประสงค์
จากการวิ จั ย ทดลอ งและออกแบบเต า
อเนกประสงค์รูปแบบต่ าง ๆ จานวน 17 รู ปแบบ นามา
หาค่ าประสิ ทธิ ภาพการใช้งานเปรี ยบเที ยบกับเตาปู น
ท้องตลาด พบว่ารู ปแบบเตาอเนกประสงค์รูป S6 (Figure
6 ) ให้ค่าประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและถอดแม่ แบบออกได้
ง่ า ยที่ สุ ด คื อ ให้ ค่ า ประสิ ทธิ ภ าพการใช้ ง าน (Heat
Utilization, HU, %) เมื่อใช้ถ่านเป็ นเชื้ อเพลิงเฉลี่ยเท่ากับ
27.93% และเตา S6.1 ใช้ฟืนเป็ นเชื้ อเพลิงเท่ากับ 27.91%
เปรี ยบเที ยบกับเตาปูนใช้ถ่านท้องตลาด S18 มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 18.97% และใช้ฟืน S18.1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.36
% ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการใช้งานดังแสดงใน
Table 2 และ Table 3

Figure 6 Multipurpose cooking stove
การส่ งเสริมและถ่ ายทอดเทคโนโลยี
1. การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ผูป้ ระกอบการ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนาองค์ความรู ้ ไป
เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง โดยสานักวิจยั
และพัฒนาการป่ าไม้ได้จดั ฝึ กอบรมการทาเตาหล่อปูน
ถ่ า น ปม.1 ที่ ชุ ม ชนตัว อย่ า งหมู่ ที่ 13 ต าบลวัง โป่ ง
อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 23-24 เมษายน
พ.ศ. 2556 เตาอเนกประสงค์ปูนที่ อบต.วังโป่ ง จังหวัด

เพชรบูรณ์ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 และฝึ กอบรม
ท าเตาประสิ ท ธิ ภ าพสู ง อเนกประสงค์ ที่ ศู น ย์วิ จัย
ผลิ ต ผลป่ าไม้ จัง หวัด สุ โ ขทัย วัน ที่ 27-28 มกราคม
พ.ศ. 2559 และผูป้ ระกอบการผลิตเตาอี กหลายรายใน
จังหวัดต่ าง ๆ เพื่ อให้ผูเ้ ข้า รั บการฝึ กอบรมมี ค วามรู ้
ด้านการใช้ประโยชน์พลังงานจากไม้อย่างมีคุณค่าและ
คุม้ ค่าทรัพยากร รวมถึงให้สามารถทาเตาประสิ ทธิ ภาพ
สู ง ใช้เ อง จ าหน่ า ย หรื อ น าความรู ้ ที่ ไ ด้ไ ปปรั บ ปรุ ง
พัฒนาสร้างอาชีพต่อไปได้
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Sample
Fuel used
Water
Kindling Heat content 1
stove
S1
350
580
30
6094
S2
370
550
30
6094
S3
370
440
30
6094
S4
360
400
30
6094
S5
305
490
30
6094
S6
310
545
30
6094
S7
385
430
30
6094
S8
355
540
30
6094
S9
440
650
30
6094
S10
360
360
30
6094
S11
360
390
30
6094
S12
337
440
30
6094
S13
337
573
30
6094
S14
320
450
30
6094
S15
440
650
30
6094
S16
390
400
30
6094
S17
390
400
30
6094
S18
380
380
30
6094
S19
350
520
30
6094
Note: 1Rhizophora charcoal , 2bamboo kindling

Heat content 2
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
D Temp.
75
75.5
74
77
73
73
69
68.5
69
71
71
71
70
69.5
69
73
73
70
69

Table 2 Average results of stove performance using charcoal as fuel tested on RFD Standard Boiling Test
Boiling
30
33
42
38
31
28
28.5
15.5
23
47
34
26
26
31
23
19
23
27
17

Last
90.5
86
83
81
89.5
92.5
85.5
86
95
80
81
87
91
88.5
95
85
87
80
93.5

Work
1.66
1.49
1.19
1.11
1.53
1.6
1.12
1.52
1.48
1
1.08
1.31
1.7
1.41
1.48
1.03
1.61
1
1.49

HU
26.1
24.2
21.4
21.5
26.9
27.9
19.7
23.8
21.6
19.7
20.4
22.9
26
24
21.6
19.4
19.4
19
23.7
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Fuel used
gm
760
1080
985
680
595
515
900
900
690
600
655
700
570
610
780
700
690
630

Water
evaporated, gm
700
750
720
700
525
510
1070
1120
685
520
580
800
540
660
760
720
540
810

Kindling
used, gm
70
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Heat content1
of fuel
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
3604
4430
4430
4430
4430

Heat content2
of kindling
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4385
4543
4543
4543
4543

Note:1 Eucalyptus camaldulensis and Pinusmercusii, 2bamboo kindling and Pinus caribaea

S3.1
S3.2
S4.1
S5.1
S5.2
S6.1
S8.1
S8.2
S9.1
S10.1
S11.1
S12.1
S13.1
S14.1
S16.1
S17.1
S18.1
S19.1

Sample stove

D Temp.
°C
78
74
74.5
75.6
73
75.5
69
69
68
71.5
71.5
73.5
74
74
72
73
71
70

Table 3 Average results of stove performance using wood as fuel tested on RFD Standard Boiling Test
Boiling
Time, min
22
30
21
60
42.5
36.5
20
20
16
24.5
23
18
19
27
20
19
15
16

Last
Temp.°C
100
100
98.5
99
98
98.5
95
98
95
85.5
92
91.5
89
94
99
97
91
99

Work
Done
0.92
0.69
0.73
1.03
0.88
0.99
1.19
1.24
0.99
0.87
0.89
1.14
0.95
1.08
0.97
1.2
0.78
1.29

HU
%
21.9
16.7
18.1
25.5
24.3
27.9
24.7
25.5
23.7
23.8
23.2
26.5
25.9
27.1
18.8
16.9
17.4
23.8
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2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในรู ปของสิ่ งพิมพ์
ต่าง ๆ เช่น รายงาน เอกสาร แผ่นพับ คู่มือการผลิตเตา
หุ ง ต้ม โปสเตอร์ เว็บ ไซต์ ข องส านัก การจัด แสดง
นิ ทรรศการต่าง ๆ เช่ น การประชุ มการป่ าไม้ประจาปี
พ.ศ. 2556-2558 การจัด งานวัน แม่ ใ นหัว ข้อ “สี ส รร
พรรณไม้” ที่ ส วนสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ สวน
จตุจกั ร กรุ งเทพฯ เป็ นต้น
3. การบรรยายให้ ค วามรู ้ ค าแนะน าและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจยั ด้านพลังงานจากไม้การ
ผลิ ต และการใช้ เ ตาหุ ง ต้ ม ประสิ ทธิ ภ าพสู ง ให้ แ ก่
ประชาชน บุคลลากร ทั้งภาครั ฐและภาพเอกชนที่ มา
ติ ด ต่ อ ประสานงานรวมถึ ง การให้ ค วามรู ้ แ ก่ นิ สิ ต
นั ก ศึ กษ า จา กค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ลงกร ณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เกษตรศาสตร์ และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
นครปฐม
4. การออกสื่ อโทรทัศน์ในชื่ อเรื่ อง “เตาหุ งต้ม
ประสิ ทธิ ภาพสู ง...งานวิ จัยช่ วยโลก” ทางสถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์แห่ งประเทศไทยช่ อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ในรายการถอดสลักข่าวเวลา
21.00-21.30 น. มี ผู ้ส นใจโทรสอบถามข้อ มู ล จ านวน
มาก และมี ความสนใจที่ จะซื้ อเตามาใช้ แต่ เนื่ องจาก
ผูป้ ระกอบการอยู่ที่ จัง หวัด ราชบุ รี ร้ อ ยเอ็ ด ชัย ภู มิ

พิษณุ โลก พะเยา และนครศรี ธรรมราช ไม่มีตวั แทน
จาหน่ ายในกรุ งเทพฯ สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้
จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะจั ด ฝึ กอบรมให้ ผู ้ที่ เ ข้ า มาอบรม
สามารถทาเตาใช้เองได้
5. การน าเสนอทางเว็บไซด์ ของหน่ วยงานคื อ
สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ทั้งในรู ปแบบ
วารสารอิเล็คทรอนิ ค หรื อ E-Book และใน YouTube ของ
สานักวิจยั ฯ
6. การติ ดตามการใช้ประโยชน์ และส่ งเสริ ม
ชุมชนเข้มแข็ง
6.1 การติ ด ตามผลโดยคณะท างานของ
สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้จะมีเจ้าหน้าที่ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุ งคุณภาพของเตาและรู ปแบบเตา ผลการ
สารวจดังแสดงใน Table 4
6.2 การส่ งเสริ มชุ มชนให้เ ข้มแข็ง โดยให้
ความรู ้ คาแนะนาในการแก้ปัญหากับประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการที่ ได้นาความรู ้จากการฝึ กอบรมทาเตา
ประสิ ทธิ ภาพสู งไปพัฒนาต่ อยอดเชิ งเศรษฐกิ จจนมี
รายได้ ได้แก่โรงงานเตาทอง จังหวัดราชบุ รี โรงงาน
เตาพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ร้านข้าวเม่า จังหวัดพิจิตร
อบต.บ้านวังหิ น อ.วังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อบต.บ้าน
บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

Figure 7 Training of multipurpose stove at Sukhothai province
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Table 4 Opinion of participants on multipurpose stove usage
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สรุ ป
การพัฒ นาและส่ งเสริ มการใช้ เ ตาหุ ง ต้ ม
ประสิ ทธิ ภาพสู งแบบอเนกประสงค์สามารถดาเนินการ
ได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ คื อ ท าให้ ก ารผลิ ต เตาหุ ง ต้ ม
ประสิ ทธิ ภาพสู งทาได้ง่ายขึ้ น ประชาชนสามารถทา
เตาประสิ ทธิ ภาพสูงใช้เองได้ ซึ่ งจากการสารวจชุมชน
ที่ได้เข้าไปส่ งเสริ มและจัดฝึ กอบรม พบว่ามีการใช้เตา
หุ ง ต้ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง มากขึ้ น มี ก ารใช้ก๊ า ซ LPG
เ ฉพ า ะ เ ว ล า เ ร่ ง ด่ ว น แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ที่ น า เ ต า
ประสิ ทธิ ภาพสู งไปใช้มีความพึงพอใจ เนื่ องจาก เตา
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง อเนกประสงค์ ที่ ก รมป่ าไม้น าไป
เผยแพร่ สามารถนาเชื้ อเพลิ งที่ เป็ นของเหลื อใช้ เช่ น
กะลามะพร้ าว ซังข้า วโพดและเศษวัสดุ เ หลื อทิ้ งทาง
การเกษตรอื่น ๆ เป็ นการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้ อถ่าน
และฟื น ส่ งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและ
ประหยัด นอกจากนี้ เตาประสิ ทธิ ภาพสูงอเนกประสงค์
ยังให้ความร้อนสู ง เกิ ดควันไฟน้อยลงลดการเกิ ดก๊าซ
CO2 และ CO ซึ่ งหมายถึ งลดการเกิ ดสภาวะโลกร้ อน
ลดมลพิ ษในครั วเรื อน สะดวกต่ อการใช้งานและข้อ
สาคัญสามารถผลิตเพื่อใช้เอง สร้างอาชี พในชุมชนได้
โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานของโครงการ
ได้แก่
1. ประชาชนได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานจากไม้อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า
2. ลดปริ มาณการใช้ แ ก๊ ส LPG ในภาค
ครัวเรื อนซึ่ งเป็ นพลังงานจากฟอสซิ ล มีตน้ ทุนการผลิต
สูงและไม่คุม้ ทุนในการนามาใช้เพื่อการหุงต้มอาหาร
3. เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จของไม้ฟื น ถ่ า น
และเตาหุงต้ม

4. เตาถ่านและเตาอเนกประสงค์มีการเผาไหม้
ดีจะช่วยลดการเกิ ดก๊าซ CO2 และ CO ซึ่ งหมายถึงการ
ลดการเกิดสภาวะโลกร้อน
5. ช่วยลดการใช้ไม้ฟืนและถ่านรวมถึงการลด
มลพิ ษทางอากาศ โดยเฉพาะลดมลพิษในครัวเรื อนที่
เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ยู่อาศัยและลดการสู ญเสี ยพลังงาน
จากไม้
6. ช่วยกาจัดเชื้ อไฟซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิ ด
ไฟป่ าและเป็ นการลดการเผาทาลายก่อให้เกิดควันไฟที่
เป็ นพิ ษ ต่ อสิ่ งแวดล้อมและต่ อสุ ข ภาพของสิ่ งมี ชี วิ ต
เนื่ องจากใช้ไม้ฟืนที่ เป็ นกิ่ งไม้หรื อเป็ นไม้ที่ ตายแล้ว
เป็ นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร
7. กรมป่ าไม้ได้นวัตกรรมใหม่ ซึ่ งได้รับการ
จดอนุสิทธิ บตั รจากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา ชุมชนได้
ผูป้ ระกอบการรายใหม่หรื อผูป้ ระกอบการรายเก่าที่ มี
สิ นค้าใหม่สู่ตลาด
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ เป็ นการศึ กษาการผลิ ตถ่านไม้ไผ่ เพื่ อดูแนวโน้มความเป็ นไปได้เ บื้ องต้นในการใช้เป็ น
ถ่านกัมมันต์ โดยถ่านที่ได้มาจากการเผาไม้ไผ่ 4 ชนิ ด คือ ไผ่ตงดา ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่หยก และไผ่มากินอย ใน
เตาเผาถ่านที่ พฒั นาจากถังน้ ามัน 200 ลิตร สามประเภท คื อ เตา KP1 เตา KP2 และเตา Nikome โดยใช้แผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรี ย ลของปั จจัย ทั้งสองข้า งต้น ผลจากการวิ เ คราะห์ แ บบการประมาณค่ า (approximate
analysis) พบว่าประเภทเตาและชนิ ดไม้ไผ่ที่ใช้ไม่มีอิทธิ พลร่ วมต่อค่าคาร์บอนเสถียรที่ได้ โดยเตา KP2 ให้ค่าเฉลี่ย
สูงสุ ดอยู่ที่ร้อยละ 80.84 ขณะที่ไม้ไผ่ตงดาให้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ร้อยละ 84.78 ตามลาดับ ส่ วนค่าร้อยละขี้เถ้า พบว่า
เฉพาะชนิ ดไม้ไผ่เท่านั้นที่มีผลต่อร้อยละขี้เถ้าของถ่านไม้ไผ่ที่ได้ โดยไม้ไผ่ตงดาให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ
4.74 ซึ่ งตรงข้ามกับผลการวิเคราะห์ร้อยละปริ มาณสารระเหย ที่เฉพาะเตาเผาถ่านเท่านั้นที่มีผลต่อค่าปริ มาณสาร
ระเหยของถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตได้ โดยถ่านไม้ไผ่จากเตา KP1 และเตา KP2 จะมีร้อยละปริ มาณสารระเหยน้อยกว่าถ่าน
ไม้ไผ่จากเตา Nikome อย่างมีนยั สาคัญ โดยมีค่าที่ได้อยู่ที่ร้อยละ 5.69 และ 6.29 เปรี ยบเทียบกับ 10.50 ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุ ปคือ ไผ่ตงดาและไผ่มากินอยที่ได้จากเตา KP1 และ เตา KP2 มีคุณสมบัติพ้ืนฐานเบื้องต้นของการเป็ น
ถ่านกัมมันต์ และพบว่า ค่าความร้อน (calorific value) ของถ่านไม้ที่ได้จากไผ่ตงดามีค่าสู งกว่าถ่านไม้ไผ่มากินอยอ
ย่างมีนยั สาคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,402.04 และ 7,105.80 แคลอรี่ /กรัม ตามลาดับ ส่ วนผลการวิเคราะห์หาปริ มาณ
ธาตุ (ultimate analysis) ขององค์ประกอบถ่านทั้งสอง ชี้ ให้เห็นว่าในส่ วนของร้อยละไนโตรเจน (%N) เฉพาะชนิ ด
ไม้ไผ่เท่านั้นที่มีผลต่อร้อยละไนโตรเจนของถ่านไม้ไผ่ที่ได้ โดยไม้ไผ่มากินอยให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ
0.32 ส่ วนไผ่ตงดาอยู่ที่ 0.64 และผลการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุซัลเฟอร์ (%S) พบว่า ทั้งชนิ ดไม้ไผ่และเตาที่ ใช้มี
อิทธิ พลต่อค่าซัลเฟอร์ ของถ่านไม้ไผ่ท้ งั สองชนิ ดที่ ได้ โดยถ่านไม้ไผ่ตงดาจากเตา KP2 ให้ปริ มาณธาตุซัลเฟอร์
น้อ ยกว่ า โดยอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.33 อย่ า งไรก็ ต ามถ่ า นไม้ไ ผ่ ที่ ไ ด้จ ะต้อ งท าการวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการ
ดูดซับ (adsorption capacities) เพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจยั นี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ถ่านกัมมันต์ เตาถังน้ ามันประยุกต์ ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสู ง
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ABSTRACT
Preliminary examination of high-quality bamboo charcoal samples was undertaken to check their
properties for application as activated carbon-based material. The bamboo charcoal samples were produced from
four species of bamboo showing high potential, namely Rough Giant Bamboos, Taiwan Giant Bamboos, Giant
Timber Bamboos and Makinoi Bamboos, which were carbonized in three types of modified 200 L oil drums used
as a charcoal kiln, namely KP1, KP2, and the Nikome charcoal kiln. A 4x3 factorial design was used in this study.
The approximate analysis showed that the interaction of bamboo species and types of charcoal kiln had no
influence on the fixed carbon percentages of the produced bamboo charcoals. The bamboo charcoal from KP2
produced the highest fixed carbon (80.84%) compared to the other charcoal kilns, while the Rough Giant bamboos
produced the highest fixed carbon (84.78%) compared with the other species. Additionally, the bamboo species
affected the ash percentages of the produced bamboo charcoals. The lowest ash percentages (about 4.74%) came
from Rough Giant bamboo charcoals. However, only the type of charcoal kiln had a clear effect on the Volatile
Organic Compounds (%VOC). The KP1 and KP2 charcoal kilns produced bamboo charcoal with lower %VOC
than that from the Nikome charcoal kiln (5.63% and 6.29% compared with 10.50%, respectively). It was
concluded based on these primary data that the charcoals from Rough Giant bamboos and Makinoi bamboos
carbonized in the KP1 and KP2 charcoal kilns have fundamental properties suitable for utility as activated charcoal
or as active carbon-based raw material. The heating value of Rough Giant bamboos was higher than for Makinoi
bamboos (7,402.04 cal/g compared with 7,105.80 cal/g, respectively). By ultimate analysis, only the bamboo
species had an influence on Nitrogen percentages (%N), with the %N of bamboo charcoal from Makinoi bamboos
being lower than that of Rough Giant bamboos (0.32% versus 0.64%, respectively). For these two kinds of
charcoal, both bamboo species and charcoal kind had a direct effect on the sulfur content, with the lowest sulfur
percentages (approximately 0.33%) originating from Rough Giant bamboo species from the KP2 charcoal kiln.
Further testing of adsorption capacities is necessary to complete this research.
Keywords: activated charcoal, modified oil drum kilns, high quality bamboo charcoal

คานา
ถ่ า นกัมมันต์ (activated charcoal) คื อ ถ่ า นที่
อยู่ในรู ปคาร์ บอนอสัณฐาน (amorphous carbon) ชนิ ด
หนึ่ งที่ ผ ลิ ต ขึ้ นมาเป็ นพิ เ ศษโดยผ่ า นการกระตุ ้ น
(activation) เพื่ อ ท าให้ถ่ า นมี ค วามเป็ นรู พ รุ น และมี
พื้ น ที่ ผิ ว ที่ สู งเหมาะแก่ ก ารดู ด ซั บ ถ่ า นกั ม มั น ต์
ประกอบไปด้ว ยธาตุ ค าร์ บอนเป็ นส่ วนใหญ่ ซ่ ึ งมี อ ยู่
ประมาณร้ อ ยละ 87 - 97 โดยน้ าหนั ก และอาจมี
องค์ป ระกอบอื่ น อยู่บ้า ง เช่ น ออกซิ เ จน ไฮโดรเจน

ก ามะถัน และไนโตรเจน เป็ นต้น แต่ ธ าตุ เ หล่ า นี้
รวมกัน ไม่ เ กิ นร้ อยละ 20 ขององค์ประกอบทั้งหมด
(สัมฤทธิ์ , 2558) จากการจาแนกถ่านกัมมันต์สามารถ
แบ่ งชนิ ด ถ่ านกัมมันต์ได้ตามเกณฑ์ต่า ง ๆ ดังนี้ แบ่ ง
ตามชนิ ด ของตั ว กระตุ ้ น ตามขนาดรู พรุ นบนผิ ว
คาร์ บ อน ตามความหนาแน่ นของถ่ า นกัม มันต์ ตาม
ชนิ ดสารที่ถูกดูดซับ ตามรู ปร่ างลักษณะ และแบ่งตาม
ค่าความเป็ นกรดด่างเมื่อละลายน้ า เป็ นต้น แต่ในทาง
ปฏิ บตั ิ กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์สามารถแบ่งเป็ น
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2 วิธีดงั นี้ คื อ วิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ดว้ ยการกระตุน้
ทางกายภาพ และวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ดว้ ยวิธีการ
กระตุน้ ด้วยสารเคมี (ปริ นทร, 2552)
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้ถ่านกัมมันต์
เพื่ อใช้เ ป็ นตัวดู ด ซับ (adsorption) แก๊ ส พิ ษ ความชื้ น
และน้ าเสี ยอย่ า งแพร่ หลาย โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่ งที่ มีของเสี ยปะปนออกมา แต่
ส่ วนใหญ่ ถ่านกัมมันต์คุณภาพดี ที่ใช้ในประเทศไทย
นาเข้ามาจากการนาเข้าจากต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่
ซึ่ งมี ร าคาค่ อนข้า งสู ง รวมถึ งกรรมวิ ธีการผลิ ต ถ่ า น
กัมมันต์ในประเทศไทยยังคงมีปัจจัยหลายอย่างในการ
ผลิ ต ไม่ ว่ า จะเป็ นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ถ่ า นกั ม มัน ต์ ที่
ค่อนข้างซับซ้อนหรื อมีตน้ ทุนการผลิตที่ สูง ส่ งผลให้
ราคาถ่ า นกัม มัน ต์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในประเทศไทยมี ภ าระ
ต้นทุ นมากกว่า ที่ ค วรจะเป็ น ด้ว ยเหตุ น้ ี ทาให้ผูว้ ิ จัย
ต้อ งการศึ ก ษากรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต ถ่ า นกัม มัน ต์ ที่
เหมาะสมและมีตน้ ทุนการผลิตที่ลดลง โดยเตาเผาถ่าน
ที่ใช้เป็ นเตาเผาถ่านที่สามารถสร้างขึ้นเองได้ในราคาที่
ถูกกว่าเตาทัว่ ไป ซึ่ งประยุกต์มาจากถังน้ ามัน 200 ลิตร
ส่ ว นวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต ถ่ า นกัม มัน ต์ ผู ้วิ จัย ได้
เล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของไม้ไ ผ่ เนื่ อ งจากไม้ไ ผ่ เ ป็ นพื ช ที่
สามารถเติบโตได้ทว่ั ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เมื่อ
นามาผลิตเป็ นถ่านจะมีความแตกต่างจากถ่านไม้ชนิ ด
อื่นเพราะถ่านไม้ไผ่จะมีความเป็ นรู พรุ นที่ สูงกว่าถ่าน
ไม้ช นิ ด อื่ น (ถ่ า นไม้ไ ผ่ ทั่ว ไปมี ค วามเป็ นรู พ รุ น อยู่
ประมาณ 100 – 200 ตารางเมตรต่ อกรั ม แต่ ถ่า นไม้
ธรรมดาทั่วไปมี ค วามเป็ นรู พ รุ นประมาณ 50 – 100
ตารางเมตรต่ อ กรั ม ) ท าให้มี พ้ื น ที่ ผิ ว สั ม ผัส สู ง ซึ่ ง
เหมาะแก่ การนาไปเป็ นตัวดู ด ซับของเสี ย ต่ า ง ๆ ใน
อุตสาหกรรม
ในงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การผลิตถ่านกัมมันต์ โดยใช้เตาเผาถ่านที่ประยุกต์จาก
ถังน้ า มัน 200 ลิ ตร 3 แบบ ผลิ ต ร่ วมกับไม้ไผ่ 4 ชนิ ด
เพื่ อหาเตาที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการผลิ ตถ่านกัม
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มันต์ และชนิ ด ไม้ไ ผ่ ที่ มีคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมแก่ การ
เลือกไปผลิตเป็ นถ่านกัมมันต์

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการผลิตถ่ านกัมมันต์
ในการศึกษาคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ครั้งนี้
มีปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาทั้งหมด 2 ปั จจัย คือ ชนิดของไม้
ไผ่และประเภทของเตาเผาถ่าน โดยเลือกไม้ไผ่ท้ งั หมด
4 ชนิ ด ได้แก่ ไผ่ตงดา ไผ่หมาจู๋หรื อไผ่หวานอ่างขวาง
ไผ่ลี่จ๋ ู หรื อไผ่หยก และไผ่มากิ นอย มาทดลองเผาใน
เตาเผาถ่าน มีท้ งั หมด 3 ประเภท คือ เตา KP1 เตา KP2
และเตาถังน้ า มัน 200 ลิ ต รแบบสองถังต่ อ (Nikome)
โดยเลื อกใช้แผนการทดลองแบบ 4x3 แฟคทอเรี ย ล
และจานวนซ้ าทั้งหมด 3 ซ้ า โดยมีข้ นั ตอนการผลิตถ่าน
ไม้ไผ่ดงั นี้
1. ทาความสะอาดเตาและปล่องควันก่อนเผา
ถ่านทุกครั้ง เพื่อป้ องกันไม่ให้สิ่งสกปรกไปอุดตันการ
ไหลเวีย นของอากาศภายในเตา หลังจากนั้นเตรี ย ม
เชื้อเพลิงแห้งสาหรับการเผา
2. คัด ขนาดความหนาของไม้ไ ผ่ ใ ห้ ใ หญ่
พอประมาณ แล้วตัดไม้ไผ่ให้มีความยาวใกล้เคี ยงกับ
ความยาวของเตาเผาถ่า นโดยจะขึ้ นอยู่กับขนาดของ
เตาเผาถ่านแต่ละชนิด แล้วเจาะรู ในแต่ละปล้องของไม้
ไผ่ เ พื่ อ ใช้ ร ะบายความชื้ น ของไม้ไ ผ่ อ อกจากรู ใ น
ระหว่างการเผา
3. เรี ยงไม้เข้าเตาโดยนาไม้ขนาดเล็กเรี ยงไว้
ด้า นล่ า งเตาเผาถ่ า น และน าไม้ข นาดใหญ่ เ รี ยงไว้
ด้านบนของเตาเผาถ่าน
4. เริ่ มจุดเตาเผาถ่านแล้วรักษาอัตราการเพิ่ม
ของอุณหภูมิภายในเตาช่ วงแรก โดยไม่ควรให้อตั รา
การเพิ่มของอุณหภูมิเร็ วเกินไป จดบันทึกอุณหภูมิทุก
30 นาที พยายามสั ง เกตการเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ
ภายในเตา และควันที่ออกจากปล่องควัน
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5. ควบคุ มอุณหภูมิภายในเตาให้อยู่ที่ระดับ
700 – 1,000 องศาเซลเซี ยส หลังจากนั้นให้นาถ่านออก
จากเตาขณะอุ ณ หภู มิสู งสุ ด เพื่ อเป็ นการกระตุ ้นถ่ า น
ด้ ว ยอากาศ แล้ว จึ ง กลบถ่ า นด้ ว ยขี้ เถ้า ให้ ไ ฟดั บ
เนื่ องจากขี้ เถ้ามี แคลเซี ยมออกไซด์อยู่มากจึ งเป็ นการ
กระตุน้ ครั้งที่สอง
6. เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องถ่ า นกัม มัน ต์ ล ดลงจน
เท่ า กับ บรรยากาศภายนอก ให้เ ก็ บ ถ่ า นกัม มัน ต์ใ ส่
บรรจุ ภ ัณ ฑ์เ พื่ อเตรี ย มทาการทดสอบคุ ณ สมบัติ ข อง
ถ่านกัมมันต์ต่อไป
การทดสอบคุณสมบัตขิ องถ่ านกัมมันต์
โดยการศึ กษาคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ใน
งานวิจยั นี้มีหลายวิธีซ่ ึ งทาตามมาตรฐานดังนี้
1. การทดสอบปริ มาณความชื้ นใช้มาตรฐาน
ASTM D 2867 - 04 (American Society for Testing and
Materials [ASTM], 2004a)
2. การทดสอบหาปริ มาณสารระเหยใช้
มาตรฐาน ASTM D 5832 – 98 (Reapproved 2003)
(ASTM, 2004b)
3. การทดสอบหาปริ ม าณเถ้า ใช้ม าตรฐาน
ASTM D 3174 (ASTM, 2004c)
4. การหาปริ มาณคาร์บอนคงตัว (fixed
carbon) เป็ น Fixed Carbon Calculation
5. การทดสอบหาค่าพลังงานความร้อนความ
ร้อน (calorific value: CV) โดยใช้เครื่ อง Bomb Calorimeter รุ่ น AC - 500 โดยทดสอบอิงตาม
มาตรฐาน ASTM D 3180
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูล (analysis of variance, ANOVA)
และใช้เ ปรี ยบเที ย บโดยวิ ธี ข อง Fisher’s Significant
Difference (LSD) เพื่อวิเคราะห์หาสภาวะที่ เหมาะสม
ในการผลิตถ่านกัมมันต์

ผลและวิจารณ์
ในงานวิ จัย นี้ ได้ท าการทดสอบคุ ณ สมบัติ
ถ่านกัมมันต์ 3 วิธี โดยวิธีแรกคือ การทดสอบแบบการ
ประมาณค่ า (approximate analysis) ค่ า ที่ ไ ด้จากการ
ทดสอบนี้ ประกอบไปด้ว ย ปริ ม าณคาร์ บอนเสถี ย ร
(fixed carbon) ปริ มาณสารระเหย (VOCs) และปริ มาณ
ขี้เถ้า (ash) การทดสอบอีกวิธีคือ การทดสอบแบบหา
ปริ มาณธาตุ (ultimate analysis) ซึ่ งจะหาปริ มาณธาตุ
คาร์ บอน (%C) ปริ มาณธาตุไฮโดรเจน (%H) ปริ มาณ
ธาตุ ไนโตรเจน (%N) และปริ มาณธาตุ ซัลเฟอร์ (%S)
และสุ ดท้ายเป็ นการทดสอบหาค่ าพลังงานความร้ อน
ของถ่านกัมมันต์ (calorofic value: CV) ซึ่ งการทดสอบ
นี้ เป็ นเพียงการทดสอบหาสภาวะเบื้ องต้นของถ่านกัม
มันต์ โดยการทดสอบหาปริ มาณคาร์ บอนเสถี ยรเป็ น
ค่าที่ ช้ ี ให้เห็นว่าถ่านที่ ผลิตได้มีความบริ สุทธิ์ มากน้อย
เพี ย งใด ซึ่ ง ถ่ า นกัม มัน ต์ที่ ดี ค วรมี ป ริ ม าณคาร์ บ อน
เสถียรมากกว่าร้อยละ 80 และควรสอดคล้องกับการหา
ปริ มาณธาตุคาร์ บอน การหาปริ มาณขี้เถ้าจะเป็ นตัวบ่ง
ชี้ ให้เห็นว่าวัสดุ ที่ใช้ในการผลิตมีองค์ประกอบที่ เป็ น
สิ่ งเจื อปนอยู่มากน้อยเพี ย งใด และปริ มาณขี้ เ ถ้า ใน
ถ่ า นกัม มัน ต์จ ะเป็ นค่ า ที่ ส ามารถอ้า งอิ ง ไปถึ ง ความ
บริ สุทธิ์ ของถ่านกัมมันต์ได้เช่นเดียวกับการหาปริ มาณ
ธาตุไนโตรเจน จากผลการทดสอบคุณสมบัติถ่านกัม
มันต์ท้ งั 3 วิธี สามารถแบ่ งการวิ เคราะห์ทางสถิ ติไ ด้
เป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี ที่ประเภทของเตาเผาถ่า นและชนิ ด
ของไม้ไผ่ไม่มีอิทธิ พลร่ วมกัน
จากการทดสอบทางสถิ ติ พ บว่า ประเภท
เตาเผาถ่ า นกั บ ชนิ ด ไม้ไ ผ่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลร่ วมต่ อ กั น
ส่ งผลให้ตอ้ งทดสอบแยกระหว่างประเภทเตาเผาถ่าน
กับชนิดไม้ไผ่ เพื่อศึกษาว่าในการทดลองมีประเภทเตา
หรื อชนิ ด ไม้ไ ผ่ ที่ ใ ดบ้ า งเหมาะสมกั บ ค่ า ของการ
ทดลองแต่ละการทดลอง โดยแยกการศึกษาดังนี้

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

1.1 ประเภทของเตาเผาถ่ า นที่ มี ผ ลต่ อ
คุณภาพถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตได้
จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ ฉพาะ
อิทธิ พลของประเภทของเตาเผาถ่านที่ใช้พบว่า ปริ มาณ
คาร์ บอนเสถียรและปริ มาณสารระเหย ของถ่านไม้ไผ่
จากเตา KP1 และเตา KP2 มีปริ มาณคาร์ บอนเสถียรที่
สู ง กว่ า ถ่ า นไม้ไ ผ่ จ ากเตา Nikome แต่ มี ป ริ มาณสาร
ระเหยเฉลี่ยที่ น้อยกว่าถ่านไม้ไผ่ที่ได้จากเตา Nikome
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อย่างมีนยั สาคัญ ในขณะเดียวกันค่าพลังงานความร้อน
ของถ่ า นไม้ไ ผ่ จ ากเตา KP2 และ เตา Nikome มี ค่ า
พลังงานความร้อนอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและ
สู งกว่าถ่านไม้ไผ่จากเตา KP1 เมื่อพิจารณาถึงตรงนี้ จะ
เห็ น ได้ว่ า เตา KP2 ให้คุ ณ ภาพของไม้ไ ผ่ ที่ โ ดดเด่ น
เหนื อ กว่ า เตาอื่ น ๆ เมื่ อ ยิ่ ง พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม พบว่ า
ปริ มาณขี้ เ ถ้า ปริ มาณธาตุ ค าร์ บอน และปริ มาณธาตุ
ไนโตรเจนมีค่าไม่แตกต่างกันเลยในทางสถิติ (Table 1)

Table 1 Show average of testing properties without mutual influence on each type of charcoal kilns.
Types of Charcoal
Kilns
KP1
KP2
Nikome

Approximate Analysis
**%FC %VOCs %Ash
79.8689A 5.6889B 9.6949
80.8350A 6.2859B 9.1570
76.8909B 10.1300A 8.4015

Ultimate Analysis
%C
%N
75.89
0.54
79.94
0.60
77.04
0.58

CV
(cal / g)
6,936.0B
7,088.6A
7,076.8A

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

1.2 ชนิ ดของไม้ไผ่ที่มีผลต่อคุณภาพถ่านไม้
ไผ่ที่ผลิตได้
จากผลการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ อิ ท ธิ พ ลของ
ชนิ ด ไม้ไ ผ่ ที่ ใ ช้ใ นการเผาถ่ า นพบว่ า ไม้ไ ผ่ ต งด ามี
ปริ มาณคาร์ บอนเสถียร ปริ มาณธาตุคาร์ บอน และค่า
พลังงานความร้อนอยู่ในกลุ่มที่สูง แต่มีปริ มาณขี้เถ้าที่
น้อยกว่าถ่านไม้ไผ่ชนิ ดอื่นอย่างมีนยั สาคัญ และไม้ไผ่
มากิ นอยก็เป็ นไม้ไผ่อีกหนึ่ งชนิ ดที่ มีผลการวิเคราะห์
ทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแก่การเลือกไปผลิ ต
ถ่านกัมมันต์ โดยพบว่าปริ มาณธาตุคาร์ บอนมีปริ มาณ
อยู่ในกลุ่มที่สูงแต่มีปริ มาณธาตุไนโตรเจนที่ นอ้ ยกว่า
ถ่ า นไม้ไ ผ่ จ ากชนิ ด อื่ น ๆ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ส่ ว น
ปริ มาณขี้เถ้าของถ่านไม้ไผ่มากินอยอยูใ่ นเกณฑ์ที่นอ้ ย
กว่ า ปริ ม าณขี้ เ ถ้า จากถ่ า นไม้ไ ผ่ห ยกและถ่ า นไม้ไ ผ่
หวานอ่างขาง และมีปริ มาณค่าความร้อนของถ่านไม้
ไผ่มากิ นอยมากกว่าปริ มาณค่ าความร้อนจากถ่านไม้
ไผ่หยกและถ่านไม้ไผ่หวานอ่างขางอย่างมี นยั สาคัญ

ด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาโดยละเอียดชี้ให้เห็นว่าไผ่ตง
ดาและไผ่มากินอยให้คุณภาพของถ่านไม้ไผ่ที่โดดเด่น
เหนื อกว่าถ่านไม้ไผ่ชนิ ดอื่น ๆ อย่างชัดเจน และเมื่อ
พิจารณาเพิ่มเติมก็ยงั พบว่าปริ มาณสารระเหยมีค่าที่ไม่
แตกต่างกันเลยในทางสถิติ (Table 2)
2. กรณี ที่ประเภทของเตาเผาถ่านและชนิ ดไม้
ไผ่มีอิทธิ พลร่ วมกัน
จากการทดสอบพบว่าประเภทของเตาเผา
ถ่านและชนิ ดไม้ไผ่มีอิทธิ พลร่ วมกันต่ อปริ มาณธาตุ
ไฮโดรเจน และปริ มาณธาตุ ซัลเฟอร์ ดังนั้นจึ งศึ กษา
ปัจจัยทั้งสองไปพร้อมกัน โดยจะพิจารณาปริ มาณธาตุ
ไฮโดรเจนและปริ มาณธาตุซลั เฟอร์ ของถ่านไม้ไผ่แต่
ละชนิ ด เมื่ อ ใช้เ ตาเผาทั้ง 3 ประเภท และพิ จ ารณา
ปริ มาณธาตุไฮโดรเจนและปริ มาณธาตุ ซัลเฟอร์ ของ
ถ่านที่ ไ ด้จากเตาเผาแต่ ละประเภทเมื่ อใช้ไม้ไ ผ่ท้ งั 4
ชนิด ซึ่ งให้ผลการศึกษาดังนี้ (Table 3)
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Table 2 Show average of testing properties without mutual influence on each type of bamboos.
Type of Bamboos
Rough Giant Bamboos
Taiwan Giant Bamboos
Giant Timber Bamboos
Makinoi Bamboos

Approximate Analysis
%FC
%Ash %VOCs
84.7766A 4.7384C 7.1875
77.6127B 11.2040A 7.3641
76.1964B 11.4752A 7.8058
78.2061B 8.9203B 7.1157

Ultimate Analysis
%C
%N
83.45A
0.64A
75.11B
0.66A
72.96B
0.65A
78.98A
0.32B

CV
(cal / g)
7,402.0A
6,797.5C
6,829.8C
7,105.8B

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

Table 3 Show the average percentage quantity of hydrogen.
Types of
Types of Bamboos
Kilns
Rough Giant
Taiwan Giant
Giant Timber
1.87a,x
1.36a,x
1.37a,x
KP1
2.16a,x
1.95b,x
1.93a,x
KP2
1.59a,x
3.17c,y
2.53b,y
Nikome

Makinoi
1.86a,x
2.29a,x
2.38a,x

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

เมื่อพิจารณาชนิ ดของไม้ไผ่แต่ละชนิ ดกับเตาเผา
ทั้ง 3 ประเภท ที่ มีผลต่ อปริ มาณธาตุ ไฮโดรเจน พบว่า
ถ่านไม้ไผ่ตงดาและถ่านไม้ไผ่มากิ นอยทั้ง 2 ชนิ ด ไม่ได้
รั บอิ ทธิ พลจากประเภทของเตา ซึ่ งแตกต่ างจากไม้ไผ่
หวานอ่างขางและไม้ไผ่หยก ที่ ประเภทของเตาที่ใช้มีผล
ต่ อปริ มาณธาตุ ไฮโดรเจน โดยถ้าเป็ นไม้ไผ่หวานอ่าง
ขาง พบว่ า หากเผาด้ วยเตา KP1 จะให้ ป ริ มาณธาตุ
ไฮโดรเจนเฉลี่ยน้อยกว่าเตา KP2 และเตา Nikome ส่ วน
ไม้ไผ่หยก พบว่า หากเผาด้วยเตา KP1 และเตา KP2 จะให้

ปริ มาณธาตุ ไ ฮโดรเจนเฉลี่ ย ไม่ แ ตกต่ า งกันและให้
ปริ มาณธาตุ ไฮโดรเจนเฉลี่ ยน้อยกว่าถ่านไม้ไผ่จากเตา
Nikome
เมื่ อพิ จารณาประเภทของเตาแต่ ละประเภทกับ
ชนิ ดของไม้ไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดพบว่า ถ่านไม้ไผ่จากเตา KP1
และเตา KP2 ไม่ ได้รั บอิ ทธิ พลจากชนิ ดของไม้ไผ่ ซึ่ ง
แตกต่างเตา Nikome ที่ ชนิ ดของไม้ไผ่ตงดาและไม้ไผ่มา
กิ นนอย ให้ปริ มาณธาตุ ไฮโดรเจนเฉลี่ ยที่ น้อยกว่าถ่าน
จากไม้ไผ่หวานอ่างขาง และไม้ไผ่หยก (Table 4)

Table 4 Show the average percentage quantity of sulfur.
Types of
Types of Bamboos
Kilns Rough Giant Bamboos Taiwan Giant Bamboos Giant Timber Bamboos Makinoi Bamboos
0.33a,y
0.16a,x
0.20a,x
0.25a,x
KP1
0.33a,x
0.21a,x
0.23a,x
0.19a,x
KP2
Nikome
0.49b,y
0.44b,y
0.38b,yj
0.19a,x
a,b,c divide groups in vertical. x,y,z divide groups in horizontal.
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เมื่ อ พิ จ ารณาชนิ ด ของไม้ไ ผ่ แ ต่ ล ะชนิ ด กับ
เตาเผาทั้ง 3 ประเภท ที่ มีผ ลต่ อปริ มาณธาตุ ซัลเฟอร์
พบว่า ถ่านไม้ไผ่มากินอย ไม่ได้รับอิทธิ พลจากประเภท
ของเตา ซึ่ งแตกต่างจากไม้ไผ่ตงดา ไม้ไผ่หวานอ่างขาง
และไม้ไ ผ่ ห ยกโดยไม้ไ ผ่ ท้ ัง 3 ชนิ ด ให้ ป ริ มาณธาตุ
ซัลเฟอร์ เฉลี่ ยที่ น้อยเมื่ อเผาด้วยเตา KP1 และเตา KP2
โดยปริ มาณธาตุซลั เฟอร์ ที่ได้นอ้ ยกว่าถ่านที่เผาจากเตา
Nikome
เมื่อพิจารณาประเภทของเตาแต่ละประเภทกับ
ชนิ ดของไม้ไผ่ท้ งั 4 ชนิ ดพบว่า ถ่านไม้ไผ่จากเตา KP2
ไม่ได้รับอิทธิ พลจากชนิ ดของไม้ไผ่ ซึ่ งแตกต่างจากเตา
KP1 และเตา Nikome โดยที่ เตา KP1 มี ชนิ ดของไม้ไผ่
หวานอ่างขาง ไผ่หยก และไผ่มากิ นอยให้ปริ มาณธาตุ
ซัลเฟอร์ เฉลี่ยน้อยกว่าถ่านไม้ไผ่ตงดา ส่ วนเตา Nikome
ไม้ไผ่มากินอยให้ปริ มาณซัลเฟอร์ เฉลี่ยที่ นอ้ ยที่ สุดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไม้ไผ่ชนิดอื่น ๆ
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ชี้ ให้เห็ นว่าค่ าพลังงานความร้ อนจากเตา KP1 มี ความ
แตกต่างจากเตาชนิ ดอื่ นแต่ ก็ไม่แตกต่างกันมาก) ส่ วน
ค่าสารระเหย ปริ มาณธาตุไฮโดรเจน และปริ มาณธาตุ
ซัลเฟอร์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าเตา Nikome ส่ วน
ผลการทดสอบถ่านไม้ไผ่บางการทดลองที่ ไม่ได้นามา
กล่าวสรุ ปในที่น้ ี หมายความว่าในการผลิตถ่านกัมมันต์
ผลการทดลองเหล่านั้นประเภทของเตาและชนิ ดของไม้
ไผ่ไม่มีผลต่อการถ่านผลิตถ่านกัมมันต์
อย่ า งไรก็ ดี ใ นงานวิ จั ย นี้ เป็ นการทดสอบ
ถ่ า นกัม มัน ต์ เ บื้ อ งต้น เพื่ อ อ้า งอิ ง ได้ว่ า ประเภทของ
เตาเผาถ่ า นหรื อชนิ ด ไม้ ไ ผ่ ใ ดบ้ า งที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมที่ สุดในการผลิตถ่านกัมมันต์ ซึ่ งในงานวิจยั
ครั้ งนี้ ไม่ได้ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการดูดซับ ซึ่ งควร
ศึ ก ษาเพิ่ มเติ มเพื่ อ ให้ งานวิ จัย นี้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิง่ ขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง
สรุ ป
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม้ไผ่ตงดา
และไม้ไผ่มากิ นอยมี ความเหมาะสมเบื้ องต้นที่ ใช้เป็ น
ถ่านกัมมันต์หรื อเลือกผลิตเป็ นถ่านกัมมันต์ เนื่ องจาก
ไผ่ ต งด าให้ ป ริ มาณคาร์ บ อนเสถี ย ร ปริ มาณธาตุ
คาร์ บอน และค่าพลังงานความร้อนของถ่านกัมมันต์อยู่
ในเกณฑ์ที่มากกว่าไผ่หวานอ่ างขางและไผ่มากิ นอย
และมีปริ มาณขี้เถ้า ปริ มาณธาตุไฮโดรเจน และปริ มาณ
ธาตุ ซัลเฟอร์ อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าไผ่หวานอ่างขาง
และไผ่ มากิ นอยด้วยเช่ นกัน (ในการหาปริ มาณธาตุ
ซั ล เฟอร์ ข องไผ่ ต งด าที่ น้ อ ยที่ สุ ด ไผ่ ต งด าต้อ งเผา
ร่ วมกับเตาเผาถ่าน KP2 เท่ านั้น) ส่ วนเตาเผาถ่านที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุดในการผลิ ตถ่ านกัมมันต์ คื อ เตา
KP1 และเตา KP2 เนื่องจากปริ มาณคาร์บอนเสถียรและ
ค่ า พลัง งานความร้ อ นของถ่ า นกัมมัน ต์ ที่ ไ ด้จ ากเตา
ดังกล่ าวให้ค่าอยู่ในกลุ่มเดี ยวกันซึ่ งมากกว่าถ่านที่ มา
จากเตา Nikome (ถึ ง แม้ ว่ า การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ตอ้ งการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาเศษเหลือทางใบและกะลาของปาล์มน้ ามันมาใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตวู๊ดเซรามิกที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย
โดยศึกษาปัจจัยในการผลิต 2 ปัจจัย คือ อุณหภูมิสูงสุ ดของการไพโรไลซิ สที่ 600 800 และ 1,000 °C และอัตราการ
เพิ่มอุณหภูมิที่ 1 5 และ 10 °C/min. ตามลาดับ ในการผลิตวูด๊ เซรามิกจะใช้เส้นใยทางใบปาล์มน้ ามันขึ้นรู ปเป็ นแผ่น
ใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลางร่ วมกับฟี นอลเรซิ นที่ร้อยละ 50 โดยน้ าหนักเป็ นสารยึดติด แล้วอัดซ้ าด้วยลิควิท
ไฟท์วู๊ดที่ ได้จากการแปรสภาพกะลาปาล์ม วู๊ดเซรามิกที่ ได้ในแต่ละสภาวะจะถูกสุ่ มตัวอย่างเพื่อศึ กษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ จากการทดสอบทางกายภาพพบว่าการสูญเสี ยมวลและปริ มาตรจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มอุณหภูมิในการ
คาร์ บอนไนเซชันที่สูงขึ้นตั้งแต่ 600 800 และ1,000 °C ตามลาดับ โดยมีค่าร้อยละ 61.00 61.85 และ 63.72 สาหรับ
การสู ญเสี ยมวล และ ร้อยละ 49.14 58.07 และ 59.56 สาหรับการสู ญเสี ยปริ มาตร ตามลาดับ แต่ความหนาแน่ น
ของวูด๊ เซรามิกเฉพาะที่อุณหภูมิ 600 °C เท่านั้นที่แตกต่างจากอุณหภูมิอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีค่าอยู่ที่ 0.80 และ
0.69 g/cm3 ตามลาดับ ผลของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ พบว่ามีผลเฉพาะต่ อการสู ญเสี ยปริ มาตรโดยมีค่าลดลงเมื่ อ
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้น มีค่าร้อยละ 58.11 55.87 และ 52.79 ตามลาดับ ส่ วนผลต่อความหนาแน่นพบว่ามีค่า
ลดลงที่อตั ราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 °C/min ซึ่ งแตกต่างจากอัตราการเพิ่มอุณหภูมิอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีค่าอยู่ที่
0.71 g/cm3 เปรี ยบเที ยบกับที่ อตั ราการเพิ่มอุณหภูมิ 1 และ 5 °C/min จะมี ค่าความหนาแน่ นอยู่ที่ 0.79 และ 0.76
g/cm3 ตามลาดับ สาหรับอิทธิ พลร่ วมของทั้ง 2 ปั จจัย พบว่าไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของวูด๊ เซรามิกที่ผลิต
ได้
คาสาคัญ: วูด๊ เซรามิก แผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง ใบปาล์มน้ ามัน ลิควิดไฟท์วดู๊

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

คานา
วู๊ ด เซรามิ ก (Woodceramics) เป็ นวั ส ดุ
คาร์ บอนที่มีความเป็ นรู พรุ น มีพ้ืนฐานการผลิตมาจาก
การผลิ ต ถ่ า นโดยน าไม้ห รื อวัส ดุ ลิ ก โนเซลลู โ ลส
(Lignocellulose) ที่ เ คลื อ บหรื ออัด ด้ ว ยฟี นอลเรซิ น
(Phenolic resin) หรื ออาจใช้ของเหลวที่ได้จากการแปร
สภาพไม้ที่เรี ยกว่าลิควิดไฟท์วดู๊ (Liquefied wood) ร่ วม
ด้วยก็ได้ มาผ่านการคาร์ บอนไนเซชัน (Carbonization)
ภายใต้ส ภาวะสู ญ ญากาศที่ อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 3002,800 °C (Hirose et al., 2002a) วูด๊ เซรามิกมีคุณสมบัติ
ดี เ ด่ น หลายด้ า น เช่ น การต้ า นทานความร้ อ นสู ง
ต้านทานการขัดสี ขีดข่วน มีการนาไฟฟ้ าที่ ดี สามารถ
ป้ องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าได้ มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสสู งกว่า
1,000 cm2/g (Fan et al., 2001) น้ าหนักเบา ความเป็ นรู
พรุ นสู ง มีความแข็งมาก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทาให้
สามารถนาวูด๊ เซรามิกมาประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับ วัสดุดูดซับ ตัวกรองแก๊ส อุปกรณ์วดั ความชื้ น
อุ ป กรณ์ ว ัด อุ ณ หภู มิ ฉนวนกัน ความร้ อ น อุ ป กรณ์
ป้ องกัน คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า และแบริ่ ง คุ ณ สมบัติ

ของวู๊ ด เซรามิ ก นั้น เกี่ ย วข้อ งกับ การที่ ฟี นอลเรซิ น
เปลี่ ย นสภาพเป็ นคาร์ บอนสั ณ ฐาน (Hard glassy
carbon) และไม้เ ปลี่ ย นสภาพเป็ นคาร์ บอนอสัณ ฐาน
(Soft amorphous carbon) หลังการคาร์บอนไนเซชัน ที่
ส าคัญ วู๊ ด เซรามิ ก นั้ น ถื อ ว่ า เป็ นวัส ดุ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อมเนื่ องจากว่าสามารถผลิตจากเศษเหลือวัสดุ
ลิ ก โลเซลลู โ ลสจึ ง มี ต้น ทุ น ด้า นราคาต่ า (Suda and
Kakishita, 1999; Hirose et al., 2002b; Xian et al.,
2002; Qian et al., 2004)
ปาล์ ม น้ ามัน นั บ ได้ ว่ า เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่
สาคัญชนิ ดหนึ่ งสาหรับประเทศไทย พื้นที่ ปลูกปาล์ม
น้ ามันของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องมา
โดยตลอด ปั จจุบนั มีพ้ื นที่ ปลูกทั้งประเทศ 4.28 ล้าน
ไร่ มีพ้ืนที่ ให้ผลผลิต 3.98 ล้านไร่ ได้น้ ามันปาล์มดิ บ
ประมาณ 1.9 ล้านตัน มูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้งปาล์ม
น้ ามันและน้ ามันปาล์มไม่ต่ากว่า 60,000 ล้านบาทต่อปี
โดยมี แหล่ งเพาะปลูกที่ ส าคัญอยู่ที่ ภ าคใต้ (ศูนย์วิจัย
กสิ กรไทย, 2555) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่ งผลให้มี
เศษเหลื อ จากวัส ดุ ปาล์ม น้ า มัน เกิ ด ขึ้ น ในการปลู ก
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ปาล์ ม น้ ามัน เมื่ อ มี อ ายุ ม ากล าต้น ปาล์ ม ก็ จ ะสู ง ขึ้ น
ทะลายผลก็จะเกาะกันแน่นขึ้น การเก็บเกี่ยวจึงต้องตัด
ทางปาล์ ม ด้า นล่ า งออกก่ อ น (ประยงค์ , 2548) ซึ่ ง
ปริ มาณทางใบที่ สามารถผลิตได้ในประเทศไทยอยู่ที่
ประมาณ 2,465.28 ล้านตันต่อปี (คานวณจากพื้นที่ปลูก
ในประเทศไทยในปี 2555) โดยยัง ไม่ มี ง านวิ จัย ที่
สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้แ ก่ เ ศษเหลื อ เหล่ า นี้ อย่ า งเป็ น
รู ปธรรม ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั เช่น ทาง
ใบปาล์มน้ า มันที่ ถูกทิ้ งไว้ในสวนปาล์มเพื่ อคลุ มดิ น
หรื อใช้ทาปุ๋ ยหมัก เป็ นต้น โดยมีมูลค่ าเพิ่ มต่ อหน่ วย
เพิ่ ม ขึ้ นเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น เมื่ อ เที ย บกับ การน า
ไปใช้เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์อื่ น ๆ ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง
วิธีการผลิ ตวู๊ดเซรามิ กนั้นมี หลายวิธีที่ใช้ใน
การผลิต แต่มีข้ นั ตอนในการผลิตหลัก ๆ ที่เหมือนกัน
คื อขั้นตอนของการคาร์ บอนไนเซชันและการเคลื อบ
เรซิ นสังเคราะห์ แต่จะแตกต่างกันที่ประเภทของวัสดุ
และชนิ ดของเรซิ นสังเคราะห์ที่ใช้ในการผลิต วิธีแรก
คื อวิธีการอัดด้วยฟี นอลเรซิ นเข้าไปในชิ้ นไม้ ซึ่ งเป็ น
วิธีพ้ืนฐานในการผลิตวูด๊ เซรามิก แต่ก็มีขอ้ เสี ยเมื่อใช้
ชิ้ น ไม้ที่ มี ข นาดใหญ่ จ ะเป็ นเรื่ อ งยากที่ จ ะอัด ฟี นอล
เรซิ นให้เข้าไปจนเต็มช่ องว่างในชิ้ นไม้ (Okabe et al.,
1996) วิธีที่สองคือมีพ้ืนฐานจากการผลิตแผ่นใยไม้อดั
ความหนาแน่ นปานกลาง โดยใช้ฟีนอลเรซิ นเป็ นสาร
ยึดติ ดและนาไปอัดด้วยฟี นอลเรซิ นอีกครั้ง แต่วิธีน้ ี ก็
ยังมีขอ้ เสี ยคื อ เกิ ดการบิ ดและรอยแตกที่ ผิวเนื่ องจาก
ก๊าซที่เกิดจากการสลายตัวของวัตถุดิบซึ่ งเคลื่อนที่จาก
ด้านในออกสู่ ผิวด้านนอก อี กข้อเสี ยคื อ ฟี นอลเรซิ น
ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต วู๊ ด เซรามิ ก นั้ นไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ปลดปล่อยความเค้นภายใน (internal stress) ที่ เกิ ดขึ้ น
จากกระบวนการคาร์ บ อนไนเซชัน เพราะเป็ นเรซิ น
ชนิ ด แข็ ง ตั ว เมื่ อ ร้ อ น (thermosetting resin) เพื่ อ แก้
ปั ญ หาดังกล่ า ว จึ งมี การพัฒ นาวิ ธีการผลิ ต วู๊ด เซรามิ
กขึ้นโดยการผสมเส้นใยหรื อผงไม้เข้ากับลิควิดไฟท์วดู๊
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(Hirose et al., 2001a, 2001b; Zhao et al., 2002; Qian et
al., 2004) วิธีน้ ีจะเน้นไปที่การเป็ นแปรสภาพของวัสดุ
ลิ กโนเซลลูโ ลสให้กลายเป็ นลิ ค วิ ด ไฟท์วู๊ด โดยใช้
เทคนิ ค ที่ เ รี ยกว่า การแปรสภาพไม้ให้เป็ นของเหลว
(Wood liquefaction) ด้ว ยวิ ธี ท างเคมี ค วามร้ อ นเพื่ อ
แ ป ร ส ภ า พ ไ ม้ ใ ห้ เ ป็ นข อ งเ หลว (Yamai, 1982;
Haraguchi, 1996) การผลิ ต วู๊ ด เซรามิ ก ด้ว ยวิ ธี น้ ี ยัง มี
ความน่ า สนใจอยู่ที่ ก ารใช้ลิค วิ ด ไฟท์วู๊ด แทนฟี นอล
เรซิ น เพราะทาให้ปริ มาณของสารประกอบฟี นอลที่
ใช้ในการผลิ ตวู๊ดเซรามิ กลดลง ทั้งยังสามารถใช้เศษ
เหลือจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดัง นั้น ในงานวิ จัย นี้ จะเป็ นการศึ ก ษาความ
เป็ นไปได้ใ นการน าเศษเหลื อ วัส ดุ ป าล์ม น้ า มัน อัน
ได้แ ก่ ทางใบปาล์ม น้ า มัน ที่ ถู ก ทิ้ ง ไว้ใ นสวนปาล์ม
น้ ามันมาทาเป็ นแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง
และกะลาปาล์มน้ ามันที่ แปรสภาพเป็ นลิ ควิดไฟท์วู๊ด
เพื่อผลิตเป็ นวูด๊ เซรามิกโดยวิธีการอัดลิควิดไฟท์วดู๊ เข้า
ไปภายในวัสดุ ที่ผลิ ต ขึ้ น ซึ่ งเป็ นวิธีที่สามารถใช้เศษ
เหลื อ วัส ดุ ป าล์มน้ า มันได้อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สามารถลดปริ มาณการใช้สารประกอบฟอร์ มลั ดี ไฮด์
ลง รวมถึ ง ศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมในการผลิ ต วู๊ด
เซรามิกในด้านคุณสมบัติทางไฟฟ้ าและคุณสมบัติ ทาง
กายภาพ โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะคุณสมบัติ
ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว

อุปกรณ์ และวิธีการ
ขั้นตอนการผลิต
เริ่ มจากการเตรี ยมลิ ค วิ ด ไฟท์ วู๊ ด โดยผสม
สารประกอบฟี นอลกับ ผงกะลาปาล์ ม น้ ามัน ที่ ผ่ า น
ตะแกรงขนาด 100 เมซ ในอัตราส่ วนน้ าหนัก 3:1 ใช้
กร ด ก า มะ ถั น เ ข้ ม ข้ น 95 % ป ริ มา ณ 3 % ข อ ง
สารประกอบฟี นอล เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ในขวด 3 คอก้น
กลมขนาด 2,000 ml ให้ค วามร้ อนที่ อุณ หภูมิ 150 °C
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เวลา 3 ชั่วโมง จนของผสมที่ ไ ด้กลายเป็ นของเหลว
เนื้ อเดี ย วกั น แล้ ว จึ ง ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
(Figure 1) เมื่อจะใช้งานจึ งเจื อจางลิ ควิดไฟท์วู๊ด ที่ ได้
ด้วยเอทานอลในอัต ราส่ วนน้ า หนัก 1:1 ท าการผลิ ต
แผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่ นปานกลางโดยใช้เส้นใย
ทางใบปาล์มน้ ามันผสมกับฟี นอลเรซิ นในอัตราส่ วน

น้ าหนัก 1 : 0.5 (Figure 2) จากนั้นนามาอัดด้วยลิ ควิด
ไฟท์วดู๊ ด้วยวิธี Full Cell Process และนาชิ้นงานที่ได้มา
ผ่านการคาร์บอนไนเซชันที่อุณหภูมิสูงสุ ด เท่ากับ 600
800 และ 1,000 °C โดยให้ อ ัต ราการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ
เท่ากับ 1 5 และ 10 °C/min ตามลาดับ (Figure 3)

Figure 1 Liquefied wood preparation.

Figure 2 Medium density fiber board manufacturing methods.

Figure 3 Woodceramics manufacturing methods.
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การเก็บข้ อมูล
วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 แฟคตอเรี ยล
(3 x 3 Factorial Experiment Design) จากอุ ณ หภู มิ
สู งสุ ดที่ ใช้ในการคาร์ บอนไนเซชัน 3 ระดับ คื อ 600,
800 และ 1,000 °C กับ อัต ราการเพิ่ ม ของอุ ณ หภู มิ 3
ระดับ 1, 5 และ 10 °C/min วู๊ด เซรามิ กที่ ไ ด้ในแต่ ล ะ
สภาวะจะถูกสุ่ มตัวอย่างมา 3 ตัวอย่า ง เพื่ อทดสอบ
คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพ ได้แ ก่ การสู ญเสี ย มวล การ
สูญเสี ยปริ มาตร โดยจะทาการบันทึกมวลและปริ มาตร
ก่อนการคาร์ บอนไนเซชันเที ยบกับมวลและปริ มาตร
หลังการคาร์บอนไนเซชัน จากนั้นคานวณตามสูตร
Weight loss, Volume shrinkage (%) =

(XBF -XAF )
XBF

x 100

เมื่อ XBF = Weight (g) or Volume (cm3)
before carbonization
XAF = Weight (g) or Volume (cm3) after
carbonization
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สาหรับค่าความหนาแน่นของวูด๊ เซรามิกนั้น
หาได้จากสูตร
Bulk Density (g/cm3) = M / V
เมื่อ M = Mass (g)
V = Volume (cm3)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความแตกต่ างทางสถิ ตของค่ า การ
สู ญเสี ยมวล การสู ญเสี ยปริ มาตร ความหนาแน่น และ
สภาพต้านทานไฟฟ้ าของวูด๊ เซรามิก ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 โดยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน (Analysis of
Variance; ANOVA) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยในการผลิตวูด๊ เซรามิก
ที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพโดยจะแบ่งการ
ทดสอบทางสถิตออกเป็ น การสู ญเสี ยมวล การสู ญเสี ย
ปริ มาตร และความหนาแน่ น ส าหรั บ ผลที่ ไ ด้จ าก
ทดสอบแสดงไว้ใน Table 1 ด้านล่างนี้

Table 1 Weight loss, Volume shrinkage, and Density of Woodceramics.
Temperature
Heating rate
Weight loss
Volume shrinkage
(°C)
(°C/min)
(%)
(%)
1
61.193
52.01
600
5
60.853
49.94
10
61.090
45.48
1
61.673
60.02
800
5
61.643
58.52
10
62.243
54.77
1
63.613
61.40
1,000
5
63.313
58.11
10
64.220
59.16

Density
(g/cm3)
0.72
0.70
0.61
0.82
0.79
0.75
0.83
0.80
0.76
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คุณสมบัตทิ างกายภาพ
การสู ญ เสี ย มวลที่ ส ภาวะต่ า ง ๆ มี ค่ า ตาม
Table 1 และ Figure 4 พบว่า มวลของวู๊ด เซรามิ ก เริ่ ม
สูญหายไปตามอุณหภูมิที่ใช้ในการคาร์บอนไนเซชันที่
สูงขึ้น หลังจากน้ าและองค์ประกอบทางเคมีภายในชิ้น
ตัว อย่า งเกิ ด การสลายตัวเป็ นของเหลวและก๊า ซ เมื่ อ
เพิ่มอุณหภูมิข้ ึนการสู ญเสี ยมวลก็จะเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
ปริ ม าณสารระเหยถู ก ปล่ อ ยออกไปมากขึ้ น โดยที่
อิทธิ พลของอุณหภูมิสูงสุ ดของการคาร์บอนไนเซชันที่
แตกต่ า งกั น ส่ งผลให้ ค่ า การสู ญ เสี ยมวลนั้ นมี ค่ า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ในส่ วนอัตราการเพิ่มของ
อุณหภูมิเป็ นที่เชื่ อถือว่าถ้าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่าง
รวดเร็ ว จะทาให้สู ญ เสี ย มวลที่ มากกว่า เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ
อย่างช้า ๆ แต่จากการทดสอบพบว่าที่อุณหภูมิในการ
คาร์ บ อนไนเซชันสู งกว่า 400 °C อัต ราการเพิ่ มของ
อุณหภูมิมีผลน้อยต่อการสู ญเสี ยมวล โดยอิทธิ พลของ
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อค่า
การสูญเสี ยมวล ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การสู ญเสี ยปริ มาตรที่ สภาวะต่าง ๆ มีค่าตาม
Table 1 และ Figure 4 พบว่า ปริ มาตรของวู๊ดเซรามิ ก
จะเริ่ มหดตัวอันเนื่ องมาจากน้ าและองค์ประกอบทาง
เคมี ของผนังเซลล์เ กิ ด การสลายตัวคล้ายกับการผลิ ต
ถ่าน Yokoyama (2008) ได้ให้เหตุผลว่าหลังจากน้ าใน
เนื้ อไม้ ท้ ั งหมดระเหยที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ากว่ า 200 °C
องค์ป ระกอบทางเคมี ท้ ัง สามชนิ ด ภายในไม้ ได้แ ก่
เซลลูโลส เฮมิ เซลลูโลส และลิกนิ น จะสลายตัว เกิ ด
การแตกตัว ทั้ง ภายในโมเลกุ ล และระหว่ า งโมเลกุ ล
และจับตัวกันใหม่ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้เกิดการหดตัว การ
สู ญ เสี ยปริ มาตรจะเพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นของ
อุณหภูมิที่ใช้ในการคาร์ บอนไนเซชัน และเริ่ มคงที่เมื่อ
มีอุณหภูมิสูงกว่า 800 °C อิทธิ พลของอุณหภูมิสูงสุ ด
ในการคาร์ บอนไนเซชันที่ แตกต่างกันส่ งผลให้ค่าการ
สู ญเสี ยปริ มาตรนั้นมี ค่า แตกต่ า งกันอย่า งมี นัยส าคัญ
การสู ญเสี ยปริ มาตรของวูด๊ เซรามิกนั้นยังเกี่ยวข้องกับ

อัต ราการเพิ่ มของอุ ณหภูมิ โดยที่ อตั ราการเพิ่ มของ
อุณ หภู มิ เ ร็ ว ขึ้ น การสู ญเสี ย ปริ มาตรจะลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ น่าจะเป็ นผลมาจากการที่ เมื่อ
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิชา้ ส่ งผลให้ระยะเวลาในการ
ทาปฏิ กิริยานานขึ้ น ทาให้เนื้ อวัสดุ เกิ ดการหดตัวได้
มากขึ้น
ความหนาแน่ นเป็ นสมบัติ เฉพาะวัสดุ แ ต่ ละ
ชนิ ด ซึ่ งค่าความหนาแน่นเป็ นค่าหนึ่ งที่ใช้ในการบอก
ถึ ง สมบัติ ข องวู๊ ด เซรามิ ก ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดยค่ า ความ
หนาแน่ นนี้ จะทาให้ทราบว่าวู๊ดเซรามิ กที่ ผลิ ตขึ้ นนั้น
ควรจะถูกนาไปใช้งานในลักษณะใด เพื่อให้เหมาะสม
กับ สภาพงานนั้น ๆ พบว่ า ความหนาแน่ น ของวู๊ ด
เซรามิ กจะลดลงเมื่ อ เที ย บกับความหนาแน่ นของชิ้ น
ตัวอย่างก่อนการคาร์ บอนไนเซชัน เนื่ องจากมวลและ
ปริ มาตรของชิ้นตัวอย่างลดลงซึ่ งทาให้ความหนาแน่ น
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ค่าความหนาแน่นของวูด๊ เซรามิก
ที่ ผ่านการคาร์ บอนไนเซชันที่ สภาวะต่ าง ๆ มี ค่าตาม
Table 1 และ Figure 4 สาหรับอุณหภูมิสูงสุ ดของการ
คาร์ บอนไนซชัน พบว่า เมื่ อที่ อุณ หภู มิ 600 °C ความ
หนาแน่ นจะมี ค่าต่ าที่ สุด ความหนาแน่ นของวู๊ดเซรา
มิกจะเพิ่มขึ้ นเมื่อเพิ่ มอุณหภูมิสูงขึ้ น และเริ่ มคงที่ เมื่ อ
อุณหภูมิสูงกว่า 800 °C ความหนาแน่นของวูด๊ เซรามิก
จะไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่เป็ นเช่นนี้เนื่ องที่อุณหภูมิ
สู งการสู ญเสี ยปริ มาตรนั้นมีเริ่ มมีค่าคงที่ สาหรับกับ
อัตราเพิ่มของอุณหภูมิ นั้นจะมีผลต่อความหนาแน่ น
ของวูด๊ เซรามิก คื อเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่ 10
°C/min ความหนาแน่ น ของวู๊ ด เซรามิ ก จะต่ า ที่ สุ ด
เนื่ องจากที่ อตั ราการเพิ่ มอุ ณ หภู มิเ ท่ า กับ 10 °C/min
นั้น การสู ญ เสี ย ปริ มาตรมี ค่ า น้อ ยเมื่ อ เที ย บกับ การ
สู ญเสี ยมวลที่ มาก ความหนาแน่ นจะเพิ่มขึ้ นและเริ่ ม
คงที่ เ มื่ ออัต ราการเพิ่ มของอุ ณ หภู มิช้า กว่า 5 °C/min
ความหนาแน่ นของวู๊ดเซรามิ กจะไม่แตกต่ างกันทาง
สถิติ
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Figure 4 Weight loss, Volume shrinkage and Density of Woodceramics.

สรุ ป
ในการผลิตวู๊ดเซรามิกที่ ได้จากแผ่นใยไม้อดั
ความหนาแน่นปานกลางจากเส้นใยทางปาล์มน้ ามันที่
ผ่า นการอัด ด้วยลิ ค วิ ด ไฟท์วู๊ด จากกะลาปาล์มน้ า มัน
จากการทดสอบคุ ณสมบัติ ทางกายภาพพบว่า ปั จจัย
ของอิทธิ พลสู งสุ ดที่ ใช้ในการคาร์ บอนไนเซชันนั้นมี
ผลต่อการสู ญเสี ยมวลและปริ มาตร โดยจะเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่ มอุ ณ หภู มิในการคาร์ บอนไนเซชัน โดยมี ค่ า
ร้อยละ 61.00 61.85 และ 63.72 สาหรับการสูญเสี ยมวล
และ ร้อยละ 49.14 58.07 และ 59.56 สาหรับการสูญเสี ย
ปริ มาตร ตามลาดับ แต่สาหรับความหนาแน่นของวู๊ด
เซรามิกจะมีผลเฉพาะที่อุณหภูมิ 600 °C เท่านั้นที่ทาให้
ความหนาแน่ นต่ าที่ สุ ด ซึ่ งแตกต่ า งจากอุ ณ หภู มิอื่ น
อย่ า งมี นัย ส าคัญ โดยมี ค่ า อยู่ ที่ 0.69 g/cm3 ส าหรั บ
ปั จจัยของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ใ นการคาร์ บอน
ไนเซชันพบว่า มีผลเฉพาะต่อการสูญเสี ยปริ มาตรโดย
มี ค่ า ลดลงเมื่ อ อัต ราการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค่ า

ร้อยละ 58.11 55.87 และ 52.79 ตามลาดับ ส่ วนผลต่อ
ความหนาแน่ น พบว่ า มี ค่ า ลดลงที่ อ ั ต ราการเพิ่ ม
อุ ณ หภู มิ 10 °C/min. ซึ่ งแตกต่ า งจากอัต ราการเพิ่ ม
อุณหภูมิอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีค่าอยู่ที่ 0.71 g/cm3
สาหรับอิทธิ พลร่ วมของปัจจัยของอิทธิ พลร่ วมระหว่าง
อุณหภูมิสูงสุ ดในการคาร์ บอนไนเซชันและอัตราการ
เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ นพบว่ า ไม่ มี ผ ลต่ อ
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
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บทคัดย่อ
มะม่ ว งหิ มพานต์ (Anacardium occidentale L.) พบได้ท่วั ไปในภู มิภ าคเขตร้ อน เติ บโตได้ดี ในสภาพ
อากาศที่ ช้ื นและอบอุ่น ในประเทศไทย พบได้ทว่ั ไปทางภาคใต้ การวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษากายวิภาคและ
คุณสมบัติของเนื้อไม้มะม่วงหิ มพานต์ เพื่อเป็ นข้อมูลในการจาแนกไม้และประเมินคุณสมบัติของไม้ ทาการศึกษา
โดยนาตัวอย่างเนื้ อไม้จากลาต้นอายุประมาณ 20 ปี มาตัดทั้ง 3 ด้าน (ด้านหน้าตัด ด้านรัศมี และด้านสัมผัส) ด้วย
เครื่ องตัดเลื่อนไถล และการแช่ย่ยุ โดยเตรี ยมเป็ นสไลด์ถาวรเพื่อการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และ
ศึกษาตัวอย่างไม้ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) นอกจากนี้ ได้ทดสอบคุณสมบัติทางกล
บางประการด้วย
จากการศึกษาพบว่าลักษณะเด่นของมะม่วงหิ มพานต์คือ วงปี ไม่ชดั เจน เนื้อไม้ละเอียดปานกลาง เวสเซล
เป็ นแบบกระจัดกระจาย หลุมผนังเซลล์ระหว่างเวสเซลเป็ นแบบสลับ พาเรงคิ มาตามยาวติ ดพอร์ แบบล้อมรอบ
พอร์ แบบปี ก และแบบปี กต่อ เรย์เป็ นแบบเชิ งเดี่ยวแบบที่ 2 พบซิ ลิกาบอดี้ในเซลล์นอนของเรย์ เนื้ อไม้มีความ
หนาแน่น 0.34 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความถ่วงจาเพาะ 0.36 มีความแข็งเฉลี่ย 1,652.99 นิ วตัน จากข้อมูลที่
ได้แสดงให้เห็นว่าไม้มะม่วงหิ มพานต์มีความหนาแน่ นต่ า น้ าหนักเบา ความแข็งน้อย จึ งไม่เหมาะสาหรับการ
ก่อสร้างที่รับน้ าหนักมาก แต่เหมาะสาหรับทาเฟอร์นิเจอร์หรื อเครื่ องมือทางการเกษตร
คาสาคัญ: มะม่วงหิ มพานต์, คุณสมบัติไม้, กายวิภาคเนื้ อไม้

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

คานา
มะม่ ว งหิ ม พานต์ (Anacardium occidentale
L.) อยู่ในวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) ร่ วมกันกับสกุล
มะม่ ว งและสกุลมะปราง (Purseglove, 1974) พบได้
ทั่ ว ไปในแถบเขตร้ อ น มะม่ ว งหิ มพานต์ เ ป็ นไม้
พื้ น เมื อ งของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของบราซิ ล
อเมริ กา เม็กซิ โก เปรู และปั จจุบนั ปลูกกันแพร่ หลาย
ทัว่ ไปในภูมิภาคเขตร้อน หลายประเทศ เช่น เวียดนาม
อินเดีย ไนจีเรี ย แทนซาเนี ย เป็ นต้น เพื่อใช้ประโยชน์
จากเมล็ด และผล (Mestres et al., 2009) มะม่ ว งหิ ม
พานต์เป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ลาต้นต้น
เตี้ย แต่อาจสู งถึง 12 เมตร พุ่มแน่นทรงกลมถึงกระจาย
เปลือกหนา ค่อนข้างเรี ยบ มีสีน้ าตาลเทา ใบรู ปไข่ แผ่น
ใบหนาเกลี้ยงเหมื อนแผ่นหนัง ช่ อดอก แบบช่ อแยก
แขนง (panicle) ดอกมี กลิ่ นหอม ดอกมี สี ข าวหรื อสี
เหลื องนวล และจะเปลี่ ย นไปเป็ นสี ช มพู (Berry and
Sargent, 2011; Chayamrit, 2010; Mitchell and Mori,
1987; Rosengarten, 1984) ส่ วนที่ เ จริ ญไปเป็ นผล
(cashew apple) เป็ นผลปลอม (pseudo fruit) ซึ่ งเติบโต
มาจากฐานดอก เนื้ อผลฉ่ าน้ า มีกลิ่นหอม ผลอ่อนมีสี
เขียวหรื อเหลืองอมชมพู แต่เมื่อผลสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี
เหลื องหรื อสี ส้มแดง (Kubo et al., 1993; Rufino et al.
2010; Trevisan et al., 2006) ผลแท้ ข อ งมะม่ ว ง
หิ ม พานต์น้ ัน เป็ นผลเมล็ด เดี ย ว สี เ ทา รู ป ไต ติ ด อยู่

ส่ ว นปลายของผลปลอม (Mathew and Parpia, 1970;
Purseglove, 1974)
ผลปลอมสามารถนาไปผลิ ตเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์
ต่าง ๆ เช่ น น้ าผลไม้ ชา และแยม (Kubo et al., 1993;
Jayalekshmy and John, 2004; Trevisan et al. 2006)
นอกจากนี้มีการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ นแหล่งที่ดี
ของสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพพรี ไบโอติ ค (prebiotic)
และสารต้ า นอนุ มู ล อิ สระ (antioxidant) ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ (Dionisio et al., 2015) เมล็ ด
มะม่วงหิ มพานต์ได้รับการยกย่องเป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ มี คุ ณค่ า ไปทั่ ว โล ก (Mathew and Parpia, 1970)
ของเหลวที่มีอยูใ่ นเปลือกผลเรี ยกว่า Cashew Nut Shell
Liquid (CNSL) เมื่ อ น ามาสกั ด จะได้ ก รดน้ ามั น
(anacardic acids) (Carvalho et al., 2011) ซึ่ ง มี
ประโยชน์หลายประการ เช่น เป็ นสารกันบูดในอาหาร
ส่ วนผสมในสี ยอ้ มผ้า ซี เมนต์ ใช้ในทางอุตสาหกรรม
ท าผ้ า เบรค แผ่ น คลั ช หมึ ก พิ ม พ์ กระเบื้ องยาง
ปู พ้ื น และสี ทาบ้ า น (Narasimhan et al., 2008;
Paramashivappa et al, 2001; Trevisan et al., 2006) เนื้ อ
ไม้ท นปลวก ใช้ส ร้ า งเรื อ ท าฟื น ถ่ า น (Joker, 2003)
นอกจากนี้ ยงั พบยาง (gum) ซึ่ งเป็ นสารสี เหลื องอาพัน
ใช้เป็ นกาวเชื่ อมวัส ดุ ต่ า ง ๆ เข้า ด้วยกัน (Orwa et al.,
2009)
ในปั จ จุ บั น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากมะม่ ว ง
หิ มพานต์มีเฉพาะผลและเมล็ด ไม้จากต้นที่ มีอายุมาก

135

จะถูกตัดทิ้ งอย่างเปล่าประโยชน์ การศึ กษาด้านกาย
วิภาคและคุ ณสมบัติของเนื้ อไม้ จะเป็ นข้อมูลในการ
จาแนกชนิ ดเนื้ อไม้และวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ อัน
ซึ่ งสามารถประเมินการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้มะม่วง
หิ มพานต์ได้อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์ และวิธีการ
ทาการเก็บตัวอย่า งเนื้ อไม้มะม่ วงหิ มพานต์
(Anacardium occidentale L.) ที่ มี อ ายุ ป ระมาณ 20 ปี
จากอาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช มาทาการ
ศึกษาดังนี้
การศึกษาด้ านกายวิภาค
ศึ กษาลักษณะโครงสร้ างของไม้อย่า งหยาบ
โดยน าแท่ ง ไม้ ม าตั ด ให้ ไ ด้ ข นาดหน้ า ตั ด 1x1x3
เซนติ เ มตร ตัด ชิ้ น บางตัว อย่ า งด้า นหน้ า ตัด (cross
section) หนา 120 ไมโครเมตร ด้วยเครื่ องตัดแบบเลื่อน
ไถล (sliding microtome, Leica SM 2010R) น าชิ้ น ไม้
ตัวอย่างผึ่งให้แห้งที่ อุณหภูมิห้อง นาไปศึ กษาใต้กล้อง
ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ (Olympus, SZ30)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของเนื้ อ ไม้อ ย่ า งละเอี ย ด
โดยตัดเนื้ อไม้ให้เป็ นแท่งสี่ เหลี่ยมขนาดหน้าตัด 1x1x3
เซนติเมตร ตัดชิ้นบางตัวอย่างด้วยเครื่ องตัดแบบเลื่อน
ไถล ทางด้ า นหน้ า ตั ด (cross section) ด้ า นสั ม ผั ส
(tangential section) และด้านรัศมี (radial section) ด้วย
ความหนา 20 ไมโครเมตร นาชิ้นบางมาเตรี ยมเป็ นสไลด์
ถาวรตามกรรมวิธีของ ประศาสตร์ (2551) นาไปศึ กษา
ด้ ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบใช้ แ สง (light microscope,
Ziess รุ่ น Axioskop 2 Plus)
เตรี ยมตัวอย่างเนื้ อไม้เพื่อแช่ ย่ยุ (maceration)
หั่น ไม้ต ัว อย่ า งเป็ นชิ้ น เล็ ก ๆ แช่ ใ นส่ ว นผสมของ
acetic acid กับ hydrogen peroxide ในอัต ราส่ ว น 1:1
นาไปต้มนาน 1 - 3 ชั่วโมง หรื อจนเนื้ อไม้เป็ นสี ขาว
เขย่าแรง ๆ จนเนื้ อเยื่อหลุดออกจากกัน ล้างเนื้ อไม้ให้

หมดฤทธิ์ กรดด้วยน้ า 2 - 3 ครั้ ง เตรี ยมตัวอย่า งเป็ น
สไลด์ถาวรตามกรรมวิธีของ ประศาสตร์ (2551)
บรรยายลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของเนื้ อไม้ ต าม
IAWA Committee (1989)
การศึกษาตัวอย่ างด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด (SEM)
น าแท่ ง ไม้ม าตัด ให้ ไ ด้ข นาดหน้า ตัด 1x1x3
เซนติ เมตร ตัดชิ้ นบางตัวอย่างด้วยเครื่ องตัดแบบเลื่อน
ไถล ทางด้านหน้าตัด ด้านสัมผัส และ ด้านรั ศมี ด้วย
ความหนา 60 ไมโครเมตร นาชิ้นไม้ตวั อย่างผึ่งให้แห้งที่
อุณหภูมิหอ้ ง ติดชิ้นตัวอย่างบนแท่งอะลูมิเนี ยม โดยใช้
แถบคาร์ บอนช่ วยยึด นาไปศึ กษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (JEOL, JSM 5600 LV)
คัดเลือกเซลล์เวสเซลที่ได้จากการแช่ยุ่ยมาทา
การดึ ง น้ า ออกจากเนื้ อ เยื่ อ ด้ว ย ethyl alcohol ความ
เข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 30, 50, 70, 95, 100 ตามล าดั บ น า
ตัวอย่างวางลงบนแท่งอะลูมิเนี ยมโดยใช้แถบคาร์ บอน
ช่ วยยึด นาไปศึ กษาด้วยกล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด
ศึกษาคุณสมบัตบิ างประการของไม้
1. การวัดความแน่ นของไม้ โดยนาชิ้ นไม้ที่
ตัดได้ขนาด 2x2x2 เซนติ เมตร นาไปชัง่ น้ าหนัก และ
วัดปริ มาตรไม้ ความแน่ นของไม้ คื อ มวลของไม้ต่อ
หน่ วยปริ มาตร (ที่ ค วามชื้ น 12 %) มี หน่ วยเป็ นกรั ม/
ลูกบาศก์เซนติเมตร หรื อกิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดได้
จากสูตรต่อไปนี้
ค่าความหนาแน่นของไม้ =

มวล
ปริ มาตร

2. การหาความถ่วงจาเพาะ โดยนาชิ้ นไม้ที่
ตัด ได้ข นาด 2x2x2 เซนติ เ มตร อบในเตาร้ อ นด้ว ย
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส นาน 24 ชัว่ โมง นาออก
จากเตาอบมาใส่ ในโถดู ด ความชื้ น (desiccator) นาน
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1 ชั่ว โมง แล้ว ชั่ง น้ า หนัก จนน้ า หนัก คงที่ และหา
ปริ มาตรโดยการแทนที่น้ า คานวณค่าความถ่วงจาเพาะ
โดยใช้สูตรต่อไปนี้
ความถ่วงจาเพาะ =

น้ าหนักอบแห้งของไม้
น้ าหนักของน้ าที่มีปริ มาตรเท่าไม้

3. การวัด ความแข็ง โดยตัด ตัว อย่ า งชิ้ น ไม้
ขนาด 1x3x6 นิ้ ว น าไปเข้า เครื่ อ งวัด ความแข็ ง แบบ
Janka (รุ่ น W–tester type M.5) ใช้หวั กดเหล็ก กดแท่ง
ไม้ด ้า นสั มผัส และด้า นรั ศ มี น าค่ า ทั้งสองด้า นมาหา
ค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ลักษณะโครงสร้ างอย่ างหยาบของเนือ้ ไม้
เปลื อกด้านนอกสี น้ าตาลอมเทา เรี ยบ เปลื อก
ด้า นในสี น้ า ตาลอ่ อ น เปลื อ กเรี ยบ ( Figure 1A) วง
เติ บโต (growth ring) มองเห็ นไม่ชัดเจน (Figure 1B)
พอร์ ( pore) มี ขนาดกลา ง พา เรงคิ มาต ามยา ว
(longtadinal parenchyma) ติดพอร์ (paratracheal) แบบ
ล้อ มรอบพอร์ (vascicentric) แบบปี ก (aliform) และ
แบบปี กต่อ (confluent) (Figure 1C) เรย์ (ray) สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า
คุณสมบัตทิ างกายภาพของเนือ้ ไม้
เนื้ อ ไม้สี น้ า ตาล ไม่ มี ค วามมันวาว ไม่ มี ก ลิ่ น
น้ าหนักเบามาก เสี้ ยนตรง (Figure 1D) เนื้อไม้ละเอียด
ปานกลาง
ลักษณะโครงสร้ างอย่ างละเอียดของเนือ้ ไม้
เวสเซลหรื อพอร์ ปรากฏแบบกระจัดกระจาย
(diffuse porous) พอร์ เป็ นแบบพอร์ เดี่ ยว (solitary pore)
และพอร์ แฝด (multiple pore) (2 – 5 เซลล์) การเรี ยงตัว
ของเวสเซลไม่แน่นอน เวสเซลมีรูปร่ างกลมและรี ความ
หนาแน่ นมี จ านวน 4 ±0.87 พอร์ ต่ อตารางมิ ล ลิ เ มตร
ขนาดเส้ นผ่ า นศู นย์กลางเฉลี่ ย 164 (71 – 398) ± 81.88
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ไมโครเมตร มี ความยาวเฉลี่ ย 309 (190 – 542) ± 100.13
ไมโครเมตร พื้นที่ครอบคลุมของเวสเซลเฉลี่ย 11 ± 2.27
เปอร์ เซ็ นต์ ผนังหัวท้ายเวสเซล (perforation plate) เป็ น
แบบรู เดี่ ยว (simple perforation) (Figure 2C) หลุมผนัง
เซลล์ระหว่างเวสเซล (intervessel pitting) เป็ นแบบสลับ
(alternate pitting) ขนาดเล็ก เส้นผ่านศู นย์กลางเฉลี่ ย 6
(5 – 9) ± 1.37 ไมโครเมตร (Figure 2F) เวสเซลที่
สัมผัสเรย์ (vessel – ray) มีท้ งั รู ปร่ างรี และรู ปไข่ พบรอย
เว้าแบบไม่มีขอบ (Figure 2E) เส้นผ่านศูนย์กลางรอยเว้า
เฉลี่ย 18 (11 – 26) ± 4.18 ไมโครเมตร พบไทโลส (tylose)
ในบางพอร์ (Figure 2B)
ไฟเบอร์ เป็ นแบบลิ บ ริ ฟอร์ ม เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเฉลี่ย 12 (8 – 15) ± 2.08 ไมโครเมตร ความยาว
เฉลี่ย 693 (512 – 1,077) ไมโครเมตร ผนังเซลล์หนา เฉลี่ย
1 (1 – 2) ± 0.42 ไมโครเมตร (Figure 2F)
พาเรงคิ มาตามยาว ติ ดพอร์ แบบล้อมรอบพอร์
แบบปี ก และแบบปี กต่อ (Figure 2A) พบแถบพาเรงคิมา
ตามแกนยาว (strand parenchyma) มี 2 – 3 ชั้นเซลล์
เรย์ เป็ นเรย์เชิ งเดี่ ยวแบบที่ 2 ที่ มีเรย์แถวเดี ยว
ล้วนและประกอบด้วยเซลล์นอน (procumbent cell) เพียง
อย่างเดียว เรย์มีความกว้าง 29 (20 – 40) ±5.46 ไมโครเมตร
หรื อกว้าง 1 – 2 แถวเซลล์ มีความสูงเฉลี่ย 384 (236 – 619)
±100.41 ไมโครเมตร (Figure 2D) ความหนาแน่ นเฉลี่ ย
จานวน 11 ±1.69 เรย์ต่อมิลลิเมตร มีพ้ืนที่ ครอบคลุมของ
เรย์เฉลี่ย 34 เปอร์ เซ็นต์ พบซิ ลิกาบอดี้ (silica bodies) ใน
เซลล์นอนของเรย์ (Figure 2D, 2G)
คุณสมบัตขิ องไม้
คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ : มีความหนาแน่ นเฉลี่ ย
0.34 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร ที่ ค วามชื้ น 12
เปอร์เซ็นต์ และมีความถ่วงจาเพาะเฉลี่ย 0.36
คุ ณ สมบั ติ ทางกล: ความแข็ ง ด้ า นรั ศมี
1,667.70 นิ วตั น ความแข็ ง ด้ า นสั ม ผั ส 1,638.27
นิวตัน ความแข็งเฉลี่ย 1,652.99 นิวตัน
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Figure 1 Stem and wood of Anacardium occidentale L. A. Stem bark, B. Transverse surface of stem, C. Cross
section of wood and D. long section of wood

วิจารณ์ผล
ไม้มะม่ วงหิ มพานต์มีเ สี้ ยนตรง ซึ่ ง Bowyer
et al. (2003) รายงานว่า ไม้เสี้ ยนตรงสามารถรับแรงอัด
ขนานเสี้ ยนได้ดี เวสเซลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 164
ไมโครเมตร จัด ว่าเป็ นเนื้ อไม้ที่มีความละเอี ย ดปาน
กลาง (สุ พิชญ์, 2530)
ความหนาแน่ นเวสเซลมี จ านวน 4 พอร์ ต่ อ
ตารางมิลลิเมตร พื้นที่ ครอบคลุมของเวสเซลเฉลี่ย 11
เปอร์ เซ็ นต์ จากการศึ กษาพบว่าความหนาแน่ นของ
พอร์มีความหนาแน่นน้อย จากงานวิจยั ของ Leal et al.

(2011) และ Rana et al. (2012) พบว่า ไม้ที่มีจานวนเวส
เซลต่อพื้นที่มากและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเวสเซลขนาด
ใหญ่ ส่ ง ผลให้ค วามหนาแน่ น ของเนื้ อ ไม้แ ละความ
แข็ ง แรงของไม้ล ดลง นอกจากนี้ ลัก ษณะอื่ น ๆ ที่
ปรากฏในเนื้ อไม้ เช่ น ไทโลสก็มีผ ลต่ อคุ ณ ภาพของ
เนื้ อ ไม้ จากการศึ ก ษาพบไทโลสในไม้ม ะม่ ว งหิ ม
พานต์ การเกิ ดไทโลสเป็ นการปิ ดช่ องกลวงของเวส
เซล (เทียมใจ, 2546) ส่ งผลให้มีการหยุดการลาเลียงน้ า
(Scheckler and Jean, 2003) อาจมี ผ ลท าให้คุ ณ สมบัติ
ในการยอมให้ของเหลวซึ มผ่านของไม้ลดลง การอาบ
น้ ายาไม้จึงทาได้ยาก
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Figure 2 Wood characteristic of Anacardium occidentale L. A. Transverse section showing macroscopic
characteristic, B. Transverse section showing tylose and axial parenchyma under SEM, C. Macerated
wood showing vesselip.and fibers,
f. D. Tangential long section showing ray and silica bodies under SEM,
E. Pitting on vessel – ray, F. Intervessel pitting and G. Silica bodies in ray cells
(ap. = axial parenchyma, f. = fiber, ip. = intervessel pit, pr. = procumbent cell, r. = ray, sb. = silica
bodies, t. = tylose, v. = vessel, vr. = vessel–ray)
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ผนัง เซลล์ข องไฟเบอร์ ข องไม้ม ะม่ ว งหิ ม
พานต์มีความหนาเพียง 1 ไมโครเมตร นับได้ว่าเซลล์
ไฟเบอร์ที่มีผนังบาง และเส้นผ่านศูนย์กลางเซลล์เฉลี่ย
12 ไมโครเมตร ความหนาของผนัง ไฟเบอร์ มี ผ ล
โดยตรงต่อความหนาแน่น น้ าหนักและความแข็งของ
ไม้ (Chattaway, 1955) ถ้า มี ผ นั ง บางหรื อช่ อ งว่ า ง
ภายในเซลล์กว้างหรื อทั้งสองอย่างไม้จะมีน้ าหนักเบา
แต่หากไม้มีผนังหนาหรื อช่ องว่างภายในแคบ ไม้จะมี
น้ าหนักมาก (สุ พิชญ์, 2530) ไม้มะม่วงหิ มพานต์มีไฟ
เบอร์ จานวนมากก็จริ งแต่ผนังบาง จึงทาให้ไม้มีความ
แข็งแรงทนทานต่ า (Hacke and Sperry, 2001; Hacke
and Sperry, 2006)
จากการศึ กษาพบพาเรงคิ มาตามยาวแบบติ ด
พอร์ ซึ่ งพาเรงคิ ม าตามยาวสามารถเก็ บ น้ าหรื อ
คาร์ โบไฮเครต โดยเฉพาะพาเรงคิมาตามยาวแบบติ ด
พอร์ เมื่อต้นไม้ขาดน้ า หรื ออากาศแห้ง สามารถดึงน้ า
จากพาเรงคิ มาไปสู่ เวสเซลได้ ทาให้มะม่วงหิ มพานต์
ทนแล้งได้ค่อนข้างดี ไม้ที่มีพาเรงคิมาตามยาวจานวน
มาก ส่ งผลให้มีความยืดหยุน่ สูง ทาให้เนื้อไม้มีคุณภาพ
ไม่ดีต่อการก่อสร้างหรื องานที่ ตอ้ งการความแข็งแรง
ทนทาน
ปริ มาตรของเรย์มีอิทธิ พลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของเนื้ อ ไม้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เกี่ ย วกับ การแตก
เกี่ ยวข้องกับความแข็งแรงบ้างเล็กน้อย และการยอม
ให้น้ ายาซึ มผ่าน (สุ พิชญ์, 2530) หากเรย์มีความกว้าง
มากจะทาให้ไม้แตกได้ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับ Hwang
(1962) และ Damayanti and Rulliaty (2010) ได้ศึ กษา
ไม้โอ๊คพบว่าการที่ มีเรย์กว้าง ไม้โอ๊คแตกได้ง่ายเมื่ อ
แห้ง
ซิ ลิกาบอดี้ ปรากฏอยู่ทวั่ ไปในเรย์ ซิ ลิกาบอดี้
เกิดจากการรวมกันของซิ ลิกอน (silicon) และ ออกซิ เจน
(oxygen) มีชื่อทางเคมีว่าซิ ลิกอนไดซ์ออกไซน์ (silicon
dioxide; SiO2) มักจะพบในเนื้ อไม้ โดยพบได้บ่อยใน
เรย์ของพืชใบเลี้ยงคู่ บางครั้งพบในลาต้นหรื อใบของ

พืชใบเลี้ ยงเดี่ ยว มีขนาดไม่แน่ นอน ซิ ลิกาบอดี้ อาจ
มองดูคล้ายผลึก แต่เมื่อมองใต้กล้องจุ ลทรรศน์แบบ
ใช้แสง ซิ ลิกาบอดี้ จะไม่มีการหักแหแสง (Carlquist,
2001) รู ปร่ างของซิ ลิกาบอดี้ มี ความแตกต่ างกัน ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ในการจาแนกชนิ ดไม้ได้ เชื่ อกันว่าซิ
ลิกาบอดี้มีผลทาให้เครื่ องมือแปรรู ปไม้ทื่อเร็ ว
ในการศึ กษาเนื้ อไม้ ส่ วนมากจะเน้ น
วิเคราะห์ความหนาแน่นของไม้เป็ นหลัก เพราะความ
หนาแน่ นเป็ นตัวแปรที่ สาคัญที่มีผลต่อคุณสมบัติและ
เป็ นตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ดี ข องความแข็ ง แรงของไม้ ความ
หนาแน่ นของไม้มีผลต่อค่ากลสมบัติไม้ ไม้ที่มีความ
หนาแน่ นต่ า มี น้ าหนักน้อย ความแข็งแรงของไม้ใน
การรั บน้ าหนักจะลดลงด้วย (Desch and Dinwoodie,
1996)
จากการศึกษาพบว่าเนื้ อไม้มะม่วงหิ มพานต์
มีค่าความถ่วงจาเพาะ 0.36 เมื่อนามาเปรี ยบเที ยบกับ
ตารางค่ าความถ่วงจาเพาะของสุ พิช ญ์ (2530) พบว่า
จัดอยูใ่ นกลุ่มไม้มีน้ าหนักเบามาก

สรุ ป
ไม้มะม่วงหิ มพานต์วงปี ไม่ชดั เจน มี เสี้ ยน
ตรง ส่ งผลให้รับแรงอัดขนานเสี้ ยนได้ดี เนื้ อไม้ที่มี
ความละเอียดปานกลาง ไทโลสส่ งผลให้มีการหยุด
การลาเลี ยงน้ า การซึ มผ่านของเหลวลดลง การอาบ
น้ ายาไม้จึงทาได้ยาก พาเรงคิมาตามยาวแบบติ ดพอร์
สามารถเก็ บ น้ า หรื อคาร์ โ บไฮเครต ท าให้ ม ะม่ ว ง
หิ มพานต์ทนแล้งได้ค่อนข้างดี ซิ ลิกาบอดี้ มีผลทาให้
เครื่ องมือแปรรู ปไม้ทื่อเร็ ว ผนังไฟเบอร์ บาง มีความ
หนาแน่ นต่ า น้ าหนักไม้เบา ส่ งผลให้เนื้ อไม้มีความ
แข็งแรงน้อย จึ งเหมาะแก่การนาไปในงานก่อสร้างที่
ไม่ ต ้ อ งรั บ น้ าหนั ก มาก เช่ น แบบก่ อ สร้ า ง หรื อ
เครื่ องมือทางการเกษตร สร้างเรื อ ทาฟื น และถ่านไม้
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บทคัดย่อ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพความทนทานของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิ ลลา (Eucalyptus urophylla) โดยการอาบ
น้ ายาป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ดว้ ยวิธีการแช่ ในตัวยาป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ประเภทละลายน้ า 5 ชนิ ด คื อ 1) Chromated
Copper Arsenate (CCA) 3% 2) Ammonical Copper Quaternary (ACQ) 3% 3) Copper Azole (CA-B) 3% 4)
Disodium Octaborate Tetrahydrate (DOT) 10% และ 5) Wood vinegar (WVG) 10% โดยมีระยะเวลาในการแช่ ที่
แตกต่างกัน คือ 5 นาที 1 ชัว่ โมง 6 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาไปทดสอบความทนทานในลักษณะไม่สัมผัส
ดินในท้องที่จงั หวัดกาญจนบุรี เป็ นเวลา 12 เดือน ผลปรากฏว่า CCA มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด โดยสามารถเพิ่มความ
ทนทานของไม้ยคู าลิปตัส ยูโรฟิ ลลา จากระดับ “ไม่ทนทาน” เป็ นระดับ “ทนทาน” ส่ วน ACQ และ CA-B ให้ผล
ใกล้เคียงกันโดยสามารถเพิ่มความทนทานของไม้ข้ ึนเป็ นระดับ “ทนทานปานกลาง” ในขณะที่ DOT และ WVG
นั้น แม้ความเข้มข้นจะมากกว่าแต่ไม่สามารถต้านทานการเข้าทาลายของปลวกใต้ดินได้ โดยให้ผลความทนทานใน
ระดับ “ไม่ทนทาน” เช่นเดียวกับไม้ที่ไม่ได้อาบน้ ายา (control) สาหรับระยะเวลาในการแช่น้ นั พบว่ามีผลโดยตรง
ต่อค่าปริ มาณตัวยาในเนื้อไม้ แต่ไม่มีผลทาให้ค่าความเสี ยหายของไม้ทดลองแตกต่างกัน
คาสาคัญ: ยูคาลิปตัส ยูโรฟิ ลลา ความทนทาน การอาบน้ ายาป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ การแช่น้ ายา สภาพไม่สมั ผัสดิน

ABSTRACT
To improve the natural durability of Eucalyptus urophylla wood, 7- year-old logs from a Nakhon
Ratchasima forest plantation were collected for this study. Wood specimens were treated with five water-borne
wood preservatives: chromated copper arsenate (CCA) 3%, ammonical copper quaternary (ACQ) 3%, copper
azole (CA-B) 3%, disodium octaborate tetrahydrate (DOT) 10%, and wood vinegar (WVG) 10% by soaking for
four different periods: 5 minutes, 1 hour, 6 hours, and 24 hours. The treated specimens were investigated for their
durability in above-ground conditions in Kanchanaburi province. After 12 months of exposure, the results
indicated that CCA-treated wood showed the best efficacy in protection against subterranean termites. It was able
to upgrade the durability of E.urophylla wood from the non-durable level to the durable level. ACQ and CA-B
could also improve the durability of the wood to the moderately durable level. In contrast, DOT and WVG were
not suitable, with the same durability level (non-durable) as the control. Moreover, the period of soaking strongly
increased wood retention, but not wood damage.
Keywords: Ecalyptus urophylla, durability, water-borne wood preservatives, soaking, above-ground condition
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คานา
ไม้ยคู าลิปตัส ยูโรฟิ ลลา (Eucalyptus urophylla)
เป็ นพันธุ์ไม้โตเร็ วต่ างถิ่นอีกชนิ ดหนึ่ งที่ กรมป่ าไม้ได้
ทาการศึ กษา วิจัย ทดลองปลูก และพัฒนาปรั บปรุ ง
พัน ธุ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2533 โดยได้รั บ
การสนั บ สนุ น เมล็ ด พัน ธุ์ จ าก Australian Centre for
International Agriculture Research-ACIAR ประเทศ
ออสเตรเลี ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ คั ด เลื อ กสายพัน ธุ์ ที่ มี ก าร
เจริ ญเติ บ โตที่ ดี มี ศ ัก ยภาพสู ง และเหมาะสมที่ จ ะ
ส่ งเสริ มให้ปลูกเป็ นสวนป่ าเศรษฐกิ จ เพื่อนาไม้มาใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและทดแทนการขาดแคลน
ไม้ใช้สอยในอนาคต (นิ รนาม, 2553; วิฑูรย์ และคณะ,
2553) แต่เนื่ องจากข้อมูลคุ ณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของ
เนื้ อ ไม้ยู ค าลิ ป ตัส ยู โ รฟิ ลลา มี ป รากฏอยู่ น้อ ยมาก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นความทนทานตาม
ธรรมชาติ ของไม้ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ สาคัญประการหนึ่ ง
ในการพิจารณากาหนดแนวทางที่ เหมาะสมในการนา
ไม้เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มี
มูลค่าเพิ่ม
เนื่ องจากไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิ ลลา เป็ นไม้โตเร็ ว
ซึ่ งส่ วนใหญ่ ม ักมี ปั ญหาความทนทานตามธรรมชาติ
ของเนื้ อไม้ที่ ค่ อนข้างต่ าหรื อไม่ ทนทาน มักถูกแมลง
และเชื้ อราเข้าทาลายเนื้ อไม้เสี ยหาย ผุพงั ได้ง่าย ทาให้มี
อายุ การใช้งานที่ ส้ ั น ดังนั้น จึ งจ าเป็ นต้องศึ กษาหา
แนวทางที่ เหมาะสมในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
ของเนื้ อไม้ยูคาลิ ปตัส ยูโรฟิ ลลา ให้มีความทนทานต่ อ
ศัตรู ทาลายไม้เพิ่มมากขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
เพื่ อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ ้มค่ าและ
หลากหลายรู ปแบบมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
การจัดเตรียมไม้ ทดลอง

ไม้ยคู าลิปตัส ยูโรฟิ ลลาอายุ 7 ปี ที่ ได้จากการ
ตัดขยายระยะจากสวนป่ าปลูกของสถานี วนวัฒนวิจัย
สะแกราช อาเภอวังน้ าเขี ยว จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ ง
ผ่า นการผึ่ งแห้ง ในกระแสอากาศ เป็ นเวลา 2 เดื อน ถูก
นามาแปรรู ปและไสเรี ยบทั้งสี่ หน้าให้มีขนาด 2.50 x
5.00 x 5.00 เซนติ เ มตร โดยคัด เลื อ กเฉพาะเนื้ อ ไม้
ส่ วนที่เป็ นแก่น เพื่อใช้ในการทดลองครั้งนี้
การปรับปรุ งคุณภาพความทนทานของไม้ ทดลอง
ปรั บปรุ งคุ ณ ภาพความทนทานของไม้ยูค า
ลิปตัส ยูโรฟิ ลลา โดยการอาบน้ ายาป้ องกันรักษาเนื้ อไม้
โดยวิ ธีการแช่ ในตัวยาป้ องกันรั กษาเนื้ อไม้ประเภท
ละลายน้ า 5 ชนิ ด คื อ 1) Chromated Copper Arsenate
(CCA) 3% 2) Ammonical Copper Quaternary (ACQ)
3% 3) Copper Azole (CA-B) 3% 4) Disodium
Octaborate Tetrahydrate (DOT) 10% และ5) Wood
vinegar (WVG) 10% โดยใช้ระยะเวลาการแช่ ในสาร
ป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 5 นาที
1 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง และผึ่ งแห้ง ไม้
ทดลองที่ ผ่านการอาบน้ า ยาป้ องกันรั กษาเนื้ อไม้ ใน
กระแสอากาศประมาณ 2 เดือน จากนั้นชัง่ น้ าหนักและ
ติ ด รหั ส ประจ าชิ้ น เพื่ อ เตรี ยมลงแปลงทดสอบ
ความทนทานเปรี ยบเที ยบกับไม้ที่ไม่ได้ผ่านการอาบ
น้ ายาป้ องกันรักษาเนื้อไม้ (control) ต่อไป
การทดสอบความทนทาน
การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ ข องไม้
ยูค าลิ ปตัส ยูโ รฟิ ลลาในการทดลองครั้ งนี้ ศึ กษาใน
ลักษณะความทนทานแบบไม่สัมผัสดิ น ซึ่ งวางแปลง
ทดสอบที่ ศู น ย์วิ จัย พรรณไม้ไทรโยค อ าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นระยะเวลา 12 เดื อน โดยมีการ
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Completely
Block Design แบ่ ง เป็ น 4 ซ้ า (replication) และมี การ
จัดเตรี ยมแปลงทดลองเพื่อใช้ในการทดสอบ ดังนี้
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ปรับสภาพพื้นดินให้เรี ยบ และวางบ่อซี เมนต์
ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์กลาง 80 เซนติ เมตร ใส่ ท รายหนา
ประมาณ 5 เซนติ เมตร ปรับผิวหน้าให้เรี ยบ วางอิ ฐ
บล็อกและเสี ยบไม้ยางพาราลงในช่องของอิฐบล็อกให้
เสมอขอบ ปิ ดทับด้วยชิ้นไม้ทดลองโดยการวางแบบ
สุ่ ม วาดแผนผังตาแหน่งและรหัสของไม้ทดลองแต่ละ
ชิ้นในแต่ละบ่อก่อนปิ ดฝา
ความเสี ยหายบนชิ้นไม้ (%)
0
1-25
26-50
51-75
>76

การประเมินความเสี ยหาย
นาไม้ทดลองขึ้ นจากแปลงเมื่ อครบกาหนด
12 เดื อน ทาความสะอาดและตรวจสอบสภาพความ
เสี ยหาย คานวณค่าเปอร์ เซ็นต์น้ าหนักที่สูญหายของไม้
ทดลอง วิ เคราะห์ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ แ ละจัด ระดับ ความ
ทนทาน ตามรายละเอี ย ดด้า นล่ า ง (ยุ พ าพร, 2540;
สุ วรรณาและกฤษณา, 2555)

ลักษณะความเสี ยหาย
ไม่พบความเสี ยหาย
เสี ยหายเล็กน้อย
เสี ยหายปานกลาง
เสี ยหายมาก
เสี ยหายรุ นแรง

ผลและวิจารณ์
จากผลการทดลองปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพความ
ทนทานของไม้ยูค าลิ ปตัส ยูโ รฟิ ลลา โดยการอาบ
น้ า ยาป้ องกัน รั ก ษาเนื้ อ ไม้ด ้ว ยวิ ธี ก ารแช่ ใ นตัว ยา
ป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ประเภทละลายน้ า 5 ชนิ ด โดยใช้
ระยะเวลาการแช่ ที่แตกต่างกัน คื อ 5 นาที 1 ชัว่ โมง 6
ชั่ ว โมง และ 24 ชั่ ว โมง และน าไปทดสอบความ
ทนทานตามธรรมชาติ ในลั ก ษณะไม่ สั ม ผัส ดิ น
เปรี ยบเทียบกับไม้ที่ไม่ผา่ นการอาบน้ ายาป้ องกันรักษา
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ระดับความทนทาน
ทนทานมาก
ทนทาน
ทนทานปานกลาง
ไม่ทนทาน
ผุพงั ง่าย

เนื้ อไม้ (control) โดยวางแปลงทดสอบในท้อ งที่
จังหวัดกาญจนบุ รี เป็ นระยะเวลา 12 เดื อนนั้นพบว่า
เนื้ อไม้ส่วนใหญ่เสี ยหายจากการเข้าทาลายของปลวก
ใต้ดิน พบความเสี ยหายจากการเข้าทาลายของเชื้ อรา
น้อยมาก โดยตรวจพบปลวกใต้ดิ นที่ เ ข้า ทาลายไม้
จานวน 2 ชนิ ด คื อ Ancistrotermes pakistanicus และ
Globitermes sulphureus ซึ่ งเป็ นปลวกใต้ดิ น ที่ อ ยู่ใ น
วงศ์ Termidae (ยุพาพร และจารุ ณี, 2547)

Fifure 1 Wood specimens after 12 months of exposure in above-ground condition (a) in field test, (b) after cleaning
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Table 1 Analysis of variance of percentage of weight loss of E. urophylla wood in different treatment conditions
after 12 months of exposure in above - ground condition
Source of
Sum of
df
Mean Squares
F
Sig.
variation
Squares
18,374.61
4
4,593.65
9.61
0.00
WP
451.58
3
150.53
0.32
0.82
TIME
6,310.86
12
525.91
1.11
0.38
WP * TIME
29,963.59
63
475.61
Error
259,878.99
84
Total
Table 2 Comparison of average percentage of weight loss of E. urophylla wood treated with different types of
wood preservative after 12 months exposure in above - ground condition
Wood preservatives
Retention (kg/m3)
Weight loss (%)
Durability classification
CCA 3%
1.61
23.26 a
Durable
ACQ 3%
2.21
45.38 b
Moderately durable
CA-B 3%
2.49
43.96 b
Moderately durable
DOT 10%
5.84
66.22 c
Non-durable
WVG 10%
6.69
61.46 c
Non-durable
Control
70.75 c
Non-durable
Note: Mean values with the same letter in the same column are not significantly different according to Duncan’s New
Multiple Range Test at 95% confidence level.

Table 3 Comparison of percentage of weight loss of E.urophylla wood treating in different period of soaking
time after 12 months exposure in above-ground condition
Time of Soaking
Retention (kg/m3)
Weight loss (%)
Durability classification
5 minutes
1.33
53.12 a
Non-durable
1 hour
1.52
47.35 a
Moderately durable
6 hours
3.67
47.02 a
Moderately durable
24 hours
6.03
47.74 a
Moderately durable
Control
70.75 b
Non-durable
Note: Mean values with the same letter in the same column are not significantly different according to Duncan’s New
Multiple Range Test at 95% confidence level.
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จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องค่ า
เปอร์ เ ซ็ น ต์ น้ าหนั ก ที่ สู ญหายไปของไม้ ท ดลอง
เนื่ อ งจากถู ก ปลวกใต้ดิ น เข้า ท าลาย ดัง แสดงผลใน
Table 1 พบว่า ชนิ ด ของตัวยาป้ องกันรั กษาเนื้ อไม้มี
อิทธิ พลโดยตรงต่อ ค่าเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของไม้
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง ส่ วนระยะเวลาที่ ใช้ในการ
แช่ ของการทดลองครั้งนี้ พบว่า ไม่ส่งผลให้ไม้ทดลอง
มีค่าความเสี ยหายที่แตกต่างกันในทางสถิติ และปั จจัย
ทั้งสองนี้ ไม่มีอิทธิ พลร่ วมกัน
เมื่อพิจารณาผลการทดลองใน Table 2 และ 3
จะเห็ นได้ว่า ไม้ยูคาลิ ปตัส ยูโรฟิ ลา ที่ ไม่ได้ผ่านการ
อาบน้ ายาป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ ซึ่ งเป็ นไม้เปรี ยบเที ยบ
(control) ถูกปลวกเข้าทาลายเสี ยหายมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
น้ า หนัก สู ญ หายเป็ น 70.75% จัด อยู่ ใ นระดับ “ ไม่
ทนทาน” และเมื่ อ น าไม้เ หล่ า นี้ มาผ่ า นขบวนการ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพโดยการอาบน้ ายาป้ องกันรั กษาเนื้ อ
ไม้พบว่า ระดับความทนทานของไม้เปลี่ยนแปลงไป
อย่า งเห็ นได้ชัด โดยตัว ยาป้ องกันรั กษาเนื้ อไม้ท้ งั 5
ชนิ ด แสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม ความทนทาน
ให้แก่ เนื้ อไม้ยูคาลิ ปตัส ยูโรฟิ ลลา ที่ แตกต่ างกันทาง
สถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง ไม้ที่ผ่านการอาบน้ ายาด้วยตัว
ยา CCA3 % มีค่าเฉลี่ยปริ มาณตัวยาในเนื้ อไม้นอ้ ยที่สุด
คือ 1.61 kg/m3 แต่สามารถต้านทานการเข้าทาลายของ
ปลวกได้ดีที่สุด เนื้ อไม้เสี ยหายเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
น้ าหนั ก สู ญ หายไปเพี ย ง 23.26% จั ด อยู่ ใ นระดั บ
“ทนทาน” ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ตัวยา CCA 3% เป็ นตัว
ยาที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ของการทดลองครั้ งนี้
เนื่ อ งจากสามารถเพิ่ ม ระดับ ความทนทานของไม้
ทดลอง จากระดั บ “ไม่ ท นทาน” ให้ เ ป็ นระดั บ
“ทนทาน”
ส าหรั บ ACQ3% และ CA-B 3% ซึ่ งมี ค่ า
ปริ ม าณตัวยาในเนื้ อ ไม้ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน โดยมี ค่ า เป็ น
2.21 kg/m3 และ 2.49 kg/m3 พบว่า ให้ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการต้านทานการเข้าทาลายของปลวก
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ที่ใกล้เคียงกัน โดยเนื้ อไม้เสี ยหายปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
น้ าหนักสู ญหายไปเป็ น 45.38% และ 43.96% ซึ่ งจัดว่า
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ในทางสถิ ติ และจั ด อยู่ ใ นระดั บ
“ทนทานปานกลาง” จึงกล่าวได้ว่า ตัวยาป้ องกันรักษา
เนื้อไม้ท้ งั สองชนิ ดนี้มีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า CCA 3%
เพราะสามารถทาให้ไม้ทดลองมีความทนทานเพิ่มขึ้ น
ในระดับที่ต่ากว่า โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ “ไม่ทนทาน”
เป็ นระดับ “ทนทานปานกลาง” ในขณะที่ DOT และ
WVG (น้ า ส้มควันไม้)นั้น แม้ว่าจะมี ความเข้มข้นใน
ระดับ ที่ สู ง กว่ า CCA ACQ และ CA-B โดยมี ค วาม
เข้มข้น เป็ น 10% และมี ค่ า ปริ ม าณตัว ยาในเนื้ อ ไม้ที่
มากกว่า โดยมีค่าเป็ น 5.84 kg/m3 และ 6.69 kg/m3 แต่
ไม่ ส ามารถช่ ว ยให้ เ นื้ อ ไม้มี ค วามต้า นทานการเข้า
ทาลายของปลวกใต้ดินเพิ่มขึ้นได้ จะเห็นได้วา่ เนื้อไม้
ถูก ท าลายเสี ย หายอย่ า งมาก โดยมี ค่ า ความเสี ย หาย
ใกล้เคี ยงและเที ยบเท่ ากันในทางสถิ ติกบั ไม้ที่ไม่ผ่าน
การอาบน้ ายาป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ (control) โดยมี ค่า
เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักที่สูญหายเป็ น 66.22% และ 61.46%
ซึ่ งจัดอยู่ในระดับ “ไม่ทนทาน” ดังนั้น จึ งกล่าวได้ว่า
DOT 10% และ WVG 10% นั้น ไม่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การป้ องกันรักษาเนื้ อไม้จากการเข้าทาลายของปลวก
ใต้ดิ น เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเพิ่ ม ความทนทานตาม
ธรรมชาติให้แก่ไม้ยคู าลิปตัส ยูโรฟิ ลลาได้
เมื่ อ พิ จ ารณาระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการแช่ ไ ม้
ทดลอง ดังแสดงผลใน Table 3 จะเห็ นได้ว่า ปริ มาณ
ตัวยาในเนื้ อไม้มีค่าเพิ่ มมากขึ้ นเมื่ อระยะเวลาการแช่
ยาวนานขึ้ น แต่อย่างไรก็ตาม ผลของปริ มาณตัวยาที่
เพิ่มขึ้นนี้ อาจน้อยเกินไป จึงไม่สามารถทาให้ค่าความ
เสี ย หายของไม้ท ดลองแตกต่ า งกัน อย่ า งชัด เจนได้
เนื่ องจากพบว่า ไม้ทดลองที่ผา่ น การแช่ที่ระยะเวลา 5
นาที 1 ชัว่ โมง 6 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง นั้น ให้ผลต่อ
ความเสี ยหายของไม้จากการเข้าทาลายของปลวกใต้
ดินที่ใกล้เคียงกัน และจัดว่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
แต่เมื่อพิ จารณาระดับความทนทานของไม้ทดลองจะ
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เห็นได้ว่า ไม้ทดลองที่ ผ่านการแช่ ที่ระยะเวลา 5 นาที
นั้ น มี ค วามทนทานอยู่ ใ นระดั บ “ไม่ ท นทาน”
เช่ น เดี ย วกับ ไม้ที่ ไ ม่ ไ ด้ผ่ า นการอาบน้ า ยา (control)
ส่ ว นไม้ท ดลองที่ ผ่ า นการแช่ ที่ ร ะยะเวลา 1 ชั่ว โมง
6 ชัว่ โมง และ24 ชัว่ โมง นั้น มีความทนทานเพิ่มขึ้นเท่า
เทียมกัน โดยอยูท่ ี่ระดับ “ทนทานปานกลาง” ดังนั้น จึง
อาจกล่าวได้ว่าการแช่ไม้ทดลองในตัวยาป้ องกันรักษา
เนื้ อ ไม้เ ป็ นเวลานาน 1 ชั่วโมง น่ า จะเป็ นช่ วงเวลาที่
เหมาะสมที่ สุดสาหรับการทดลองในครั้งนี้ เนื่ องจาก
ใช้ระยะเวลาในการแช่ น้อยแต่ส่งผลให้ความทนทาน
ของไม้เพิ่ มมากขึ้ นใกล้เคี ยงกับการแช่ ที่ระยะเวลา 6
ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง

สรุ ป
1. ไม้ยคู าลิปตัส ยูโรฟิ ลลา อายุ 7 ปี จากสวน
ป่ าปลูกของสถานี วนวัฒนวิจยั สะแกราช อาเภอวังน้ า
เขี ย ว จั ง หวัด นครราชสี มา มี ค วามทนทานตาม
ธรรมชาติแบบไม่สมั ผัสดินในระดับ “ไม่ทนทาน” เมื่อ
ทดสอบที่ ระยะเวลา 12 เดื อน โดยถูกปลวกใต้ดินเข้า
ทาลายเสี ยหายได้ง่าย ดังนั้น หากต้องนาไม้ยคู าลิปตัส
ยูโรฟิ ลลา ไปใช้ประโยชน์จาเป็ นต้องทาการอาบน้ ายา
ป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ไม้มีความ
ทนทานเพิ่มมากขึ้นเสี ยก่อน
2. ตัวยาป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ประเภทละลาย
น้ า ทั้ง 5 ชนิ ด แสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม ความ
ทนทานให้แก่เนื้ อไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิ ลลา ที่ แตกต่าง
กัน โดย CCA 3% มี ประสิ ทธิ ภ าพสู งที่ สุ ด สามารถ
เพิ่ ม ระดั บ ความทนทานให้ แ ก่ ไ ม้จ ากระดั บ “ไม่
ทนทาน” เป็ นระดับ “ทนทาน” ส่ ว น ACQ 3% และ
CA-B 3% มีประสิ ทธิ ภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถ
เพิ่มความทนทานให้ไม้เป็ นระดับ “ทนทานปานกลาง”
ในขณะที่ DOT 10% และ WVG (น้ าส้มควันไม้) 10%
นั้น ไม่สามารถป้ องกันรักษาเนื้ อไม้ยคู าลิปตัส ยูโรฟิ ล

ลาได้ พบว่าเนื้ อไม้ถูกปลวกใต้ดินทาลายเสี ยหายอย่าง
มากเทียบเท่ากับไม้ที่ไม่ผา่ นการอาบน้ ายา
3. ระยะเวลาในการแช่ไม้ทดลอง คือ 5 นาที 1
ชัว่ โมง 6 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมงนั้น พบว่ามีผลต่อการ
เพิ่มขึ้ นของปริ มาณตัวยาในเนื้ อไม้ แต่ไม่ทาให้ความ
เสี ยหายของไม้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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____________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาในขั้นตอนการกาหนดขอบเขตของกระบวนการประเมินสิ่ งแวดล้อม
ระดับ ยุทธศาสตร์ ในด้า นการท่ องเที่ ย ว สาหรั บกลุ่มพื้ นที่ เชื่ อมโยงภู กระดึ ง หนองหิ น และภูหลวง โดยการ
วิเคราะห์เพื่อระบุผลกระทบที่สาคัญในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมอุทยาน
แห่ งชาติ ภูกระดึ ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง วนอุทยานผางาม ดาเนิ นการศึกษา 2 ระดับ คือ 1. วิเคราะห์ความ
ต้องการและสภาพปั ญหาจากการทบทวนแผนที่ เกี่ ยวข้อง และ 2. สารวจความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 17 คน
ตามมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ด้วยการตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซึ่ งผลที่
ได้มีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง จานวน 31 ประเด็น และมีประเด็นสาคัญในแต่ละประเด็นหลัก 76 ประเด็น และเมื่อ
นามาแปลผลโดยหาค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิ ดเห็นต่อประเด็นหลักที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยวมาก
ที่ สุดมี 2 ประเด็น ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวและออกแบบผังการพัฒนา ใน
ระดับมากมี 27 ประเด็น ซึ่ งเป็ นระดับที่ มากที่ สุดคิ ดเป็ น 87.10 เปอร์ เซ็นต์ นอกนั้นอีก 2 ประเด็นที่ เกี่ ยวข้องใน
ระดับปานกลาง
คาสาคัญ: การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การกาหนดขอบเขต การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

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

คานา
การประเมิ นสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(strategic environmental assessment; SEA) เป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งในการตัดสิ นใจเชิ งระบบ โดยเป็ นการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอันเกิ ดจากการพัฒนา
ทั้ งในระดั บ นโยบาย แผน แผนงาน ตลอดจน
โครงการขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการดาเนิ นการร่ วมกัน
กับกระบวนการมีส่วนร่ วม โดย SEA ได้ถกู นาไปช่วย
ในการตัดสิ นใจ และการวางแผนการพัฒนาในทัว่ โลก
อาทิ สหรั ฐ อเมริ กา แคนาดา อัง กฤษ เดนมาร์ ก
เนเธอร์ แลนด์ ออสเตรเลีย สาธารณะรัฐเช็ค โปรตุเกส
สวีเ ดน เป็ นต้น ซึ่ งประเทศที่ ไ ด้นา SEA มาช่ วยใน
การตัด สิ น ใจในการพัฒ นา ก็ เ พราะเชื่ อ ว่ า SEA จะ
สามารถทาให้สิ่งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ มี
ความยัง่ ยืน และก่อให้เกิ ดการพัฒนาที่ มีความสมดุ ล
ทั้งในมิ ติเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้ ทั้งนี้
SEA ได้ถูกนามาใช้ในการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน อาทิ
ด้านพลังงาน การขนส่ ง การจัดการน้ าและสิ่ งปฏิ กูล
เกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม การวางผัง และ
การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ส่ ว นในด้า นการท่ อ งเที่ ย ว
SEA ยังถูกนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ด้า นอื่ น ๆ (ส านัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม, 2552; Kuo et al., 2005;
Chaker et al., 2006; Lobos and Partidario, 2014) โดย
SEA ได้ถูกนามาใช้ในการวางแผนการท่ องเที่ ย วใน
ประเทศแถบยุโรป ในบางประเทศก็จะนา SEA มาใช้
ในการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ ยวควบคู่กบั การ
วางแผนพัฒ นาเชิ งพื้ นที่ แ ละการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
เช่น อิตาลี โปรตุเกส และสเปน อังกฤษ อย่างไรก็ตาม
ถึ ง แม้ว่า จะมี ก ารนา SEA มาใช้ใ นการวางแผนการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่ในปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มีขอ้ ปฏิบตั ิ
หรื อกระบวนการจั ด ท า SEA เฉพาะในด้ า นการ
ท่องเที่ ยวอย่างชัดเจน (Lemos et al., 2012) ประเทศ
ไทยก็เ ช่ นกัน ที่ การพัฒ นาการท่ องเที่ ย วได้เ ข้า มามี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
โดยในแต่ ล ะปี ได้ส ร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศเป็ น
จานวนมหาศาล ซึ่ งแน่นอนว่าการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ งอานวยความสะดวก
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา ในการนี้ SEA
จึ ง เป็ นเครื่ องมื อ การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส าคัญ ที่
สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางการพัฒนา การกาหนด
กรอบแนวคิ ด ทางเลื อกในการตัดสิ นใจที่ ช่วยให้ผูม้ ี
อานาจสามารถตัดสิ นใจทางเลือกที่ ดีที่สุดที่ คานึ งถึ ง
ผลกระทบครอบคลุ มในทุ กมิ ติของการพัฒนา เพื่ อ
เป้ าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความอย่าง
ยัง่ ยืนต่อไป
จั ง ห วั ด เ ล ย เ ป็ น จั ง ห วั ด ห นึ่ ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่มีชื่อเสี ยงและมีศกั ยภาพสู งใน
ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ว่ า จะเป็ นการท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ ทางศิ ลปวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบ
กับการสนับสนุ นนโยบายของรั ฐบาลด้า นการฟื้ นฟู
เศรษฐกิ จภาคบริ การและการท่ องเที่ ยวให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล มีความเข้มแข็งสามารถเข่งขัน
ในตลาดโลกและมีความยัง่ ยืนนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมี
มติเห็นชอบการประกาศพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยื นจังหวัดเลยขึ้ นเมื่ อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2554 (องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, 2555) อย่างไรก็ตามจากนโยบาย
การส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ และศักยภาพของ
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การเป็ นเมื อ งแห่ ง การท่ อ งเที่ ย วนั้ น จึ ง เกิ ด การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ตามมาทั้งในระดับ
แผน แผนงาน จนน าไปสู่ ร ะดั บ โครงการที่ มี ท้ ั ง
โครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ ไปจนถึ ง กิ จ กรรมการ
พัฒนาภายใต้แผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้ น ที่ ซึ่ งการพัฒ นาตามแผนต่ า ง ๆ นี้ ย่ อ มส่ ง ผล
กระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะในเชิ งพื้ นที่ อนึ่ ง
พื้ น ที่ พ ัฒ นาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์ ได้แ ก่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ก ระดึ ง เขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ ป่ า
ภูหลวง วนอุทยานผางาม เป็ นต้น รวมไปถึงการเป็ น
พื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1
ดังนั้นการศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ จึงมี เป้ าหมาย
ในการน าเครื่ อ งมื อ การประเมิ น สิ่ ง แวดล้อ มระดับ
ยุทธศาสตร์ มาเป็ นกรอบแนวคิ ด แนวทาง และการ
ตัดสิ นใจที่มุ่งสู่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
พื้ นที่ จังหวัด เลย โดยเลื อกพื้ นที่ ศึ กษาเป็ นเชิ งกลุ่ ม
พื้นที่เชื่ อมโยงที่มีบทบาทในการพัฒนาเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ เชื่ อมโยงการ
ท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหิ น และภูหลวง ซึ่ งขอบเขต
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ จะให้ความสาคัญกับขั้นตอน
ของ SEA ที่ เปรี ยบเสมื อนกรอบการประเมิ น
สิ่ ง แวดล้อ มระดับ ยุ ท ธศาสตร์ ก็ คื อ ขั้น ตอนการ
กาหนดขอบเขต (scoping) โดยเฉพาะในการพิจารณา
ปัญหาและระบุประเด็น/ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมและ
ชัดเจน เพื่อนาผลที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทา SEA ใน
โอกาสต่อไป ประกอบกับขอบเขตการศึกษาที่ได้น้ นั
สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อเป็ นกรอบในการ
ด าเนิ น การตามขั้น ตอนของ SEA เฉพาะด้า นการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มีเ ป้ าหมายเพื่ อการพัฒ นาการท่ องเที่ ย ว
อย่างยัง่ ยืนได้ต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต ข อ ง
กร ะ บว นกา ร กา ร ปร ะ เ มิ นสิ่ งแ ว ดล้ อ มร ะ ดั บ
ยุท ธศาสตร์ ในด้า นการท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ กลุ่ มพื้ น ที่
เชื่ อมโยงภู กระดึ ง หนองหิ น และภู หลวง โดยการ
วิเคราะห์เพื่อระบุผลกระทบที่สาคัญในมิติสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิ จ และสังคม ต่อแหล่งท่องเที่ ยวที่ ครอบคลุม
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง
วนอุทยานผางาม จะดาเนิ นการศึ กษา 2 ระดับ ได้แก่
1) วิเคราะห์ค วามต้องการและสภาพปั ญ หาจากการ
ทบทวนแผนที่เกี่ยวข้อง และ 2) สารวจความเห็นของ
ผู ้ เ ชี่ ยวชาญจ านวน 17 คน ตามมิ ติ สิ่ งแวดล้ อ ม
เศรษฐกิ จ สั ง คม และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ว ยการตอบ
แบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ดังนี้
ระดั บที่ 1 การบ่ งชี้ ป ระเด็น หลัก ในมิติสิ่ งแวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ สั งคม จากการทบทวนแผนที่เกีย่ วข้ อง
วิเคราะห์จากความต้องการและสภาพปั ญหา
ในพื้นที่ อาเภอภูกระดึง อาเภอหนองหิ น และอาเภอภู
หลวงที่เกี่ยวข้องหรื อส่ งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
จากการทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ พ ัฒนาอ าเภอ 4 ปี
(พ.ศ. 2557 – 2560) ของอ าเภอภู ก ระดึ ง หนองหิ น
และภูหลวง ตลอดจนแผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเลย
ระดับที่ 2 การบ่ งชี้ประเด็นหลัก ผลกระทบที่เกีย่ วข้ อง
กั บ การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วในมิ ติ สิ่ งแวดล้ อม
เศรษฐกิจ สั งคม ด้ วยการเก็บข้ อมูลจากความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย
1) คัดเลื อกผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้
ความเข้าใจ และมี ค วามเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ ตอ้ งการ
ศึกษาเป็ นอย่างดี โดย Macmillan (1971) ได้ศึกษาและ
เสนอผลการวิจยั เกี่ยวกับจานวนผูเ้ ชี่ ยวชาญในการวิจยั
ตามเทคนิ คเดลฟาย พบว่าหากมี ผเู ้ ชี่ ยวชาญตั้งแต่ 17
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คนขึ้ นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมี
น้อยมาก โดยทัว่ ไปแล้วจึ งใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจานวน 17
คนขึ้ นไป ดังนั้นการคัดเลือกผูเ้ ชี่ ยวชาญสาหรับการ
บ่ งชี้ ป ระเด็นส าคัญในแต่ ละมิ ติ จึ ง ได้กาหนดให้มี
จานวนผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมทั้งหมด 17 คน ที่ ครอบคลุม
ผู ้แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานท้อ งถิ่ น ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน โดยผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า น
สิ่ งแวดล้อม จานวน 5 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเศรษฐกิ จ
สังคม และการท่องเที่ยว จานวนอย่างละ 4 คน
2) สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย และเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และทาการเก็บ
ข้อมูลจานวน 3 รอบ โดยรอบที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นการถามแบบกว้า ง ๆ โดยให้
ครอบคลุมประเด็นที่สนใจในที่น้ ีคือ การบ่งชี้ประเด็น
ที่ ส าคั ญ /ผลกระทบในแต่ ล ะมิ ติ ที่ ค วรประเมิ น
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รอบที่ 2 จะพัฒนาจาก
คาตอบในแบบสอบถามของรอบแรก จัดสร้ างเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดเพื่ อ ที่ จ ะส่ ง กลับ ไปยัง กลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเหล่ า นั้นอี กครั้ ง โดยการรวบรวมความ
คิดเห็นที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดเข้าด้วยกัน รวมทั้ง
ตัดข้อมูลที่ ซ้ าซ้อนกันออก ซึ่ งจะเป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (rating scale) เพื่ อ ให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญออกความคิ ด เห็ นในลักษณะของการจัด
ระดับ ความส าคัญในค าถามแต่ ล ะข้อ รวมทั้ง ระบุ
เหตุผลที่เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยลงในช่องว่างท้ายข้อ
ค าถาม และรอบที่ 3 จะเป็ นการพัฒนาค าตอบจาก
แบบสอบถามรอบที่ 2 โดยมี ข ้อ ค าถามเดี ย วกั น
เพียงแต่เพิ่มค่าสถิติเบื้องต้น
3) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยสรุ ปประเด็ น ที่
เกี่ ย วข้อ งที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
พิจารณาคาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญในรอบสุ ดท้าย (รอบที่
3) และการดาเนินการวิเคราะห์ค่าทางสถิติดงั นี้

(1) การคัดเลื อกประเด็นที่ เกี่ ยวข้องที่
ส่ งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยว โดยหาค่ามัธยฐาน
(median) ในทุกประเด็น กาหนดให้
- ค่ า มัธยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึ ง
กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญเห็ น ว่ า เป็ นประเด็ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด
- ค่ า มัธยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึ ง
กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญเห็ น ว่ า เป็ นประเด็ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับมาก
- ค่ า มัธยฐาน 2.50 – 3.49 หมายถึ ง
กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญเห็ น ว่ า เป็ นประเด็ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
- ค่ า มัธยฐาน 1.50 – 2.49 หมายถึ ง
กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญเห็ น ว่ า เป็ นประเด็ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับน้อย
- ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 1.50 หมายถึ ง
กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญเห็ น ว่ า เป็ นประเด็ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับน้อยที่สุด
(2) การกาหนดประเด็นหลัก โดยนา
ประเด็ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วภายใต้
ประเด็นหลักมาค่าเฉลี่ ยรวม และจัดลาดับความสาคัญ
ของประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้ นที่ ศึ กษาโดยเรี ย งผลค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย
กาหนดให้
- ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เป็ น
ประเด็นหลักที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการท่ องเที่ ย ว
มากที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เป็ น
ประเด็นหลักที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการท่ องเที่ ย ว
มาก
- ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เป็ น
ประเด็นหลักที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการท่ องเที่ ย ว
ปานกลาง

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

- ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เป็ น
ประเด็นหลักที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการท่ องเที่ ย ว
น้อย
- ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 หมายถึ ง เป็ น
ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย
ที่สุด
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ผลและวิจารณ์
ผลการกาหนดขอบเขต จาแนกผลกระทบในมิตติ ่ าง ๆ
ทั้งในด้ านสิ่ งแวดล้ อม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสั งคม
ผลการวิเคราะห์ขอบเขต จาแนกผลกระทบใน
มิติต่าง ๆ ทั้งในด้านสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
ได้ด าเนิ นศึ กษาวิเ คราะห์ 2 ระดับ ในระดับแรกจะ
วิเคราะห์จากความต้องการและสภาพปั ญหาในพื้นที่
อาเภอภูกระดึง อาเภอหนองหิ น และอาเภอภูหลวง ที่
ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม พื้ น ที่
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหิ น และภูหลวง
ซึ่ ง ได้ป ระเด็ น หลัก 223 ประเด็ น และมี ป ระเด็ น ที่
เกี่ ย วข้อ งที่ ส่ งผลต่ อการพัฒ นาการท่ องเที่ ย วภายใต้
ประเด็ น หลัก ทั้ง หมด 38 ประเด็ น และเมื่ อ น ามา
วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ประเด็นสาคัญในแต่ละมิติให้มีความ
ถู ก ต้อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ มากยิ่ ง ขึ้ น โดยการส ารวจ
ความเห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 17 คนแยกตามมิ ติ
ต่าง ๆ ด้วยการตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิ คเดล
ฟาย พบว่ า มี ป ระเด็ น หลัก ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น
จานวน 31 ประเด็น โดยแบ่งเป็ นประเด็นหลักในมิติ
สิ่ งแวดล้อม 8 ประเด็น มิ ติเศรษฐกิ จ 8 ประเด็น และ
มิ ติ สั ง คม 15 (Figure 1) และมี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่
ส่ งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ประเด็นหลัก
เพิ่มขึ้นเป็ นทั้งหมด 76 ประเด็น ซึ่ งจากการเก็บข้อมูล
จากความเห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญนี้ ส่ ง ผลให้ประเด็ น
ส าคัญ ในแต่ ล ะประเด็ นหลักตามมิ ติ ต่ า ง ๆ มี ค วาม
ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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Figure 1 Diagram showing number of key themes
or issues addressed by the SEA
Remark: Step 1 Reviewing the tourism plans
Step 2 Collecting opinion data from 17
experts by Delphi technique
โดยประเด็นหลักในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิ จ
และสังคม และประเด็ นที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ส่ งผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้
มิตสิ ิ่ งแวดล้ อม
ประเด็นหลักที่ 1 สภาพภูมิประเทศ: มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การ
พัฒนาการท่ องเที่ ยวให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในพื้นที่ และประเด็น
การที่ พ้ื น ที่ ศึ ก ษามี ภู มิ ป ระเทศเป็ นภู เ ขาสู ง แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วกระจายอยู่ ทั่ว ไป ระยะทางของแหล่ ง
ห่างไกลกัน ส่ งผลต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นหลักที่ 2 สภาพภูมิอากาศ: มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การ
ที่ สภาพภูมิอากาศเย็นสบาย ทาให้นกั ท่องเที่ ยวส่ วน
ใหญ่นิยมท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว
ประเด็ น หลัก ที่ 3 อุ ท กวิ ท ยา: มี ป ระเด็ น ที่
เกี่ ยวข้องที่ ส่งผลต่ อการพัฒนาการท่ องเที่ ยว คื อ การ
ขาดแคลนแหล่งน้ าในฤดูแล้ง และขาดแหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ตลอดปี
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ประเด็นหลักที่ 4 ภัยธรรมชาติ : มี ประเด็นที่
เกี่ ยวข้องที่ ส่งผลการต่อการพัฒนาการท่ องเที่ ยว คื อ
ประสบปั ญหาจากภัยธรรมชาติ เช่ น น้ าท่วม ภัยแล้ง
ภัยหนาว ดินโคลนถล่มในพื้นที่สูงชัน
ประเด็ น หลัก ที่ 5 ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้อ ม: มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว คือ การพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรป่ าไม้ให้เสื่ อมโทรม รวมทั้งการขาดความรู ้
ความเข้ า ใจ และจิ ต ส านึ ก ในการดู แ ลรั ก ษาแหล่ ง
ท่องเที่ ยวทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การบุ ก
รุ กทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมไป
ถึ งดิ นขาดความอุ ด มสมบู รณ์ ในบางพื้ นที่ และการ
บริ หารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั กษ์ย งั ไม่ ส ามารถจัด การได้ดี
และมีการพัฒนาที่เกินศักยภาพของพื้นที่
ประเด็นหลักที่ 6 พื้นที่ป่าอนุรักษ์: มีประเด็นที่
เกี่ ยวข้องที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยว คื อ การ
พัฒนาที่คานึ งถึงการอนุรักษ์ เนื่ องจากแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญส่ วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และคานึ งถึง
ขี ด ความสามารถในการรองรั บ (carrying capacity)
ข้อกฎหมาย ข้อจากัดในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ประเด็นหลักที่ 7 การจัด การสิ่ งแวดล้อม: มี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
คื อ การจัดการขยะ ของเสี ย และน้ าเสี ยที่ ถูกต้องและ
เหมาะสม มีการประสานงานในการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง
มลพิ ษ และงบประมาณในการฟื้ นฟูส่ิ งแวดล้อมให้
เพียงพอกับปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่ อย ๆ
ประเด็นหลักที่ 8 การใช้ที่ดิน/สภาพถื อครอง
ที่ ดิน: มีประเด็นที่ เกี่ ยวข้องที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย ว คื อ การวางแผนการใช้ที่ดิน โดยหาพื ช
เศรษฐกิ จที่เหมาะสมปลูกทดแทน และมีผลพลอยได้
จากการท่องเที่ ยว เช่ น ปลูกดอกทานตะวัน ทั้งสร้าง
บรรยากาศ และยัง สามารถน าเมล็ด มาแปรรู ป เป็ น

สิ นค้าจาหน่ ายให้กบั นักท่องเที่ ยวได้ รวมทั้งในด้าน
กรรมสิ ทธิ์ ที่อยูอ่ าศัยและที่ดินทากิน
มิตเิ ศรษฐกิจ
ประเด็นหลักที่ 9 โครงสร้ า งพื้ นฐานและสิ่ ง
อานวยความสะดวก: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ
การพัฒ นาการท่ องเที่ ยว คื อ การพัฒนาโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานให้ เ พี ย งพอและได้ม าตรฐาน ซึ่ งจะส่ ง ผล
ต่อเนื่ องถึงความปลอดภัย และพัฒนาสิ่ งอานวยความ
สะดวก ห้องน้ า ร้านอาหาร ที่พกั และสถานที่ จอดรถ
ให้เพียงพอและถูกสุ ขลักษณะ
ประเด็นหลักที่ 10 การคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว คือ ท่าอากาศยานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมี
ขนาดเล็กเกินไป การคมนาคมไม่สะดวก ถนนบางที่
ขรุ ขระ เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยวไม่สะดวก และ
ควรมีการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะที่ เข้าถึงแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วและเชื่ อ มโยงแหล่ งท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ การ
พัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ในการเชื่ อมโยงการท่องเที่ยว
และพัฒ นาเส้ น ทางเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การ
พัฒนาจุดศูนย์กลางการท่องเที่ ยวประจาอาเภอ ซึ่ งมี
บริ กา ร ข้ อ มู ล ใ นทุ กด้ า น แ ล ะ ส า มา ร ถ รั บ ส่ ง
นักท่องเที่ยวและเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวสู่ แหล่งต่าง ๆ
ได้ และการเชื่ อมโยงการคมนาคมจากแหล่งท่องเที่ยว
ที่ เ ป็ น HUB เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยว
ประเด็นหลักที่ 11 แหล่งท่องเที่ยว: มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การ
พัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวให้ได้มาตรฐาน สวยงาม และ
คงไว้ซ่ ึ งคุ ณ ค่ า และเอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น มี ก าร
พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์
โบราณคดี และน าทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วมาใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ตลอดจนการปรับปรุ งภูมิทศั น์
ทั้งแหล่ งท่ องเที่ ยวใหม่แ ละแหล่ งท่ องเที่ ย วเก่ า ให้มี
ความสวยงามเพื่อดึ งดูดนักท่องเที่ ยว รวมถึงในพื้นที่

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ศึกษาที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้เฉพาะบางฤดูกาล ซึ่ งอาจ
ต้อ งค านึ ง ถึ ง การเพิ่ ม กิ จ กรรมและเชื่ อ มโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ประเด็นหลักที่ 12 กิ จกรรมการท่ องเที่ ย ว: มี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
คือ การพัฒนากิจกรรมที่ตอ้ งมีการศึ กษา และกาหนด
กลุ่ มเป้ าหมายนักท่ อ งเที่ ย วให้ชัด เจน มี การพัฒนา
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ (creative tourism) การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
(ecotourism) ที่ ไ ด้รั บ ความร่ วมมื อ จากชุ ม ชนและ
เอกชน เนื่ อ งจากกิ จ กรรมเป็ นตัวเชื่ อ ม Value ของ
แหล่งท่องเที่ ยวกับนักท่องเที่ ยว ตลอดจนการพัฒนา
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม เช่ น การ
ท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร (agro-tourism) หรื อกิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี
ทางเลือกและก่อให้เกิ ดการใช้จ่ายในกลุ่มพื้นที่ต่อไป
รวมทั้งต้องมี การส่ งเสริ ม กิ จกรรมการท่ องเที่ ย วให้
เห็นเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน
ประเด็ น หลัก ที่ 13 การวางแผนพัฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย วและออกแบบผัง การพัฒ นา: มี ป ระเด็ น ที่
เกี่ ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยว คือ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ คงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน มี ก าร
พัฒนาการท่ องเที่ ยวอย่างเป็ นระบบ มี การใช้ขอ้ มูล
เชิ ง ท่ อ งเที่ ย วในการวางแผนพั ฒ นา เช่ น ข้ อ มู ล
การตลาดนักท่องเที่ ยว พฤติ กรรม ความต้องการของ
นักท่ อ งเที่ ย ว ข้อมูลสถิ ติ นักท่ องเที่ ย ว รวมถึ งควรมี
การวางผัง และออกแบบสิ่ งก่ อสร้ า งที่ กลมกลื นกับ
ธรรมชาติ แ ละเหมาะสมกั บ วัฒ นธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ไม่บดบังภูมิทศั น์อนั สวยงาม
ประเด็นหลักที่ 14 การขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
และรายได้จากการท่องเที่ ยว: มีประเด็นที่ เกี่ ยวข้องที่
ส่ งผลต่ อ การพัฒ นาการท่ องเที่ ย ว คื อ ประเด็นการ
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กระจายรายได้และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ ยว
ยังกระจุกตัวเฉพาะบางพื้นที่และบางกลุ่ม
ประเด็นหลักที่ 15 การประชาสัมพันธ์และการ
ให้ขอ้ มูลด้านท่องเที่ยว: มีประเด็นที่ เกี่ ยวข้องที่ ส่งผล
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การส่ งเสริ มการตลาด
และการประชาสัม พันธ์ ก ารท่ องเที่ ย วให้เ ป็ นที่ รู้ จัก
อย่ า งทั่ว ถึ ง โดยมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ที่ มี ช่ อ งทาง
หลากหลายและมีขอ้ มูลทันสมัย จูงใจนักท่องเที่ยว มี
การพัฒนาศูนย์บริ การการท่องเที่ยว หรื อศูนย์ที่จะให้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ ยว และการพัฒนาป้ ายบอกแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ 16 การเชื่ อมโยงการท่องเที่ยว
เป็ น Cluster และเชื่ อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ:
มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาการ
ท่ องเที่ ยว คื อ ควรมี การเชื่ อมโยงการท่ องเที่ ย วเป็ น
Cluster ภายใต้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ ยวของประเทศ
ทั้งเชื่ อมโยงในเชิ งของภาพลักษณ์ และเชิ งกายภาพ
และมีการพัฒนาความร่ วมมือและเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ
มิตสิ ั งคม
ประเด็ น หลั ก ที่ 17 แรงงาน: มี ป ระเด็ น ที่
เกี่ ยวข้องที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยว คื อ การ
ว่างงานนอกภาคเกษตร และการอพยพแรงงานในฤดู
แล้ง ซึ่ งการท่องเที่ยวอาจส่ งผลกระทบในด้านบวกที่
แก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ได้
ประเด็ น หลัก ที่ 18 การศึ ก ษา: มี ป ระเด็ น ที่
เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ อัตรา
การศึกษาต่อลดลง
ประเด็นหลักที่ 19 การสาธารณสุ ข: มีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การ
ส่ งเสริ มด้านจัดการสุ ขภาพและสร้ างความตระหนัก
ในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
ประเด็นหลักที่ 20 อุบตั ิเหตุและความปลอดภัย
ในสั ง คม: มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส่ งผลต่ อ การ
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พัฒนาการท่องเที่ยว คือ ปัญหาด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนน โดยเฉพาะในช่ วงฤดูกาลเปิ ดหี บอ้อยและ
ช่วงเทศกาล และปัญหายาเสพติด
ประเด็นหลักที่ 21 ผลิตภัณฑ์/สิ นค้าในชุ มชน
และผลผลิ ต ทางการเกษตร: มี ประเด็นที่ เ กี่ ย วข้องที่
ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว คื อ การแปรรู ป
สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ได้มาตรฐาน มี
การผลิตสิ นค้า ของที่ ระลึ ก ของใช้ที่จาเป็ นในแหล่ง
ท่ องเที่ ยว มี การแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตร เพื่ อ
ขายแก่นกั ท่องเที่ยว และส่ งเสริ มให้ชุมชนผลิตพืชผล
ทางการเกษตรขายให้กบั ร้านอาหารหรื อที่พกั สาหรับ
นาไปทาอาหารให้นกั ท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่ปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ประเด็ น หลัก ที่ 22 การเกษตร: มี ป ระเด็ น ที่
เกี่ ยวข้องที่ ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยว คื อ การ
ใช้สารเคมีในภาคเกษตรเกิ นความจาเป็ น ขาดตลาด
กลางในการรับซื้ อสิ นค้า/แลกเปลี่ยนสิ นค้า และขาด
ระบบการบริ หารจัดการด้านการตลาดของผลผลิตทาง
การเกษตร
ประเด็นหลักที่ 23 การเสริ มสร้างศักยภาพให้
ประชาชน: มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว คือ การพัฒนาศักยภาพและสร้าง
องค์ความรู ้ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การการท่องเที่ ยว และการ
สร้ า งความตระหนักและความเข้า ใจในการเป็ นเจ้า
บ้ า นที่ ดี ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ นความจริ งแก่
นักท่องเที่ยว
ประเด็นหลักที่ 24 การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว: มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส่ งผลต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ ยว คื อ พัฒนาบุคลากรด้านการสื่ อ
ความหมายและสื่ อสารภาษาสากล และพัฒ นา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ให้สามารถ
ให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ ยวท้องถิ่น และเชื่ อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ ยวใกล้เคี ยงได้ รวมทั้งพัฒนาทักษะบุ คลากร

การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริ หารงาน
ท่องเที่ยวในระดับสากล
ประเด็นหลักที่ 25 การบริ หารจัดการและการ
ให้บริ การด้านท่องเที่ยว: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การบริ หารจัดการด้าน
การท่ องเที่ ยวที่ เหมาะสม และมี ส่วนร่ วมของชุ มชน
การให้บริ การเพื่อรองรับนักท่ องเที่ ยวให้มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพ มีการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการกระตุ น้ ให้นักท่ องเที่ ยวมาเที่ ยวได้ตลอดทั้งปี
และควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผล
ประเด็นหลักที่ 26 การบูรณาการหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้องด้า นการท่ องเที่ ย ว: มี ประเด็นที่ เ กี่ ย วข้องที่
ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว คื อ ควรมี ก าร
ประสานงานและบู ร ณาการความร่ วมมื อ ของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และหน่ ว ยงานด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วควรมี การให้ค าปรึ ก ษาและชี้ แ นะในการ
ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ อปท.เข้มแข็ง
ประเด็นหลักที่ 27 ความเข้มแข็งของชุมชน: มี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
คือ ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มอาชี พชุ มชน เช่น ผลิตภัณฑ์
ชุ มชน รถอี แต๊ก เพื่ อ พัฒ นาไปสู่ หมู่บ้า นท่ องเที่ ย ว
แล้วอาจนาไปสู่ การขยายเป็ นหมู่บา้ นโฮมสเตย์ ซึ่ ง
บริ การที่ พกั และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ส่ งเสริ ม
การทากิจกรรมของคนในครอบครัวร่ วมกัน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครั วที่ เป็ นรากฐานของความ
เข้มแข็งชุมชน
ประเด็ นหลัก ที่ 28 สร้ า งการมี ส่ ว นร่ วมของ
ชุมชน: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยว คื อ การสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ท่ อ งเที่ ย วและการบริ ห ารจัด การการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและความ
เข้าใจเกี่ ยวกับการปกครองตามวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย
ในชุมชน
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ประเด็ น หลัก ที่ 29 วิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรม
ประเพณี : มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส่ งผลต่ อ การ
พัฒนาการท่ องเที่ ยว คื อ การพัฒนาและส่ งเสริ มการ
ท่ อ งเ ที่ ย วที่ คว ร สอ ดค ล้ อ งกั บ สภ าพ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และประเพณี
ประเด็นหลักที่ 30 องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs): ประเด็นที่ เ กี่ ย วข้องที่ ส่ งผลต่ อการ
พัฒนาการท่องเที่ ยว คื อ ความขัดแย้งทางแนวคิ ดใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่บางฝ่ ายยัง
ต่ อ ต้ า น แ ล ะ เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ก า ร ล ง ทุ น ที่ ท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ประเด็ น หลั ก ที่ 31 กฎหมาย/ระเบี ยบที่
เกี่ ย วข้ อ ง: มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส่ งผลต่ อ การ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว คื อ การบั ง คั บ ใช้ ก ฏหมาย
กฎหมายยังไม่เป็ นไปตามตัวบทกฏหมายกฎหมายที่
แท้จริ ง
ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการท่ องเที่ยวใน
กลุ่มพืน้ ที่เชื่อมโยงการท่ องเที่ยวภูกระดึง หนองหิน และ
ภูหลวง
ประเด็นหลักที่ เ กี่ ย วข้องกับ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เชื่ อมโยงการท่องเที่ยวภูกระดึง
หนองหิ น และภู หลวง มี ท้ ังหมด 31 ประเด็น โดย
ความคิ ดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญต่ อประเด็นหลักที่ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ ยวในระดับมากที่ สุด
มี 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นสภาพภูมิอากาศ (climate
condition) และการวางแผนพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
และออกแบบผัง การพัฒ นา (planning of tourism
development and concept plan) และมี 27 ประเด็น
ที่ เกี่ ยวข้องในระดับมาก ซึ่ งเป็ นระดับที่ มากที่ สุดคิ ด
เป็ น 87.10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ นอกนั้ นอี ก 2 ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องในระดับปานกลาง (Table 1)
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สรุ ป
การกาหนดขอบเขต ของกระบวนการการ
ประเมิ น สิ่ ง แวดล้อ มระดับ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นด้า นการ
ท่องเที่ ยว สาหรั บกลุ่มพื้ นที่ เชื่ อมโยงภูกระดึ งหนอง
หิ นและภูหลวง โดยการบ่งชี้ประเด็นหลัก ผลกระทบ
ที่ เกี่ ยวข้ อ งต่ อการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวในมิ ติ
สิ่ งแวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม มี ป ระเด็ น หลั ก ที่
เกี่ ยวข้อง 31 ประเด็น และจากการวิเคราะห์ 2 ระดับ
ทั้ ง จากการทบทวนแผนและจากความเห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทาให้ประเด็นที่ได้มีความสาคัญและเป็ น
ประเด็ น หลั ก ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาการ
ท่ องเที่ ย วในระดับปานกลางขึ้ นไป ไม่ มีร ะดับ น้อ ย
หรื อน้อยที่สุดเลย และส่ วนใหญ่กว่า 87.10 เปอร์เซ็นต์
ที่ เ ป็ นประเด็ น หลัก ในระดั บ มาก และกว่ า 93.55
เปอร์ เซ็นต์ที่เป็ นประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องในระดับมาก
ขึ้ นไป และจากการเก็ บ ข้อ มู ล จากความเห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญนี้ ส่งผลให้ประเด็นสาคัญในแต่ละประเด็น
หลักตามมิติต่าง ๆ มีความชัดเจนและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้ นโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดยขอบเขต
การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้จ ากการวิ จั ย ครั้ งนี้ สามารถน าไป
ประเมิ นสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
กลุ่ มพื้ นที่ เชื่ อมโยงภูกระดึ ง หนองหิ น และภู หลวง
ต่อไปได้ โดยอาจนาไปสร้างทางเลือกในการกาหนด
นโยบาย แผน แผนงาน หรื อ โครงการขนาดใหญ่
โดยเฉพาะในส่ วนของการวางแผนการพัฒ นาการ
ท่องเที่ ยวให้เกิ ดความยัง่ ยืนในพื้นที่ รวมทั้งสามารถ
น าไปวางแผนการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยว โดย
ประยุกต์ใช้กบั พื้ นที่ ท่องเที่ ยวที่ มีบริ บทใกล้เคี ยงกัน
โดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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Table 1 Key themes or issues addressed by the SEA
Key themes or issues addressed by the SEA
1. Climate condition
2. Planning of tourism development and cConcept Plan
3. Cultural and Tradition
4. Tourism management and service
5. Empowering public
6. Integration of tTourism aAdministration
7. Conserving forest
8. The revenue of tourism and eEconomic gGrowth
9. Legislations/regulations
10. Tourist activities
11. Topography
12. Environmental mManagement
13. Destination
14. Tourism cluster and eEconomic cCorridor
15. Community pProducts and aAgricultural pProducts
16. Public relations and tourism information providing
17. Human rResource dDevelopment in tourism
18. Community strength
19. Public participation
20. Non gGovernment oOrganizations ;: NGOs
21. Natural resources and environment
22. Transportation and logistic
23. Infrastructure and facilities
24. Accidents and social security
25. Worker
26. Land use and lLand ownership
27. Public health
28. Hydrology
29. Agriculture
30. Education
31. Natural dDisasters

Mean
4.71
4.69
4.47
4.46
4.44
4.44
4.41
4.41
4.41
4.40
4.35
4.31
4.25
4.24
4.22
4.22
4.20
4.12
4.12
4.00
3.96
3.96
3.96
3.91
3.88
3.65
3.65
3.59
3.57
3.47
3.41

Meaning
highest level
highest level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
medium level
medium level

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู ้เ ชี่ ย วชาญทุ ก คน อาจารย์ที่
ปรึ กษา และขอขอบคุ ณ คณะสิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่สนับสนุนทุน
ในการวิจยั

เอกสารอ้างอิง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม. 2552. การประเมินสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ Strategic environmental
assessment: SEA. บริ ษั ท มิ ส เตอร์ ก๊ อ ปปี้
จากัด (ประเทศไทย), กรุ งเทพฯ.
องค์ก ารบริ ห ารการพัฒ นาพื้ น ที ่ พ ิ เ ศษเพื ่ อ การ
ท่ อ งเที ่ ย วอย่า งยัง่ ยืน . 2555. แผนแม่ บ ท
และแผนปฏิบ ัต ิก ารพื ้น ที ่พ ิเ ศษเพื ่อ การ
ท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนเลย. กรุ งเทพฯ.
Chaker, A., K.El-Fadl., L.Chamas and B.
Hatjian. 2006. A review of strategic
environmental assessment in 12 selected
countries. Environmental Impact Assessment
Review 26 (1): 15-56.

160

Kuo, N.W., T.Y.Hsiao and Y.H.Yu. 2005. A
Delphi–matrix approach to SEA and its
application within the tourism sector in
Taiwan. Environmental Impact Assessment
Review 25 (3): 259-280.
Lemos, C. C., T. B. Fischer and M. P. Souza. 2012.
Strategic environmental assessment in tourism
planning — Extent of application and quality
of documentation. Environmental Impact
Assessment Review 35: 1-10.
Lobos, V. and M. Partidario. 2014. Theory
versus practice in Strategic Environmental
Assessment (SEA). Environmental Impact
Assessment Review 48: 34-46.
Macmillan, T. 1971. The Delphi Technique. Santa
Barbara City Schools, California.

161

การรับรู้และยุทธศาสตร์ การปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของชุ มชนบนพืน้ ทีส่ ู ง:
กรณีศึกษาหมู่บ้านปางยาง ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่ าน
Perception and Adaptation Strategies to Climate Change of Highland Community:
Case Study of Pang Yang Village, PhuKha Sub-district, Plu District, Nan Province
วรางคณา สาธุพนั ธุ์* และ สุรินทร์ อ้นพรม
Warangkhana Satuphan* and Surin Onprom
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900
*Corresponding author; e-mail address: Warangkhana.taew@hotmail.com

_______________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาการรั บรู ้ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รู ปแบบการ
ปรับตัว และวิเคราะห์บทบาทของป่ าชุ มชนต่อการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น โดยเลือกศึกษาในหมู่บา้ นปางยาง
ตาบลภูคา อาเภอปั ว จังหวัดน่ าน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูใ้ ห้ข อ้ มูลหลักร่ วมกับการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 52 ครัวเรื อน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่
สภาพอากาศที่ ร้อนขึ้ น (ร้ อยละ 100) รู ปแบบการตกของฝนที่ เปลี่ ยนแปลง (ร้ อยละ 98.1) ความแตกต่ างของ
อุณหภูมิระหว่างวัน (ร้อยละ 90.4) ความแห้งแล้ง (ร้อยละ 80.8) ความรุ นแรงของลม (ร้อยละ 55.8) และสภาพ
อากาศที่ หนาวเย็น (ร้ อยละ 32.7) จากผลกระทบดังกล่าว ครัวเรื อนของกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการปรับตัว ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ เช่ น การปลูกข้าวโพด 2) ด้านองค์กร เช่ น การจัดตั้งกลุ่มและกองทุน 3) ด้านการอนุ รักษ์ เช่ น
การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในป่ าชุมชน และ4) ด้านการเงิน เช่น การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกองทุนต่าง ๆ ใน
ชุ มชน เกี่ ยวกับบทบาทของทรั พยากรป่ าไม้ต่อการปรั บตัวของชุ มชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า ป่ าชุ มชนมี
บทบาทสู งสุ ดในด้านเป็ นแหล่งน้ าและการบรรเทาอุทกภัย (คะแนนเฉลี่ย 4.67) รองลงมา ได้แก่ บทบาทด้านวัฒนธรรม
ประเพณี และทุนทางสังคม (คะแนนเฉลี่ ย 4.15) บทบาทด้านการพึ่ งตนเองทางเศรษฐกิ จ (คะแนนเฉลี่ ย 4.12) และ
บทบาทด้านความมัน่ คงทางอาหาร (คะแนนเฉลี่ย 3.73) ตามลาดับ จะเห็ นได้ว่า ป่ าชุ มชนมี บทบาทต่ อการสร้ าง
ทางเลือกและการปรับตัวของคนท้องถิ่นเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
คาสาคัญ: ป่ าชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว ชุมชนบนพื้นที่สูง

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

คานา
ในปั จจุ บนั สังคมเริ่ มตระหนักถึ งผลกระทบ
ของการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ (climate
change) ที่ มีต่อทั้งระบบนิ เวศธรรมชาติ และการดารง
ชี พของมนุ ษย์ ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวมี มูลเหตุ มาจาก
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู่ ช้ ันบรรยากาศ โดยแหล่ง
การปลดปล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจกมี ส าเหตุ หลักมาจาก
กิ จกรรมของมนุ ษย์ ได้แก่ การเผาไหม้พลังงานฟอสซิ ล
การคมนาคมขนส่ ง การเกษตรกรรม การใช้ที่ดิน และ
การท าให้ป่ าเสื่ อมโทรม ฯลฯ ซึ่ งส่ งผลกระทบเป็ น
ลูกโซ่ ต่ อระบบนิ เวศและความมัน่ คงของมนุ ษย์ จาก
สภาวะความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศ ตั้ ง
ข้อสังเกตได้ว่า กลุ่มคนที่ อาจได้รับผลกระทบมากที่ สุด
ได้แก่ คนยากจนและชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิต และระบบ
การผลิตที่พ่ ึงพิงธรรมชาติ เนื่ องจากมีขอ้ จากัดหลายด้าน
เช่น ลักษณะทางชี วกายภาพ การไม่สามารถใช้หรื อจัดการ
ทรัพยากรเมื่อต้องเผชิ ญกับความยากลาบากได้ โดยเฉพาะ
ชุมชนบนพื้นที่สูง อาจกล่าวได้ว่ามีความเสี่ ยงมากและมี
ความสามารถน้อยในการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ นามา
สู่ความเปราะบางของพื้นที่ท้ งั มิติส่ิ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม การปรับตัวของชุ มชนท้องถิ่ นจึ งเป็ นความพยายาม
ในการตั้งรับภาวะความเปราะบางภายใต้ฐานทรัพยากรที่มี

อยู่ เพื่อสร้างหลักประกันระยะยาวและรักษาความอยู่ดีมี
สุ ข (Whitehead, 2002)
ทรั พยากรป่ าไม้มีความผูกพันต่ อการดารงชี พ
ของมนุษย์มาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่น
ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงป่ าเพื่อปั จจัย 4 และทรัพยากรน้ าจากป่ า
เพื่อทากิจกรรมทางการเกษตร อาศัยผลผลิตจากป่ าเป็ น
รายได้เสริ ม ป่ าเป็ นแหล่งที่มาของความเชื่อ ประเพณี ซึ่ ง
เป็ นฐานความสัมพันธ์ของชุมชน ชุมชนท้องถิ่นแทบทุก
แห่ งมีวฒั นธรรมและวิถีปฏิบตั ิในการจัดการดูแลป่ า เช่ น
ความเชื่ อเรื่ องผีที่ดูแลป่ า การบวชป่ า การรักษาต้นน้ า มี
แบบแผนการใช้ทรัพยากร และมีกุศโลบายในการรักษา
ความสมบูรณ์ของป่ าผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ด้านรัฐเองก็
มี นโยบายและกฎหมายในการหยุดยั้งการทาลายป่ า
แต่พ้ืนที่ ป่าไม้ของประเทศไทยยังคงลดลง ทั้งนี้ ด้วย
ปั จจัย ด้า นนโยบายและกฎหมายที่ ไ ม่ เ อื้ ออ านวย มี
ความขัดแย้งในตัวนโยบายและการปฏิบตั ิจริ ง ประกอบ
กับมีนโยบายส่ งเสริ มการปลูกพืชเชิ งเดี่ยวที่ตอ้ งใช้พ้ืนที่
ขนาดใหญ่ ความต้ อ งการของตลาดที่ ข ยายตั ว ขึ้ น
ทั้งหมดนี้ ลว้ นมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตระบบการผลิ ตของ
ชุมชนในท้องถิ่น (สมหญิง, 2557)
การศึ กษาในครั้ งนี้ ได้เลื อกพื้ นที่ บา้ นปางยาง
ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่ งเป็ นชุมชนบนพื้นที่
สู งในลุ่ มน้ าน่ า น มี พ้ื นที่ ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตอุทยาน
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แห่ งชาติ ด อยภู คา ดังนั้น ทรั พยากรป่ าไม้จึงเป็ นทั้ง
แหล่ งอาหาร แหล่ งน้ า และแหล่ งรายได้ข องชุ มชน
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ยงั คงทาการเกษตรแบบไร่ หมุนเวียน
ปลูก ข้า วไร่ และข้า วโพด ผลจากนโยบายด้า นการ
พัฒนาที่ ผ่านมาและแรงผลักดันจากระบบทุนนิ ยมทา
ให้พ้ื นป่ ารอบ ๆ ชุ มชนบุ กรุ กเพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้ป่ามี
สภาพเสื่ อมโทรม นอกจากนี้ ชุ มชนบ้า นปางยางยัง
เผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งที่ร้อนขึ้น
รู ปแบบและฤดูกาลของฝนที่ เปลี่ ยนแปลงไป ปั ญหา
ดิ นถล่ มในพื้ นที่ ทากิ น ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อวิ ถี
ชี วิต และระบบการผลิ ตของชุ มชน จากวิกฤตการณ์
ดัง กล่ า วชุ มชนบ้า นปางยางได้พ ยายามปรั บ ตัว และ
เตรี ยมความพร้อมของตนเอง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความ
สนใจในการศึ กษาบทบาทของป่ าชุ มชนต่ อศักยภาพ
การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ชุ มชนบนพื้ นที่ สูง โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาการ
รับรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รู ปแบบ
การปรับตัว และวิเคราะห์บทบาทของป่ าชุมชนต่อการ
ปรับตัวของชุ มชนท้องถิ่น ซึ่ งคาดว่าผลการศึ กษาจะ
น าไปสู่ ก ารกระตุ ้น ให้ ชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค่ า และความ
สาคัญของทรัพยากรป่ าไม้ อันจะนาไปสู่ การพัฒนา
ศัก ยภาพในการปรั บ ตัว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการวางแผนจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป

ตรวจเอกสาร
แนวคิ ด ทรั พยากรป่ าไม้ กั บ การปรั บตั ว ต่ อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของชุมชน
ทรัพยากรป่ าไม้กบั การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น
เป็ นที่ ทราบกันแล้วว่าทรัพยากรป่ าไม้มีบทบาทสาคัญใน
การรักษาดุลภาพทางธรรมชาติให้คงความสมดุลของ ดิน
น้ าและอากาศ โดยพิ เชษฐ์ และปิ ยบุ ตร (ม.ป.ป.) ได้
แสดงทัศนะว่ า ป่ าไม้ คื อ บริ เวณที่ มีต้นไม้หลายชนิ ด

หลายขนาด ขึ้ นอยู่ อย่ างหนาแน่ นบนพื้ นที่ กว้างใหญ่
พอที่ จะมีอิทธิ พลต่อสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณนั้น เช่ น ความ
เปลี่ยนแปลงของลมฟ้ าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า
พืชและสัตว์ ที่ ลว้ นมีความสัมพันธ์กนั ดังนั้น การจัดการ
ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้ให้อุดม
สมบูรณ์ จึ งมีความสาคัญต่อความมัง่ คงของทรัพยากร
ด้า นอื่ น ๆ ในยามที่ เกิ ดวิ กฤตหรื อเกิ ดภัยพิ บัติ ต่ าง ๆ
โดยทรัพยากรป่ าไม้จะเป็ นป้ อมปราการในการลดความ
เสี่ ยงและความเปราะบาง
จากประโยชน์ของทรั พ ยากรป่ าไม้ที่เ อื้ อแก่
มนุ ษ ย์ใ นหลายด้า น ชุ ม ชนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ในการพึ่ ง พิ ง
ทรั พ ยากรป่ าไม้จึ ง พยายามหาแนวทางการจัด การ
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้คงศักยภาพในการอานวย
ประโยชน์ ในประเด็นนี้ พิเชษฐ์ และปิ ยบุตร (ม.ป.ป.) ได้
แสดงทัศนะว่า ชุมชนหลายแห่งได้พิสูจน์ตวั เองแล้วว่ามีขีด
ความสามารถในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่ าไม้ตามวิ ถี ทางของจารี ตประเพณี และภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่ น ซึ่ งเกิ ดจากความรู ้ สึ กรั ก หวงแหน และเป็ น
เจ้าของ ทั้งนี้ ชุมชนแต่ละแห่ งจะมีแนวทางการจัดการที่
แตกต่ า งกันออกไปตามเงื่ อนไขทางเศษฐกิ จ สั งคม
ประเพณี และวัฒนธรรม แต่มีเป้ าหมายเดียวกันคือ ความ
มัน่ คงยัง่ ยืนของชุ มชนและระบบนิ เวศ ซึ่ งสอดคล้อง
กับทัศนะของ สุ รินทร์ (2543) ที่ กล่าวถึง ป่ าชุ มชนว่า
เป็ นการกาหนดสิ ทธิ ในทรั พยากรให้กบั ชุ มชนชุ มชน
หนึ่ งที่ มีศกั ยภาพเป็ นผูจ้ ดั การและมี สิทธิ ในทรั พยากร
นั้น ศักยภาพของชุมชนสามารถแสดงออกมาในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมการผลิ ต ในความรู ้ สึ กหวงแหนและ
จิ ตสานึ กของการอนุ รักษ์ป่าไม้ ในรู ปแบบและวิธีการ
จัดการทรั พยากรป่ าไม้ และในการรวมตัวกันปกป้ อง
สิ ทธิ ของชุมชนจากการรุ กรานของบุคคลภายนอก ป่ า
ชุ มชนถื อได้ว่า มี บทบาทต่ อความมัน่ คงของวิ ถีชี วิ ต
ของคนในท้องถิ่นตลอดมา และยิ่งมีบทบาทมากขึ้นใน
สภาวะโลกร้อน ท่ามกลางความเสี่ ยงป่ าชุ มชนจะเป็ น
หลักประกันความมัน่ คงของวิถีชีวิต

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ด้านงานศึ กษาที่ ผ่านมาเกี่ ยวกับบทบาทของ
ทรั พ ยากรป่ าไม้ต่ อการปรั บตัวต่ อการเปลี่ ย นแปลง
สภาพอากาศที่ ผ่านมา ทั้งในเรื่ องของการเพิ่มความมัง่
คงทางอาหาร การลดภาวะความเปราะบาง ความเสี่ ยง
และผลกระทบ การปรั บตัว ของชุ ม ชน อาทิ กสิ น า
(2555) ศึ กษาถึ งบทบาทของป่ าชุ มชนเพื่อการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณี บา้ นห้วยวิน
อุ ทยานแห่ งชาติ ดอยภู คา โดยพบว่ายุ ทธศาสตร์ การ
ปรั บตัว ให้ความส าคัญกับการสร้ างความมั่นคงด้า น
อาหาร หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องส่ งเสริ มให้ชุมชนหันมา
ทานาขั้นบันไดและใช้เ ตาประหยัด พลังงาน เพื่ อลด
ความเปราะบางและความเสี่ ยงในการใช้ไม้ฟืนจากป่ า
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงศักยภาพในการปรับตัวใน
ระยะยาว ปั จจัยด้านสิ ทธิ ในที่ ทากิ น จะเป็ นแรงจูงใจ
สาคัญที่ทาให้ชาวบ้านมีความหวงแหนที่จะปกป้ องผืนป่ า
และริ เริ่ มโครงการต่ าง ๆ เพื่ อเป็ นการรั บมื อกับสภาพ
ปั ญหาต่อไป มูลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อและชุ มชนห้วยหิ น
ลาดใน (ม.ป.ป.) ได้ศึ กษาถึ งวิ ถี การผลิ ตในระบบวน
เกษตรและการจัด การป่ าชุ มชนกับ การเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ และการสร้ างความมัน่ คงทางอาหารของ
ชุ มชนกะเหรี่ ยงในภาคเหนื อของประเทศไทย พบว่า
วิถีชีวิตและรู ปแบบการผลิ ตของชุ มชนเกษตรกรบน
พื้ น ที่ สู ง มิ ไ ด้ ส่ ง ผลเสี ยต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในทางตรงข้ามรู ปแบบการผลิตที่เป็ นวิถีชีวิต
ตามประเพณี ยงั ช่ วยรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ ชะลอ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ และ
รักษาความมัน่ คงทางอาหารที่ ยงั่ ยืนได้ สิ งห์ และคณะ
(2555) ภายใต้มูลนิ ธิชนเผ่าพื้นเมือง ได้ทาการประเมิน
ด้า นผลกระทบ เพื่ อเสริ มสร้ า งศักยภาพและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การปรับตัวของชุ มชนเผ่าพื้นเมืองภายใต้
องค์ความรู ้ของชุมชน พบว่า ชุ มชนมีศกั ยภาพในการ
ปรั บ ตั ว และสามารถพึ่ งพาตนเองได้ค่ อ นข้ า งสู ง
เนื่ องจากยังคงมี ระบบนิ เ วศและสภาพแวดล้อม เช่ น
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ป่ าไม้ สัต ว์ป่ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ สร้ า งความมัน่ คงทาง
อาหารและเป็ นแหล่งรายได้ของชุมชน ทั้งนี้ ข้อกังวล
ของชาวบ้า นยังคงเป็ นเรื่ องของนโยบายการจัด การ
ทรัพยากรของภาครัฐ ในเรื่ องของสิ ทธิ ในที่ ดินทากิ น
และการส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจ

กรอบแนวคิดการศึกษา
การวิ เ คราะห์ บ ทบาทของป่ าชุ มชนต่ อ
ศัก ยภาพการปรั บ ตัว ตามการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของชุมชนบนพื้นที่สูง พิจารณาจากตัวแปร
ด้านบทบาทของป่ าชุ มชนหรื อทุนของชุ มชนที่ มีส่วน
ช่ วยในการหนุ นเสริ มศักยภาพในการปรั บตัว 4 ด้าน
คื อ 1) ความมัน่ คงทางอาหาร 2) แหล่ งน้ า และการ
บรรเทาอุทกภัย 3) วัฒนธรรม ประเพณี และทุ นทาง
สังคม 4) การพึ่ ง ตนเองทางเศรษฐกิ จของครั ว เรื อ น
โดยจากสมมติฐาน สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ ผ่ า นมา ชุ ม ชนสามารถรั บ รู ้ ไ ด้ถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงและผลกระทบต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น นาไปสู่
การตระหนักถึ งบทบาทของทรั พยากรป่ าไม้ที่มีส่วน
ช่ ว ยในการหนุ น เสริ มความมั่น คงและการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปรั บตัวของชุ มชน ดังลูกศร (1)
ในขณะเดี ย วกั น ทุ น ของชุ ม ชนน าไปสู่ การสร้ า ง
ยุทธศาสตร์ ในการปรับตัวที่หลากหลาย ประกอบกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปรั บ ตัว ของชุ ม ชนก็ น ามาสู่ ก าร
สร้ างความเข้มแข็งของทรั พยากรหรื อทุนของชุ มชน
เช่นเดียวกัน ดังลูกศร (2) ส่ วนยุทธศาสตร์ในการปรับตัว
ของชุ มชนมี ว ัตถุ ประสงค์เพื่ อต้องการลดภาวะความ
เปราะบางและผลกระทบต่ าง ๆ จากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เมื่ อชุ มชนมีศกั ยภาพและมีความยึด
หยุ่ น ในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ก็จะนาไปสู่ การเป็ นชุ มชนเข้มแข็งต่ อไป
ดังลูกศร (3) รายละเอียดดัง Figure 1
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The Effects of Climate Change
Perception

(1)

(3)

Role of Community Forest

Adaptation Strategies

1. Food security
2. Water supplies and flood prevention

3. Cultural, traditional beliefs and social capital
4. Household economy

Capacity

Adaptation

(2)

1. Household economic strategy
2. Organization strategy
3. Forest conservation strategy
4. Financial strategy

Figure 1 Framework
อุปกรณ์ และวิธีการ
การสนทนากลุ่มย่ อย (focus group discussion)
ในการสนทนากลุ่มย่อยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึง
โครงสร้ า ง (semi – structured interviews) เกี่ ย วกั บ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของชุ ม ชน ลั ก ษณะสภาพอากาศที่
เปลี่ ย นแปลงไป ลัก ษณะผลกระทบที่ ผ่ า นมา การ
จัดการที่ ดิน และการพึ่ งพิ งทรั พยากรป่ าไม้ ทั้งนี้ จะ
สัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informant interview)
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ หรื อมี ขอ้ มูลในเรื่ องที่ ผูว้ ิจัยกาลัง
ศึ ก ษาดี ที่ สุ ด โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(purposive) ได้แก่ ผูน้ าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
การสารวจด้ วยแบบสั มภาษณ์
การสร้ า งเครื่ องมื อ โครงสร้ า งของแบบ
สัมภาษณ์ แบ่ งเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (opened-end
question) และปลายปิ ด (closed-end question)
1) ประชากรเป้ าหมาย คื อ ครั วเรื อนบ้านปาง
ยาง หมู่ ที่ 1 ต าบลภู ค า อ าเภอปั ว จังหวัดน่ าน ทั้งนี้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie
and Morgan (1970) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % (ธี รวุฒิ,
2543) ดังนั้น จากประชากรทั้งหมด 56 หลังคาเรื อน
คิ ดเป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ 50 หลังคาเรื อน ทั้งนี้ ผูศ้ ึ กษา
ได้เก็บข้อมูลมาทั้งสิ้ น 52 หลังคาเรื อน

2) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึ กษา โดยเนื้ อหาในแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 5 ส่ วน
คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ส่ วนที่ 3 การรับรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และรู ปแบบการปรั บตัว
ของครั วเรื อน ส่ วนที่ 4 บทบาทของทรั พยากรป่ าไม้
ต่ อ การปรั บ ตัว และการรั บ มื อ กับ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ และส่ วนที่ 5 ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ
3) น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นไปทดสอบ
เบื้องต้น (pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อ
ดู ค วามชัด เจนของภาษา ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบบ
สั ม ภาษณ์ และดู ค วามถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล
จากนั้นนาแบบสัมภาษณ์มาปรับแก้เพื่อความเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น จากนั้นนาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจริ ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ การนา
ข้อมูลที่ได้มาจัดเป็ นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ต้ งั
ไว้ แล้วตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์ โดยจะใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปวิเคราะห์
ข้อมู ลในเชิ งสถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (descriptive statistics)

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด และค่าน้ าหนักเฉลี่ยของ
ตัวแปรต่าง ๆ
การประเมิ น ค่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า น
บทบาทของทรั พ ยากรป่ าไม้ต่ อการปรั บตัวและการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการหา
ค่าน้ าหนักเฉลี่ย จากนั้นทาการแบ่งเกณฑ์การจัดกลุ่ม
ระดับของความคิดเห็น โดยการคานวณค่าความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น คานวนโดยใช้สูตร อันตรภาคชั้น
= (คะแนนสู ง สุ ด – คะแนนต่ า สุ ด )/จ านวนชั้น จาก
เกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายระดับของความ
คิดเห็นด้านบทบาทของทรัพยากรป่ าไม้ต่อการปรับตัว
และการรั บ มื อกับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ
เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ออกเป็ น 5 อันตรภาคชั้น
ได้แ ก่ มี บทบาทน้อยที่ สุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด ตามลาดับ

ผลและวิจารณ์
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมู ลด้านลักษณะทางประชากรพบว่ าผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 76.9) เนื่ องจาก
ส่ วนมากเพศชายจะเป็ นหัวหน้าครัวเรื อน ซึ่ งจะอยูใ่ นช่วง
อายุ 41-60 ปี (ร้อยละ 55.8) และไม่ได้เรี ยนหนังสื อ (ร้อย
ละ 46.2) มีภูมิลาเนาเกิ ดที่ บา้ นปางยางมาแต่กาเนิ ด (ร้อย
ละ 96.2) ด้านจ านวนสมาชิ กในครั วเรื อนโดยเฉลี่ ยมี
ประมาณ 4-6 คน (ร้อยละ 48.1) และมี จานวนแรงงานใน
ครัวเรื อนประมาณ 3-4 คน (ร้อยละ 57.7) ทั้งนี้ มีสมาชิ ก
ในบางครัวเรื อนที่ออกไปทางานต่างจังหวัด (ร้อยละ 15.4)
ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจและสั งคม
ข้อมูลด้า นเศรษฐกิ จและสังคมพบว่า ผูใ้ ห้
สัม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ มีอ าชี พ หลัก คื อ ท าไร่ ข ้า วโพด
(ร้ อยละ 90.4) โดยมี รายได้เฉลี่ ย 8,277 บาทต่ อเดื อน
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ด้านอาชี พรองส่ วนใหญ่เป็ นการทาสวน (ร้ อยละ 61.5)
รองลงมาเป็ นการเลี้ ยงสัตว์ (ร้ อยละ 48.1) และท านา
(ร้ อยละ 46.2) ตามลาดับ โดยมี รายได้เฉลี่ ยประมาณ
1,593.98 ต่ อเดื อน ด้า นหนี้ สิ นส่ วนใหญ่ จะน้อยกว่ า
30,000 บาท ทั้งนี้ ทุ กครั วเรื อนมี ที่ ดิ นทากิ นเป็ นของ
ตัวเอง โดยส่ วนใหญ่จะมี ครอบครั วละประมาณ 6-10
แปลง (ร้ อยละ 53.8) โดยมี เ นื้ อที่ เ ฉลี่ ยครอบครั ว ละ
ประมาณ 25.1 – 50 ไร่ (ร้อยละ 40.4) โดยทั้งหมดไม่มี
เอกสารสิ ทธิ เนื่ องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่ งชาติ และ
ป่ าสงวนแห่ งชาติ อีกทั้งในหมู่บา้ นนี้ ไม่มีการเช่าที่ดิน
ทากิ น แต่ อ ย่ า งใด ส่ ว นด้านการเป็ นเข้าสมาชิ กของ
กองทุนหมู่บา้ นสู งสุ ดเป็ นกองทุนสัจจะออมทรัพย์ (ร้อย
ละ 98.1) รองลงมาเป็ นกองทุ นเงิ นล้านและกองทุ นผู ้
ปลูกข้าวโพด (ร้อยละ 96.2) ส่ วนด้านการเป็ นสมาชิ ก
ของกลุ่มต่าง ๆ แต่ละครัวเรื อนมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ
กลุ่มผูป้ ลูกข้าวโพด (ร้ อยละ 82.7) ซึ่ งสะท้อนอาชี พ
หลักของชุมชน รองลงมาเป็ นกลุ่มปลูกไม้ผลโครงการ
ขยายผล (ร้อยละ 80.8) กลุ่มทานาขั้นบันได กลุ่มปลูกผัก
โครงการขยายผล และกลุ่มเลี้ ยงสัตว์โครงการขยายผล
(ร้อยละ 57.7) ตามลาดับ
การรับรู้ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และ
รู ปแบบการปรับตัวของครัวเรือน
ในรอบ 5-10 ปี ที่ ผ่านมา ชาวบ้านปางยางได้
ประสบกับ สถานการณ์ ค วามแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยปรากฏการณ์ที่ทุกครัวเรื อนสามารถรับรู ้
ได้ คือ สภาพอากาศที่ ร้อนขึ้น (ร้อยละ 100) รองลงมา
เป็ นฤดูฝนที่มาช้ากว่าปกติและรู ปแบบการตกของฝนที่
เปลี่ ย นแปลงไป (ร้ อ ยละ 98.1) ความแตกต่ า งของ
อุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า งวัน (ร้ อ ยละ 90.4) ความแห้ ง แล้ง
(ร้อยละ 80.8) ความรุ นแรงของลม มรสุ ม พายุ (ร้อยละ
55.8) และสภาพอากาศที่ ห นาวเย็ น (ร้ อ ยละ 32.7)
ดัง Table 1
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Table 1 Perception about climate change.
(In the past 5-10 years.)
Climate change
Percent
1. Weather heats up
100
2. Rainfall pattern was changed
98.1
3. Changing temperature between days 90.4
4. Drought
80.8
5. Strong wind
55.8
6. Cold weather
32.7

รู ป แบบการปรั บ ตัว ของครั ว เรื อนด้า นการ
ประกอบอาชี พ การปรั บ ตัว สู ง สุ ด เป็ นการปลู ก พื ช
เชิ งเดี่ ยว (ข้าวโพด) (ร้อยละ 98.1) เนื่ องจากเป็ นอาชี พ
หลักของคนในชุ มชน รู ปแบบการปรั บตัวด้านองค์กร
สถาบัน สูงสุ ดเป็ นการจัดตั้งกลุ่มและกองทุนต่าง ๆ ภาย
ให้ ชุ ม ชน (ร้ อ ยละ 98.1) รู ปแบบการปรั บ ตั ว ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์ สู งสุ ดยังคงเป็ นการปฏิ บตั ิ
ตามกฎระเบี ย บว่ า ด้ว ยการจัด การแนวเขตพื้ น ที่ โ ซน
พิเศษของชุ มชน และการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดในการ
เข้าไปใช้ประโยชน์ทรั พยากรในป่ าของชุ มชน (ร้ อยละ
100) และรู ปแบบการปรั บตัวด้านการเงิ น สู งสุ ดเป็ นการ
เข้าร่ วมกองทุนต่าง ๆ ของชุมชน (ร้อยละ 100)

Table 2 Adapt strategies to perceived climate change
Strategies
1. Household economic strategy
- turned to maize plantation
2. Organization strategy
- development of community organization
3. Forest conservation strategy
- community forest zoning
4. Financial strategy
- became a member of community financial group
4. บทบาทของทรัพยากรป่ าไม้ ต่อการปรับตัวและการ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
บ้านปางยางมีพ้ื นที่ ของหมู่บา้ นทั้งสิ้ น 7,921
ไร่ โดยตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติดอยภูคา ป่ าสงวน
แห่ งชาติ ป่าดอยภูคาและป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าผาแดง
ส ภ า พ พื้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ข า สู ง ชั น มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 700-1,000 เมตร เป็ นป่ าเบญจ
พรรณและป่ าดิ บเขา สภาพพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ถูกบุ กรุ ก
ท าลายเพื่ อ ท าการเกษตร ทั้ง นี้ ความคิ ด เห็ น ด้า น
บทบาทของทรั พ ยากรป่ าไม้ต่ อการปรั บตัวและการ

Percent
98.1
98.1
100
100
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชาวบ้า น
ปางยางให้ความสาคัญของป่ าในบทบาทด้านน้ าและ
การบรรเทาอุ ท กภัย (ค่ า น้ า หนัก เฉลี่ ย = 4.67) การ
อานวยประโยชน์ทางตรง ได้แก่ เป็ นแหล่งต้นน้ าไว้ใช้
ทางการเกษตรและไว้กินไว้ใช้ในครัวเรื อน ประโยชน์
ทางอ้อ ม ได้แ ก่ ช่ ว ยยึ ด หน้า ดิ น ป้ องกัน การชะล้า ง
พัง ทลาย ดิ น โคลนถล่ ม และช่ ว ยชะลอน้ ายามเกิ ด
อุทกภัย รองลงมา คือ บทบาทด้านวัฒนธรรม ประเพณี
และทุนทางสังคม (ค่ าน้ าหนักเฉลี่ ย = 4.15) ด้านการ
เป็ นพื้ นที่ ประกอบพิ ธีกรรม ซึ่ งมองถึ งกิ จกรรมด้า น
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การอนุ รั กษ์ป่าที่ น ามาสู่ การสร้ า งความเข้มแข็งของ
ทรั พ ยากรของชุ มชน รวมถึ งการมี ส่ ว นร่ วมในการ
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ นามาสู่ ความสามัคคี และพลัง
ความร่ วมมือกันของคนในชุ มชน ต่ อมาเป็ นบทบาท
ด้า นการพึ่ ง ตนเองทางเศรษฐกิ จ ของครั ว เรื อ น (ค่ า
น้ าหนักเฉลี่ ย = 4.12) โดยให้ค วามสาคัญด้า นแหล่ ง
เชื้ อเพลิงที่ใช้ในชี วิตประจาวัน รองลงมาเป็ นการช่วย
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ลดรายจ่ายของครัวเรื อน เป็ นแหล่งเนื้ อไม้ที่ใช้ในการ
ปลูกสร้ า ง และเป็ นแหล่ งรายได้เ สริ มของครั ว เรื อ น
สุ ด ท้า ยเป็ นบทบาทด้า นความมัน่ คงทางอาหาร (ค่ า
น้ าหนักเฉลี่ย = 3.73) โดยให้ความสาคัญด้านการเป็ น
แหล่งพื ชผัก แหล่งการสารองอาหาร แหล่งสมุนไพร
แหล่งโปรตีน และแหล่งผลไม้

Table 3 Role of community forest in climate change adaptation
Role of community forest
1. Water supplies and flood prevention
2. Cultural, traditional beliefs and social capital
3. Household economy
4. Food security

Average weight

4.67
4.15
4.12
3.73

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

Source: Mekong Environment and Resource Institute. (MERI)
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สรุ ป
ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลด้ านเศรษฐิจและสั งคม
กลุ่ มป ระ ช า กรส่ ว นใ หญ่ เ ป็ นเพ ศ ช า ย
เนื่ องจากส่ วนมากเพศชายจะเป็ นหัวหน้าครัวเรื อน ที่มี
อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 41-60 ปี และไม่ ไ ด้เ รี ยนหนัง สื อ มี
ภูมิลาเนาเกิ ดที่ บา้ นปางยางมาแต่กาเนิ ด ด้านจานวน
สมาชิ กในครัวเรื อนโดยเฉลี่ยมีประมาณ 4-6 คน และ
มีจานวนแรงงานในครัวเรื อนประมาณ 3-4 คน ทั้งนี้ มี
สมาชิ กบางครัวเรื อนที่ออกไปทางานต่างจังหวัด ส่ วน
ด้านอาชี พหลักของบ้านปางยาง คื อ ทาไร่ ขา้ วโพด มี
รายได้เฉลี่ย 8,277 บาทต่อเดื อน ส่ วนอาชี พรองส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นการท าสวน โดยมี ร ายได้เ ฉลี่ ย ประมาณ
1,593.98 ต่อเดื อน แต่ละครั วเรื อนมีหนี้ สินส่ วนใหญ่
น้อยกว่า 30,000 บาท ทั้งนี้ ทุกครัวเรื อนมีที่ดินทากิ น
เป็ นของตัว เอง โดยส่ ว นใหญ่ ค รอบครองครั ว ละ
ประมาณ 6-10 แปลง โดยมี เนื้ อที่ เฉลี่ ย ครอบครั วละ
ประมาณ 25.1 – 50 ไร่ โดยทั้งหมดไม่มีเอกสารสิ ทธิ
เนื่ อ งจากอยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ละป่ าสงวน
แห่ งชาติ อีกทั้งในหมู่บา้ นนี้ ไม่มีการเช่าที่ดินทากินแต่
อย่ า งใด ส่ ว นด้า นการเป็ นเข้า สมาชิ ก ของกองทุ น
หมู่บ ้า นสู งสุ ด เป็ นกองทุ น สัจจะออมทรั พ ย์แ ละการ
เป็ นสมาชิ กของกลุ่มผูป้ ลูกข้าวโพด ซึ่ งสะท้อนอาชี พ
หลักของชุมชน
การรับรู้ และการปรับตัวต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
กา ร รั บ รู ้ เกี่ ย ว กา รเ ป ลี่ ย นแป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ ในรอบ 5-10 ปี ที่ ผ่านมา ชาวบ้านปางยาง
ได้ประสบกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงหรื อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยปรากฏการที่ ทุก
ครัวเรื อนสามารถรั บรู ้ได้ คื อ สภาพอากาศที่ ร้อนขึ้ น
(ร้อยละ 100) ฤดูฝนที่ มาช้ากว่าปกติและรู ปแบบการ
ตกของฝนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป (ร้ อ ยละ 98.1) ความ

แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัน (ร้อยละ 90.4) ความ
แห้งแล้ง (ร้ อยละ 80.8) ความรุ น แรงของลมมรสุ ม
พายุ (ร้อยละ 55.8) และสภาพอากาศที่หนาวเย็น (ร้อย
ละ 32.7) ส่ วนรู ปแบบการปรับตัวของครัวเรื อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการประกอบอาชี พ
การปรับตัวสู งสุ ดเป็ นการปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว (ข้าวโพด)
(ร้ อ ยละ 98.1) เนื่ อ งจากเป็ นอาชี พ หลัก ของคนใน
ชุมชน รู ปแบบการปรับตัวด้านองค์กรสถาบัน สู งสุ ด
เป็ นการจัด ตั้งกลุ่ มและกองทุ น ต่ า ง ๆ ภายให้ชุ มชน
(ร้ อยละ 98.1) รู ปแบบการปรั บ ตัวด้า นสิ่ งแวดล้อ ม
และการอนุ รั กษ์ สู งสุ ดยังคงเป็ นการการปฏิ บัติตาม
กฎระเบี ยบว่าด้วยการจัดการแนวเขตพื้นที่ โซนพิเศษ
ของชุมชน และการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการเข้าไป
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรในป่ าของชุ มชน (ร้อยละ 100)
ส่ วนรู ปแบบการปรับตัวด้านการเงิน สูงสุ ดเป็ นการเข้า
ร่ วมกองทุนต่าง ๆ ของชุมชน (ร้อยละ 100) นอกจากนี้
ชุมชนบ้านปางยางยังมีความร่ วมมือกับหน่วยภายนอก
ที่ เข้ามาสนับสนุ น ไม่ว่าจะเป็ นด้านการติ ดตามและ
แก้ไ ขปั ญ หาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิอากาศ อาทิ มูลนิ ธิรั ก ษ์ไ ทย และศู นย์วนศาสตร์
ชุ ม ชนเพื่ อ คนกั บ ป่ า (RECOFT) ที่ เ ปิ ดโอกาสการ
เรี ยนรู ้ เพื่ อการปรั บตัวและรั บมือกับปั ญหา โดยนา
ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้พร้อมนามาปรับใช้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่ น ได้แ ก่ การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
การทาเกษตรกรรม การหาพันธุ์พืชมาให้ทดลองปลูก
การให้ความรู ้ดา้ นความสามารถของป่ าในการกักเก็บ
คาร์บอนของป่ า เป็ นต้น
บทบาทของทรัพยากรป่ าไม้ ต่อการปรับตัวและการ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จากบทเรี ยนด้านภัยธรรมชาติได้นามาสู่ความ
ตระหนัก ถึ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ชาวบ้านปางยางจึ งให้ความสาคัญบทบาท
ของป่ าในด้านทรั พ ยากรน้ าและการบรรเทาอุ ทกภัย
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(ค่ า น้ าหนั ก เฉลี่ ย = 4.67) โดยป่ าสามารถอ านวย
ประโยชน์ท้ งั ทางตรง ได้แก่ เป็ นแหล่งต้นน้ าไว้ใช้ทาง
การเกษตร และไว้กินไว้ใช้ในครัวเรื อน และประโยชน์
ทางอ้อ ม ได้แ ก่ ช่ ว ยยึ ด หน้า ดิ น ป้ องกัน การชะล้า ง
พังทลาย ดิ นโคลนถล่ ม ทั้งภายในหมู่บา้ นและพื้ นที่
เกษตรกรรม อี กทั้งยังช่ วยชะลอน้ า ยามเกิ ด อุ ทกภัย
รองลงมา คือ บทบาทด้านวัฒนธรรม ประเพณี และทุน
ทางสั งคม (ค่ า น้ า หนัก เฉลี่ ย = 4.15) ได้แ ก่ การเป็ น
พื้นที่ประกอบพิธีกรรม เป็ นศูนย์กลางระบบความเชื่ อ
ของชุ มชน โดยชาวบ้านให้ความสาคัญกับการรั กษา
พื้ นที่ ประกอบพิ ธีกรรมมากกว่า เป็ นแหล่งเศรษฐกิ จ
และแหล่งอาหารของครัวเรื อน นอกจากนี้ ยงั พิจารณา
ถึงกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์ป่า ซึ่ งจะนามาสู่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของทรั พยากรของชุ มชน รวมถึงการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ นามาสู่ ความ
สามัคคี และพลังความร่ วมมื อของคนในชุ มชน บ้าน
ปางยางจัดว่าเป็ นชุมชนท้องถิ่นที่มีโครงสร้างทางเครื อ
ญาติที่เข้มแข็ง ความผูกพันกันภายในชุมชนเป็ นปัจจัย
สาคัญ ที่ ช่ วยส่ งเสริ มด้า นการมี ส่ ว นร่ วมในกิ จกรรม
และการเข้า ร่ วมเป็ นสมาชิ กของกลุ่ มต่ า ง ๆ การรั บ
นวัต กรรมใหม่ ๆ มาประยุ ก ต์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
กระนั้น แล้ว ความสามารถในการรวมตัวกัน จะเป็ น
ต้น ทุ น ทางสั ง คมที่ ส าคั ญ ในการผลัก ดั น ด้ า นการ
เรี ยกร้องสิ ทธิ ต่าง ๆ ของชุมชน ต่อมาเป็ นบทบาทด้าน
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิ จของครัวเรื อน (ค่าน้ าหนัก
เฉลี่ย = 4.12) โดยให้ความสาคัญกับด้านไม้ฟืนซึ่ งเป็ น
แหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน การช่ ว ยลด
รายจ่ า ยของครั วเรื อน แหล่ งเนื้ อไม้ที่ใช้ในการปลูก
สร้าง และแหล่งรายได้เสริ มของครัวเรื อน ทั้งนี้ ป่ าทา
หน้าที่เป็ นหลักประกันในยามที่ประสบปั ญหาภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ ในบางปี ที่ ผลผลิ ตทางการเกษตรน้อย
ชาวบ้านก็จะเก็บหาของป่ ามากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว
ก็ยงั มีอีกหลายครั วเรื อนที่ ยงั ต้องออกไปเป็ นแรงงาน
รั บ จ้ า งนอกหมู่ บ้ า น เมื่ อ ว่ า งจากกิ จ กรรมทาง
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การเกษตร เพื่ อ หารายได้เ พิ่ มมาใช้จ่า ยในครั ว เรื อ น
สุ ด ท้า ยเป็ นบทบาทด้า นความมั่นคงทางอาหาร (ค่ า
น้ าหนักเฉลี่ย = 3.73) ป่ าเป็ นแหล่งพืชผัก แหล่งสารอง
อาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งโปรตีน และแหล่งผลไม้
ลักษณะการพึ่งพิง ได้แก่ การเก็บผักป่ า อาทิ ผักกูด ผัก
ฮาก ผักหวานป่ า การเก็บหาเห็ด ได้แก่ เห็ดโคน เห็ด
แดง เห็ดลม การหาเก็บหน่ อไม้ ได้แก่ หน่ อบง หน่ อ
ไร่ หน่ อ ซาง การเก็ บ ผลไม้ป่ า อาทิ มะม่ ว งป่ า
มะกอกป่ า การเก็บหาสมุนไพร อาทิ มะขามป้ อม มะ
เว้งเครื อ และการหาสัตว์ป่า ได้แก่ ไก่ป่า กระรอก หนู
เป็ นต้น
ดัง นั้น แนวทางการปรั บ ตัว ระยะยาวของ
ชุ มชนบ้านปางยาง ซึ่ งเป็ นชุ มชนท้องถิ่ นที่ มีวิถีชีวิต
และระบบการผลิ ตที่ พ่ ึงพิงทรั พยากรป่ าไม้ ยังคงเป็ น
การสร้างทางเลือกใหม่ควบคู่กบั การอนุ รักษ์และการ
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ให้สามารถอานวยประโยชน์ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ในช่ วงเวลาที่ ผ่านมาได้มี
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน อาทิ มูลนิธิรักษ์ไทย
ศูนย์วนศาสตร์ ชุมชนเพื่ อคนกับป่ า อุ ทยานแห่ งชาติ
ดอยภู ค า และหน่ วยงานในพื้ นที่ ที่ เข้า มาเสริ มสร้ า ง
ศักยภาพของชุ มชน เสนอแนวทางการปรับตัวระดับ
ท้องถิ่ น โดยมี การปรั บเปลี่ ยนลักษณะวิถีชีวิติควบคู่
กับการอนุ รักษ์ป่า ได้แก่ การปลูกพืชผสมผสานหรื อ
ระบบวนเกษตร การทานาขั้นบันได การปล่อยคื นไร่
หมุนเวียนหรื อการเพิ่มพื้นที่ ป่าเพื่อการอนุ รักษ์ตน้ น้ า
เป็ นต้น กระนั้นเราจึ งเห็ นได้ว่า การเพิ่ มศักยภาพใน
การปรับตัวระยะยาว ป่ าชุ มชนมีบทบาทต่อการสร้าง
ทางเลือกและการปรับตัวของคนท้องถิ่นเมื่อเผชิ ญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นในตาบลบางกะเจ้าและตาบลบางน้ าผึ้ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับประโยชน์ของการท่องเที่ยวชุมชน ความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน และความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยดังกล่าวกับระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมบริ เวณ
พื้นที่สีเขียว สุ่ มตัวอย่างแบบง่ายจานวน 296 ครัวเรื อน โดยใช้แบบสัมภาษณ์และทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติ t- test
ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 0.05 ผลการศึ กษาพบว่า การท่องเที่ ยวชุ มชนก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จมากที่ สุดคื อ เกิ ด
รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มตัวอย่างในตาบลบางกะเจ้ามีระดับความรู ้ความเข้าใจในระดับดี ส่ วนตาบลบางน้ าผึ้งระดับต่า (xˉ=11.19
และ 9.88 จากคะแนนเต็ม 14 ตามลาดับ) การมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทั้งสองตาบลอยู่ในระดับน้อย
ส่ วนการได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่แตกต่างกันมี
ผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริ เวณพื้นที่สีเขียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วม พื้นที่สีเขียว

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the opinions of local people in Bang Kachao and Bang Nam
Pheung sub-districts, Phra Pradaeng district, Samut Prakan province on community tourism benefit, their
knowledge about sustainable tourism, and the relationship of these factors to the levels of local people participation
in environmental conservation in green areas in the sub-districts. A sample of 296 households was selected by a
simple random sampling technique and a questionnaire survey was employed for data collection. A t-test was
used to test each hypothesis at the 0.05 confidential level. The results showed that monetary value had the highest
benefit to the communities. The knowledge level on sustainable tourism in Bang Kachao (xˉ=11.19) was higher
than for Bang Nam Pheung (xˉ= 9.88) from a possible total score 14. The levels of environmental conservation
participation in the green areas of both sub-districts were low. Hypothesis testing revealed that the differences in
receiving tourism income and knowledge level were statistically related to the level of environmental conservation
participation in the green areas of both sub-districts.
Keywords: community tourism, environmental conservation, participation, green area
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คานา
การท่ อ งเที่ ย วนับ ว่ า เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี
บทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนไปจนถึง
ระดับประเทศ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวนับเป็ นอันดับหนึ่ งของประเทศ โดยปี พ.ศ.
2556 รายได้จ ากการท่ อ งเที่ ย วในประเทศมี มู ล ค่ า
ทั้งสิ้ น 417,769 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ที่
เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยในปี 2556 มีประมาณ
16.1 ล้า นคน และใช้จ่า ยเงิ นประมาณ 254,068 ล้า น
บาท ส่ ว นคนไทยที่ เ ดิ นทางท่ องเที่ ย วในประเทศมี
จานวน 38.4 ล้านคนใช้จ่ายเงินประมาณ 163,701 ล้าน
บาท (กรมการท่องเที่ยว, 2557) พื้นที่สีเขียวของตาบล
บางกะเจ้า และต าบลบางน้ า ผึ้ งก็เ ช่ นกัน นอกจากมี
ความสาคัญในการเป็ นปอดของกรุ งเทพมหานครและ
จัง หวัด สมุ ท รปราการแล้ว ยัง เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค นเดิ น
ทางเข้าไปท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่สี
เขียวเป็ นจานวนไม่นอ้ ย เช่น กิจกรรมล่องเรื อชมสวน
ชมหิ่ ง ห้ อ ย ดู น ก ขี่ จัก รยาน ชมตลาดน้ า และเดิ น
เส้นทางศึ กษาธรรมชาติ เป็ นต้น ด้วยขนาดพื้ นที่ สี
เขี ยวประมาณ 11,819 ไร่ ที่ ได้รับการคุ ม้ ครองพิ เศษ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 14 กัน ยายน 2520
(กรมป่ าไม้, 2554) มีลกั ษณะคล้ายกระเพาะหมู โอบ
ล้อมด้วยแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งประกอบด้วยโครงการ
สวนกลางมหานคร ตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ดูแลจัดการโดยศูนย์จดั การ
พื้นที่ สีเขี ยวเชิ งนิ เวศนครเขื่ อนขันธ์ กรมป่ าไม้ เนื้ อที่
ประมาณ 1,276 ไร่ และพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ นทั้ง ของ
ประชาชนทัว่ ไปและพื้นที่สาธารณะของชุมชน จึงทา
ให้เป็ นพื้ นที่ หนึ่ งที่ มีความสาคัญทั้งด้านสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณพื้นที่
สี เขียวนี้
อย่างไรก็ดี แม้ว่าพื้นที่ สีเขียวนครเขื่ อนขันธ์
จะได้รั บ การยอมรั บ ว่า เป็ นพื้ นที่ ที่มี ค วามส าคัญทั้ง

ด้ า นระบบนิ เ วศและสิ่ งแวดล้อ ม ตลอดจนการ
ให้บริ การทางสิ่ งแวดล้อม ท่องเที่ ยว และนันทนาการ
แต่ พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว ก็ ไ ด้รั บ แรงกดดัน ไม่ น้อ ยจากการ
เปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดิ น ซึ่ งเดิ มเป็ นสวนกลายเป็ น
โรงงานอุ ต สาหกรรม และบ้ า นจัด สรรสมัย ใหม่
ดังนั้น การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนจึงถูกคาดหวังว่าน่าจะ
เป็ นทางเลื อกส าคัญเพื่ อให้เ กิ ด การอนุ รั กษ์ในพื้ นที่
ด้วยแนวคิ ดที่ ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการท่ องเที่ ยว
น่าจะส่ งผลให้ประชาชนท้องถิ่นหวงแหนและมีส่วน
ร่ วมในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม (Ceballos-Lascurain,
1991; Brandon, 1993; World Tourism Organization,
1998) นอกจากนั้ น ยัง มี ก ารศึ ก ษาอี ก หลายเรื่ อง
เกี่ยวกับตัวแปรระดับความรู ้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุ รักษ์ที่ส่งผลต่อการมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ศุภิรา และ
คณะ, 2557; สารวยและคณะ, 2557; สันติ และรั ชดา,
2558) แต่ ย งั ไม่ มี การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามสั มพัน ธ์
ระหว่างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวอย่าง
ยัง่ ยืนกับการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่สีเขียว
ดัง นั้ น ผู ้วิ จัย จึ ง ประสงค์ จ ะท าการศึ ก ษา
เกี่ ยวกับความคิ ดเห็นของประชาชนท้องถิ่นในตาบล
บางน้ าผึ้ ง และต าบลบางกะเจ้า ที่ มี ต่ อ ความส าคัญ
ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการท่ องเที่ ยวชุ มชน
ศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนท้องถิ่น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ระดับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนท้อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม
บริ เวณพื้นที่ สีเขี ยว และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
การได้รับรายได้จากการท่องเที่ ยวชุ มชน และความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน กับระดับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนท้องถิ่ น ในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมบริ เวณพื้นที่สีเขียวในตาบลดังกล่าว
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
รวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ศึ ก ษา ทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆของตาบลบางกะเจ้า และ
ตาบลบางน้ าผึ้ง
การเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ
1. การสร้างแบบสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บ ข้อมูลให้ครอบคลุมวัตถุ ประสงค์ของการศึ กษา
และตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหาของแบบ
สัมภาษณ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิเสนอแนะ จากนั้นนาแบบ
สัมภาษณ์ไปทาการทดสอบกับประชาชนท้องถิ่ นใน
เขตต าบลบางบั ว อ าเภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ ซึ่ งมี ก ารท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่ อมั่ น
(reliability) โดยคาถามเกี่ ยวกับความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ
ผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย วในด้ า นสิ่ ง แวดล้อ ม
เศรษฐกิ จ และสังคม ใช้วิธีของ Cronbach (พวงรัตน์,
2540) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาเท่ากับ 0.85 และคาถาม
เกี่ ยวกับความรู ้ดา้ นการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน โดยวิธี
Kuder-Richardson 20 มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.72
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป้ าหมายคื อ หัวหน้าครัวเรื อน
หรื อตัวแทนที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่ตาบลบางกะ
เจ้าและตาบลบางน้ าผึ้ง โดยคัดเลือกเฉพาะหมู่บา้ นที่
มีการท่องเที่ ยวเกิ ดขึ้ นในชุ มชน คานวณกลุ่มตัวอย่าง
โดยหน่วยการวิเคราะห์คือระดับครัวเรื อน ใช้สูตรของ
Yamane (1973) ที่ ร ะดับนัย สาคัญทางสถิ ติ 0.05 ได้
จานวนตัวอย่างตาบลบางกะเจ้า 179 ครัวเรื อน ตาบล
บางน้ าผึ้ง 117 ครัวเรื อน รวม 296 ครัวเรื อน จากนั้น
นาไปค านวณหาจานวนครั วเรื อนตัวอย่า งในแต่ ล ะ
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หมู่บา้ น โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่ วน (สุ บงกช,
2526) ทาการคัด เลื อกครั วเรื อนโดยการสุ่ มตัวอย่า ง
อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดื อนเมษายน –
เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2556 นอกจากนั้น ได้ท าการ
สัมภาษณ์เชิ งลึกเพิ่มเติม ถึงประเด็นที่ เกี่ ยวข้องต่าง ๆ
เพื่ อให้เข้า ใจในบริ บทของการท่ องเที่ ย วชุ มชนและ
การอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คาถามเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน มี 14 ข้อ มีการให้คะแนนคือ ตอบ
ถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ)
ในการแบ่งระดับความรู ้ ถ้าได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ย
หมายถึง มีความรู ้ในระดับสู ง และได้คะแนนน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยหมายถึงมีความรู ้ในระดับน้อย
ระดับความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นต่อ
ความส าคัญ ของกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ต่ อ การ
พัฒนาชุมชนในด้านสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ มีต่อชุ มชนในตาบลบางน้ าผึ้งและตาบลบางกะเจ้า
ลักษณะคาถามเป็ นมาตรวัดแบบ Likert scale แบ่งเป็ น
3 ระดับ คื อ 1 หมายถึ ง น้อย 2 หมายถึ ง ปานกลาง
และ 3 หมายถึง มาก
การได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยให้
ค่าคะแนน การได้รับประโยชน์เท่ากับ 1 และไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเป็ น 0
การเข้าร่ วมกิ จกรรมอนุ รั กษ์ส่ิ งแวดล้อมใน
พื้ นที่ สีเขี ยว ลักษณะคาถามเป็ นมาตรวัดแบบ Likert
scale แบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เคยเข้าร่ วม เข้าร่ วม
น้อยหมายถึง การเข้าร่ วม 1-3 ครั้ง/ปี เข้าร่ วมปานกลาง
หมายถึง การเข้าร่ วม >3-5 ครั้ง/ปี เข้าร่ วมสู งหมายถึง
การเข้าร่ วม >5 ครั้ง/ปี
วิเ คราะห์ข ้อมู ลโดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป
ทางสถิ ติ ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ ห าความ
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สัมพันธ์ ระหว่า งตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม โดย
วิธี t-test

ผลและวิจารณ์
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 52.7 อายุ เ ฉลี่ ย 38 ปี ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่คือ ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ
39.2 อาชีพของประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชี พ
ค้าขาย ร้อยละ 23.0 รองลงมา คือ รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.6 และ อาชี พเกษตรกร ร้อยละ
17.6 รับจ้างบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 16.9 ประกอบอาชี พ
เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยว (บริ การที่ พกั นาเที่ ยว บริ การ
พาหนะ อาหารและเครื่ องดื่ ม) ร้ อยละ 7.4 นักเรี ย น
นักศึกษา ร้อยละ 3.0 ส่ วนเหลือร้อยละ 10.5 ประกอบ
อาชี พอื่น ๆ เช่น แม่บา้ นและเกษียณอายุ เป็ นต้น กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มและเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
ของชุ ม ชนร้ อยละ 67.6 ส่ วนใหญ่ มีร ายได้ต่ อ เดื อ น
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท ร้อยละ 34.1 รายได้
ในช่ ว ง 10,001-20,000 บาท ร้ อ ยละ 31.1 รายได้
ในช่ วง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 22.6 และสู งกว่า
30,000 บาท มีเพียงร้อยละ 12.2
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการท่ องเที่ยวอย่ างยัง่ ยืน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มตัวอย่างได้
คะแนนต่าสุ ด 5 คะแนน และสู งสุ ด 14 คะแนนจากข้อ
ค าถาม 14 ข้อ และคะแนนเฉลี่ ย 10.67 (S.D.=2.21)
โดยค าถามที่ มีผูต้ อบถูก มากที่ สุ ด คื อ การท่ องเที่ ย ว
อย่างยัง่ ยืนกระตุน้ ให้ชุมชนมีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ร้ อ ยละ 97 และค าถามที่ ต อบถู ก น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ทุ ก
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน เป็ นกิจกรรมสิ่ งแวดล้อม
ศึ กษา มี ผูต้ อบถูกเพี ยงร้ อยละ 13.2 และข้อคาถามที่
ตอบถูกน้อยรองลงมาคือ ควรลดพื้นที่สีเขียวแล้วสร้าง

สิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ม ากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การ
ท่องเที่ ยว และการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนมุ่งเน้นรายได้
มากกว่าคุณภาพของการท่องเที่ยว ตอบถูกเพียงร้อยละ
47.6 และร้อยละ 54.7 ตามลาดับ เมื่อใช้คะแนนเฉลี่ย
ในการแบ่งกลุ่มระดับความรู ้ความเข้าใจ พบว่าผูต้ อบ
แบบสั ม ภาษณ์ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ ระดับ สู ง มี
ร้อยละ 52.7 และมีความรู ้ความเข้าใจระดับต่า ร้อยละ
47.3 ซึ่ งเป็ นค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น
ระหว่าง 2 ตาบล พบว่า ตาบลบางน้ าผึ้งมีค่าคะแนน
ระดับความรู ้ ค วามเข้า ใจเฉลี่ ย เท่ า กับ 9.88 น้อยกว่ า
ต าบลบางกะเจ้า ที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 11.19 ซึ่ งมี ค่ า
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (t= -5.065,
P-value = 0.000)
ความสาคัญของการท่ องเที่ยวต่ อการพัฒนาชุ มชน
พื้ นที่ สีเขี ยวของตาบลบางกะเจ้า มี มากกว่า
ตาบลบางน้ าผึ้ง แต่กิจกรรมท่องเที่ยวพบที่ ตาบลบาง
น้ า ผึ้ ง หลากหลายมากกว่ า ต าบลบางน้ า ผึ้ ง มี ก าร
ประกอบกิจกรรมโฮมสเตย์ ตลาดน้ า เที่ยวชมสิ นค้าใน
หมู่บา้ นโอท็อปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พายเรื อ
นาเที่ ยว ถ่ายรู ป ศึ กษาวิถีชุมชน/เที่ ยวชมสวนผลไม้
กิ จกรรมชมการทาอาหารไทย ทาธู ปหอมสมุ นไพร
และวิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ปต่าง ๆ ส่ วนตาบลบางกะ
เจ้า มี กิ จ กรรมที่ อ าศัย ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก ได้แก่ กิ จกรรมปั่ นจักรยานชม
วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน สวนผลไม้ สวนป่ า และป่ าชายเลน
กิ จ กรรมดู น ก และกิ จ กรรมถ่ า ยรู ป ส่ ว นกิ จ กรรม
โฮมสเตย์แ ละเที่ ยวชมสิ นค้าในหมู่บา้ นโอท็อปตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบา้ งแต่ไม่มากนัก สาหรับ
ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่า งจากทั้ง สองต าบลถึ ง
ความสาคัญของกิ จกรรมท่ องเที่ ยวต่ าง ๆ ที่ มีต่อการ
พัฒ นาชุ ม ชนในด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อม แสดงใน Table 1
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Table 1 Local opinion from Bang Kachao and Bang Nam Pheung sub-districts on the important levels of tourism
activities toward community development in social, economic, and environmental aspects
(n=296)

Tourism activities
Homestay
Bang Nam Pheung market
OTOP village by sufficient economy concept
Water sight-seeing tour on local way of life and
spotting firefly at night
Bicycling
Nature study
Photographing
Bird watching
Fruit orchard /community forest plantation visits
Culinary art /Thai cooking
1/

Average score (X̅) 1/ of the important levels
Economic
Social
Environment
2.24 (M)
2.20 (M)
1.66 (L)
2.36 (H)
2.03 (M)
1.68 (M)
1.67 (M)
2.20 (M)
1.84 (M)
2.02 (M)
2.03 (M)
2.08 (M)
1.80 (M)
1.68 (M)
1.57 (L)
1.52 (L)
1.76 (M)
1.99 (M)

2.0 (M)
1.99 (M)
1.99 (M)
2.01 (M)
2.02 (M)
2.18 (M)

2.26 (M)
2.51 (H)
2.52 (H)
2.52 (H)
2.33 (M)
1.66 (L)

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

จาก Table 1 พบว่ า กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ความส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาชุ ม ชนด้า นเศรษฐกิ จ ใน
ระดับสู งคื อ ตลาดบางน้ าผึ้ง เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่
ชาวบ้านสามารถนาสิ นค้าการเกษตรและผลิ ตภัณ ฑ์
แปรรู ปวิสาหกิ จชุ มชนต่าง ๆ มาขายได้เป็ นประจาทุก
อาทิตย์ มีนกั ท่องเที่ ยวมาแวะเที่ ยวชมตลาดเป็ นจานวน
มาก ท าให้เกิ ดการกระจายรายได้มี ผลต่ อเศรษฐกิ จ
ชุ มชนอย่างมาก ส่ วนกิ จกรรมที่ มีความส าคัญสู งต่ อ
ชุ ม ชนด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มได้ แ ก่ กิ จ กรรมเดิ น ศึ ก ษา
ธรรมชาติ ถ่ายรู ปธรรมชาติ และดูนก เนื่ องจากกิ จกรรม
เหล่านี้ ตอ้ งใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงมี
ผลให้เกิดการอนุรักษ์เพื่อให้สามารถประกอบกิจกรรมได้
ส่ วนกิ จกรรมที่มีผลด้านสังคมสู งสุ ดพบอยู่ในระดับปาน
กลาง คื อ กิ จกรรมโฮมสเตย์ และหมู่บา้ น OTOP ทั้งนี้
กิจกรรมแรกเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิถีชีวิตชุ มชน
กับผูม้ าเยือนเป็ นหลักการได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ จึงมีผล
ด้านสังคมสู งที่ สุด ส่ วนหมู่บา้ น OTOP เป็ นการพัฒนา

ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงซึ่ งให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การ
ประมาณตน ภูมิคุม้ กันตนเอง การสร้างรายได้ภายใต้
ภูมิปัญญา และต้นทุนจากในท้องถิ่นและการช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่นเมื่อกลุ่มแข็งแรงและมีกาลังพอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การพัฒนาชุมชนด้านสังคมให้เกิดความยัง่ ยืน
ส่ วนในด้า นของประโยชน์ที่ไ ด้รั บจากการ
ท่ องเที่ ย วนั้น ส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 94.5 เห็ น ว่า ได้รั บ
ประโยชน์ ในเชิ งเศรษฐกิ จมากที่ สุ ด คื อ เกิ ดรายได้
เพิ่ มขึ้ นในชุ มชน รองลงมาคื อด้านสั งคมโดยได้รั บ
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัด การการท่ องเที่ ย ว
อย่ า งยั่ ง ยื น ร้ อ ย ละ 68. 2 แ ละสุ ด ท้ า ย ในด้ า น
สิ่ งแวดล้อม โดยเห็ นว่าการท่ องเที่ ยวทาให้เกิ ดการ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.9
ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่ได้ รับจากการท่ องเที่ยว
จากการศึ กษาพบว่า ร้ อยละ 48.6 ที่ ตนเองหรื อ
คนในครอบครั วของกลุ่ มตัวอย่ างเป็ นผู ้ให้ บริ การที่
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เกี่ ยวข้องกับการท่ องเที่ ยว และได้รั บประโยชน์ทาง
เศรษฐกิ จ มี รายได้จากการท่ องเที่ ย ว เช่ น นวดแผน
ไทย น าเที่ ย ว พายเรื อ ชมหิ้ ง ห้ อ ย ให้ เ ช่ า จัก รยาน
บริ การที่พกั โฮมสเตย์ และบริ การยานพาหนะ เป็ นต้น
โดยพบ ร้ อ ยละ 42.5 และร้ อ ยละ 58.1 ในต าบล
บางกะเจ้า และตาบลบางน้ าผึ้ง ตามลาดับ จากข้อมูล
บ่งชี้ วา่ ประชาชนในตาบลบางน้ าผึ้งมีจานวนผูท้ ี่ได้รับ
รายได้จากการท่องเที่ ยวมากกว่าตาบลบางกะเจ้า และมี
ผูไ้ ด้รั บ รายได้จากการท่ องเที่ ย วมากกว่ าผู ้ไ ม่ ไ ด้รั บ
รายได้ เกินกึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของตาบล
ทั้ง นี้ ส่ ว นหนึ่ งน่ า จะเป็ นเพราะต าบลบางน้ า ผึ้ ง มี
กิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายกว่า และมีตลาดน้ าซึ่ ง
ได้รับความนิ ยม จึ งทาให้เกิ ดการหมุนเวียนเศรษฐกิ จ
สู ง ในต าบลและเกี่ ย วข้ อ งกับคนหลายกลุ่ ม ตั้งแต่
เกษตรกร พ่ อ ค้า แม่ ค ้ า และผู ้ให้ บ ริ การต่ า ง ๆ เช่ น
ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ในตลาด ฯลฯ ในขณะที่ ตาบลบาง
กะเจ้ามี กิจกรรมท่ องเที่ ยวน้อยกว่า และเกี่ ย วข้อ งกับ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในตาบลน้อยกว่าตาบลบางน้ าผึ้ง
รู ป แบบและระดั บ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ท้ องถิ่นในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมพืน้ ที่สีเขียว
การอนุ รั กษ์ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อมของ
ชุ ม ชนพบว่ า ประชาชนท้อ งถิ่ น มี ก ารส่ ง เสริ ม และ
ร่ วมมื อ ในกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ และ

สิ่ งแวดล้อมเพื่ อการท่ องเที่ ย วหลายกิ จกรรม ได้แ ก่
กิ จกรรมขุดลอกคูคลอง กิ จกรรมปลูกต้นไม้ กิ จกรรม
จัดการขยะและน้ าเสี ย เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ต่อ
คนในชุ มชนเองและต่ อนักท่ องเที่ ยวที่ มาเยื อ น โดย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งจากทั้ง สองต าบลมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรม
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 17.9 เข้าร่ วมกิจกรรม 3-5
ครั้ งต่ อ ปี ร้ อ ยละ 23.4 และคนส่ ว นใหญ่ เ ข้า ร่ วม
กิ จกรรมประมาณ 1-3 ครั้ งต่ อปี ร้ อยละ 45.9 ส่ วนที่
เหลื อ อี ก ร้ อ ยละ 12.8 ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมการ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ดังแสดงใน Table 2
เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ของตาบลบางกะเจ้า เท่ากับ
1.29 (S.D.=0.87) ซึ่ งน้อยกว่ า บางน้ า ผึ้ ง 1.73 (S.D. =
0.96) ในขณะที่ ตาบลบางกะเจ้ามีพ้ืนที่สีเขียวมากกว่า
และเมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งของการมี ส่ ว นร่ ว ม
ระหว่างสองตาบลโดยใช้สถิ ติที (t-test) พบว่า ระดับ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ตาบลบางกะเจ้า และตาบลบางน้ าผึ้ง มี ความแตกต่ าง
กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ยิ่ ง ท า ง ส ถิ ติ ( t=4. 041; p
value=0.000) ผลการศึ กษาบ่ งชี้ ว่า ควรส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการอนุ รักษ์พ้ืนที่ สีเขี ยวของบาง
กะเจ้าให้มากขึ้ น เพื่ อรั กษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
ของพื้ น ที่ สี เ ขี ย วไว้ ซึ่ งหมายถึ ง เป็ นการรั ก ษาฐาน
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลบางกะเจ้าด้วย

Table 2 Participation levels of local people in environmental conservation activities in green areas of and Bang
Nam Pheung and Bang Kachao sub-districts
Unit: frequency (%)

Participation levels
No participation
Low
Moderate
High

Criteria
No participation
1-3 times/year
>3-5 times/year
>5 times/year
Total

Bang Kachao
28 (15.7)
92 (51.4)
38 (21.2)
21 (11.7)
179 (100)

Bang Nam Pheung
10 (8.5)
44 (37.6)
31 (26.5)
32 (27.4)
117 (100)

Total
38 (12.8)
136 (45.9)
69 (23.3)
53 (17.9)
296 (100)

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

การทดสอบสมมุตฐิ าน
1. สมมุ ติ ฐานที่ 1 ประชาชนที่ ไ ด้รับรายได้
จากการท่ องเที่ ยวแตกต่างกัน มี ระดับการมีส่วนร่ วม
ในกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้อมในพื้ นที่ สี เ ขี ย ว
แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมของทั้ง
สองต าบลนั้น ระดับ การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้ นที่ สีเขี ยวมี ความแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อได้รับรายได้หรื อไม่ได้รับ
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วแตกต่ า งกั น (t=-4.208; P
value=0.000) เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายตาบลพบว่า ตาบล
บางน้ าผึ้ งนั้น การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการอนุ รั กษ์
สิ่ งแวดล้อมในพื้ นที่ สี เขี ยวมี ความแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติกบั การได้รับและไม่ได้รับรายได้จาก
การท่องเที่ยว (t=-4.389; P value=0.000) จากผลการศึกษา
ได้ช้ ี ให้เห็นว่า การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยว มีส่วน
สัมพันธ์ในทางบวกกับการเข้าร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมของพื้ นที่ สี เขี ยว ดังนั้น การส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมย่อมมีส่วนสนับสนุ นพฤติกรรมการ
อนุ รักษ์พ้ืนที่ สีเขี ยวของประชาชน อย่างไรก็ดี สาหรับ
ตาบลบางกะเจ้าไม่พบความแตกต่ างอย่า งมี นัย สาคัญ
ทางสถิติ อาจเนื่ องจากประชาชนส่ วนใหญ่ได้รับรายได้
ค่อนข้างน้อยจากการท่องเที่ ยว ซึ่ งควรมี การศึ กษาวิจยั
ต่อไปในประเด็นดังกล่าว
2. สมมุติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีความรู ้ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับการท่ องเที่ ย วอย่า งยัง่ ยื น แตกต่ า งกัน
มี ร ะดั บ การมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมในพื้นที่สีเขี ยวแตกต่างกัน ในภาพรวมทั้ง
สองต าบล กลุ่ มตัวอย่ างที่ เป็ นผู ้มี ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนสู ง มี ระดับการมี ส่วน
ร่ ว มปานกลาง โดยค่ า เฉลี่ ย ของระดับ การเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สีเขียวเท่ากับ
1.69 ส่ วนผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจในระดับต่า พบว่ามี
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ระดับการมี ส่ วนร่ วมน้อย โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ
การเข้า ร่ วมกิ จกรรมการอนุ รั กษ์ 1.21 ส าหรั บต าบล
บางกะเจ้า ผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยว
อย่างยัง่ ยื นสู งมี ค่าเฉลี่ ยของระดับการเข้าร่ วมกิ จกรรม
การอนุรักษ์ 1.47 ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนผูม้ ีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนต่ าพบว่ามี
ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์นอ้ ย โดยค่าเฉลี่ยของระดับการ
เข้าร่ วมกิ จกรรมการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมในพื้นที่ สีเขี ยว
เท่ากับ 1.00 ส่ วนตาบลบางน้ าผึ้งผลการศึกษาเป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกับตาบลบางกะเจ้า นัน่ คื อ ผูม้ ีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ย วกับการท่ องเที่ ย วอย่า งยัง่ ยื นสู ง พบการมี
ส่ วนร่ วมในระดับปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ ยของระดับ
การเข้าร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์ 2.20 ผูม้ ีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต่า พบการมีส่วน
ร่ วมในระดับน้อย ซึ่ งค่ าเฉลี่ ยของระดับการเข้าร่ วม
กิ จกรรมการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้ นที่ สีเขี ยวเท่ ากับ
1.42
จากการทดสอบสมมุติฐานของทั้งสองตาบล
และแยกวิเคราะห์เป็ นรายต าบล ผลการศึ กษาพบว่ า
ระดับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวอย่ าง
ยัง่ ยื นของประชาชนต าบลบางกะเจ้า และต าบลบาง
น้ าผึ้ ง ที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่ อระดับการมี ส่ วนร่ วมใน
กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มในพื้ น ที่ สี เขี ย ว
แตกต่ า งกันอย่ า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ทั้งสองต าบล
(t=4.491; P value=0.000) ตาบลบางกะเจ้า (t=3.657; P
value=0.000) ตาบลบางน้ าผึ้ง (t=4.603; P value =0.000)
จึ งอธิ บายได้ว่า เมื่ อมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ง ยื น ซึ่ งมี ห ลัก การส าคัญ คื อ การ
อนุ รั กษ์ฐานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มไว้
เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ ประโยชน์ จ ากการท่ อ งเที่ ย วได้ย งั่ ยื น
ยาวนาน ก็น่าจะเข้าใจและเห็นความสาคัญของการเข้า
ร่ วมกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ สู ง ด้ว ยเช่ น กัน ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานแสดงใน Table 3
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Table 3 Factors affecting the level of environmental conservation activity participation in green areas of Bang
Kachao and Bang Nam Pheung Sub-Districts
Independent factors
T value P-value
Received tourism revenue from Bang Kachao and Bang Nam Pheung
-4.208*
0.000
Sub-Districts
1.1 Received tourism revenue from Bang Kachao Sub-District
-1.066ns
0.288
1.2 Received tourism revenue from Bang Nam Pheung Sub-District
-4.389*
0.000
Level of local people’s knowledge on sustainable tourism at Bang
4.491*
0.000
Kachao and Bang Nam Pheung Sub-Districts
2.1 Level of local people’s knowledge on sustainable tourism at Bang
3.657*
0.000
Kachao Sub-District
2.2 Level of local people’s on sustainable tourism of local people at
4.603*
0.000
Bang Nam Pheung Sub-Districts
Remarks: * Significant at 0.05 level; ns Not significant at 0.05 level

สรุ ป
กิ จกรรมท่ องเที่ ยวที่ มีความสาคัญสู งต่ อการ
พัฒนาชุ มชนด้านเศรษฐกิ จ คื อ การเที่ ยวชมและซื้ อ
ของที่ ต ลาดน้ าบางน้ าผึ้ งด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มได้ แ ก่
กิ จกรรมเดิ นศึ กษาธรรมชาติ ถ่า ยรู ปธรรมชาติ และ
ดู น ก และด้า นสั ง คม คื อ กิ จ กรรมโฮมสเตย์ และ
หมู่บา้ น OTOP ส่ วนในด้านของประโยชน์ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวนั้น ส่ วนใหญ่เห็นว่า ได้รับประโยชน์ใน
เชิ งเศรษฐกิจมากที่สุด คือ เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชน
รองลงมาคื อด้านสังคม โดยได้รับความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และสุ ดท้าย
ในด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเห็นว่าการท่องเที่ ยวทาให้เกิ ด
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในชุ มชนเพิ่ มขึ้ น ประชากร
ท้อ งถิ่ น ในทั้ง 2 ต าบล มี ส่ ว นร่ วมในการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมและเข้าร่ วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พ้ืนที่สี
เขียว อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยมาก เพียง 1-3 ครั้งต่อปี
โดยเฉพาะต าบลบางกะเจ้า จึ งควรมี การส่ งเสริ มและ
กระตุน้ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่ วม

ในกิ จกรรมการอนุ รั กษ์มากขึ้ น ผลการศึ กษาด้านการ
ได้รั บรายได้จากการท่ องเที่ ยว พบว่ ามี ส่ วนช่ วยให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
สี เขียวสู งขึ้น ดังนั้น จึงควรกระตุน้ ให้เกิดการท่องเที่ยวที่
กระจายรายได้สู่ คนในท้องถิ่ นอย่างเหมาะสมทัว่ ถึ งและ
เป็ นธรรม นอกจากนั้นยังพบว่า ผูม้ ีความรู ้เกี่ ยวกับการ
ท่ องเที่ ยวอย่างยัง่ ยื นในระดับดี มีแนวโน้มเข้าร่ วมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์สูงกว่าผูท้ ี่มีความรู ้ในระดับต่า จึง
ควรให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ
ที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น และการ
อนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อมให้แ ก่
ประชาชนท้องถิ่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณชาวบ้านในตาบลบางกะเจ้าและ
ตาบลบางน้ าผึ้งที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการ
ตอบแบบสอบถาม
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความรู ้ความ
เข้าใจในใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบวนเกษตรและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทาวนเกษตรของเกษตรกร
ตาบลน้ าเป็ น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 343 ตัวอย่างด้วยแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา อธิ บายค่าด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสูงสุ ด ค่าเฉลี่ย และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-square ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 82.2 มีรายได้
เฉลี่ยอยู่ที่ 215,610 บาทและรายจ่ายเฉลี่ย 140,590 บาท ร้อยละ 61.5 ของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้ สิน กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีพ้ืนที่ทากินเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 94.5 โดยร้อยละ 98.8 มีเอกสารสิ ทธิ ในที่ดินเป็ นโฉนด ขนาดถือ
ครองที่ดินโดยเฉลี่ย 17.9 ไร่ ต่อครัวเรื อน ร้อยละ 90.1 ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการทาสวน โดย ร้อยละ 47.5 ปลูก
พืชแบบผสมผสาน ร้อยละ 36.5 ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและร้อยละ 16 ปลูกพืชในรู ปแบบวนเกษตร โดยระบบวนเกษตรที่
ดาเนิ นการเป็ นการปลูกแบบแนวกันลม ร้อยละ 95.7 ชนิ ดของไม้ยืนต้น/ไม้ป่า ที่พบปลูกมากที่สุดคือยางนา คิดเป็ น
ร้ อยละ 61.7 จากการศึ กษาการรั บรู ้ ข่ าวสารเกี่ ยวกับระบบวนเกษตรพบว่า กลุ่มตัวอย่า งส่ วนใหญ่ไ ม่เคยได้รั บ
ข่าวสารด้านวนเกษตร คิ ดเป็ นร้อยละ 76.4 และไม่เคยอบรมหรื อดูงานด้านวนเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 91.8 ระดับ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวนเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.2 ปั จจัยที่ผลต่อการทาวนเกษตร อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ วัย ระดับความรู ้ความเข้าใจ การถือครองที่ดินและสิ่ งจูงใจด้านสังคม และ
ปั จจัยที่มีผลต่อการทาวนเกษตรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การได้รับข่าวสารด้านวนเกษตร การ
อบรมหรื อดูงานด้านวนเกษตรขนาดของพื้นที่ทากิน
คาสาคัญ: วนเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ABSTRACT
The objectives of the study were: 1) to determine the socio-economic characteristics, land use, and
people's knowledge on agroforestry and 2) to analyze the factors affecting agroforestry practice in Nam Pen Subdistrict, Khao Cha Mao District, Rayong Province. In total, 343 respondents were interviewed using a
questionnaire for data collection. Descriptive statistics (percentage, minimum, maximum, mean, standard
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deviation, and chi-square value) were used as analytical statistics at a statistical significance level of 0.05. The
study found that the main occupation was in the agricultural sector (82.2%) with households having an average
annual income of THB 215,610, average annual expenses of THB 140,590, and 61.5% of respondents were in
debt. Of the respondents, 94.5% had land for farming, with the average size of land holding per household being
17.9 rai and 98.8% of the farmers had obtained a title deed. Land utilization was mostly as mixed orchard crops
(47.5%), monoculture crops (36.5%), and agroforestry systems (16%), respectively. The most common pattern of
agroforestry was using windbreaks (95.7%) and the most planted species in agroforestry plots was Dipterocarpus
alatus (61.7%). Most respondent (76.4%) had never received information about agroforestry and 91.8% had never
participated in a workshop or field trip about agroforestry. The people's knowledge level on agroforestry systems
was at a moderate level (66.2%). Based on hypothesis testing, age, people's knowledge level on agroforestry
systems, social incentives, and land holding were significant (p<0.05) and receiving information about
agroforestry systems, participation in training and field trips about agroforestry systems, and the size of land
holding were highly significant (p<0.01) factors affecting agroforestry practice by farmers.
Keywords: agroforestry, land use

คานา
รู ปแบบการเกษตรของไทยในอดีตมีการผลิต
เพี ย งแค่ พ อบริ โ ภคภายในครั ว เรื อน แต่ เ มื่ อ ระบบ
ตลาดและเกษตรแผนใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้ น
นอกจากนั้นแนวทางการพัฒนาประเทศตามกระแส
ทุ น นิ ยมที่ ไ ด้ ถู ก วางไว้ ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับต่อมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็ นต้นมา
(สร้อยฟ้ า, 2546) ทาให้นโยบายส่ งเสริ มการปลูกพื ช
เศรษฐกิ จเพื่อเป็ นสิ นค้าออกของรั ฐบาลเกิ ดขึ้ น ความ
ต้องการสิ นค้าเกษตรที่ เพิ่มขึ้ น ในขณะที่การเกษตรยัง
ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทาการเกษตรเพื่อให้
ได้ผ ลผลิ ต ที่ มีคุ ณ ภาพและเพี ย งพอต่ อการด ารงชี พ
น ามาซึ่ งการขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู กอันส่ ง ผลกระทบ
โดยตรงต่ อพื้ นที่ ป่าไม้ จากรายงานสถิ ติ พ้ื นที่ ป่ าไม้
ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีเนื้อที่
ป่ าไม้ร วมทั้ง หมดร้ อ ยละ 43.2 แต่ ใ นปี พ.ศ. 2557
ประเทศไทยมี พ้ื นที่ ป่าไม้เ หลื ออยู่เ พี ย งร้ อยละ 31.6
(กรมป่ าไม้, 2557) ซึ่ งเป็ นที่ ทราบโดยทัว่ ไปว่าส่ วน

หนึ่ ง ขอ งพื้ นที่ ป่ าไ ม้ ที่ หาย ไป กล ายเ ป็ นพื้ นที่
เกษตรกรรม แม้ว่ า รั ฐ บาลได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นจึงได้มีการวางแผนการจัดการเพื่ออนุรักษ์พ้ืนที่
ป่ าธรรมชาติ ที่ เ หลื อ อยู่ เพื่ อ จัด การปั ญหาต่ า ง ๆ ที่
กล่าวข้างต้น รัฐจึงจาเป็ นต้องหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไ ขปั ญหาเพื่ อลดผลกระทบกับ ราษฎรใน
พื้นที่เหล่านั้น
วนเกษตรเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการใช้ที่ดิ น
ที่ มีว ตั ถุป ระสงค์ส่ ว นใหญ่ที่ มุ่ง หาความเหมาะสม
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างไม้ยืนต้นกับพืชกสิ กรรมหรื อ
ปศุ สัตว์ในระบบ เพื่ อปรั บปรุ งผลผลิ ต หรื อปริ มาณ
ความหลากหลายและความยัง่ ยืนของผลผลิตให้ดีกว่า
ที่ เคย (ชุ บ, 2530) ซึ่ งวนเกษตรนี้ ได้ถูกนามาใช้เป็ น
เครื่ องมื อในการจั ด การปั ญหานี้ ในบางพื้ นที่
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ กล้พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เพื่ อ ลด
ผลกระทบในการเข้า ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ าไม้แ ละ
ทรัพ ยากรอื่น ๆ ในพื้ นที่ ป่า สาหรับจังหวัดระยองมี
บางพื้ นที่ ที่ เ กษตรกรได้ ใ ช้ ร ะบบวนเกษตรใน
กระบวนการผลิ ต และการจั ด การที่ ดิ น โดยใน
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การศึ ก ษาได้ค รั้ งนี้ ไ ด้เ ลื อกต าบลน้ า เป็ น อาเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่ งเป็ นชุ มชนหนึ่ งที่ มีพ้ืนที่ ทา
กิ นติ ดกับอุทยานแห่ งชาติ เขาชะเมา-เขาวง เป็ นพื้นที่
ศึ กษา เนื่ องจากได้มีเกษตรกรบางกลุ่มนาระบบการ
ใช้ที่ดินแบบวนเกษตรมาใช้ในพื้นที่ เกษตรกรรมของ
ตนเอง เพื่ อลดผลกระทบและเพิ่ มความหลากหลายใน
พื้นที่ แต่ การส่ งเสริ มระบบวนเกษตรในพื้ นที่ ยงั ไม่ได้
รับการยอมรับจากเกษตรกรเท่าที่ควร ทาให้ไม่สามารถ

ขยายผลเป็ นพื้ นที่ ขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น ในการศึ กษา
ครั้ งนี้ จึ งต้อ งการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลหรื อ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั การทาวนเกษตรของราษฎร โดยหวังว่า
ข้อมูลที่ ได้จะสามารถนาไปใช้เป็ นฐานในการพัฒนา
และส่ งเสริ มระบบวนเกษตรในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยัง่ ยืนสร้ างความสมดุ ลทั้ง
ระบบนิเวศและวิถีความเป็ นอยูข่ องราษฎร

พืน้ ที่ศึกษา

-----

Area study

- - - Khao Chamao Khao
Wong National park

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

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาครัวเรื อนที่
อยู่ใ นต าบลน้ า เป็ น อาเภอเขาชะเมา จังหวัด ระยอง
เป็ นการศึ กษาเชิ งสารวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ น
เครื่ องมื อหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาร่ าง
แบบสั ม ภาษณ์ ป รึ กษาที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้มีความถูกต้อง
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) จากนั้นนาแบบ

สั ม ภาษณ์ ที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ งไปท าการทดสอบ
(pre-test) กั บ กลุ่ ม ประชากรในหมู่ บ้ า นใกล้เ คี ย ง
จ านวน 30 ตัว อย่ า ง ได้ค่ า cronbach’s alpha เท่ า กับ
0.82 นาแบบสัมภาษณ์ที่ผา่ นการทดสอบความเชื่ อมัน่
มาปรับปรุ งแก้ไข
โดยแบบสั ม ภาษณ์ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ตอน
ประกอบด้วย (1) ปั จจัยส่ วนบุคคลและสถานภาพทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ของหั ว หน้ า ครั ว เรื อนหรื อ
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ตัวแทนครั วเรื อนตัวอย่าง (2) การใช้ประโยชน์ที่ดิ น
ของราษฎรกลุ่มตัวอย่าง (3) ความรู ้ความเข้าใจระบบ
วนเกษตร (4) ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับสิ่ งจูงใจในการ
ทาวนเกษตรของกลุ่ มตัวอย่า ง สาหรั บการกาหนด
ขนาดตัว อย่ า งโดยใช้สู ต ร Yamane (1973) ที่ ร ะดับ
ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา
ครั้ งนี้ เท่ ากับ 343 ตัวอย่าง จากนั้นนาไปคานวณหา
จานวนครัวเรื อนตัวอย่างของแต่ละหมู่บา้ นโดยใช้สูตร
การกระจายตามสัดส่ วน (สุ บงกช, 2526) การวิเคราะห์
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่า สถิ ติอย่า งง่ า ย
ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติ ฐาน โดยวิธีส ถิ ติ
ไคสแควร์ ซึ่ งใช้ค่ านัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
หรื อความเชื่อมัน่ ที่ ร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์
ข้ อมูลทั่วไปและสถานภาพทางเศรษฐกิจสั งคม
จากการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.9 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ
ในช่ ว ง 41-60 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 54.8 โดยมี อายุเฉลี่ ย
52 ปี จบชั้ นประถมศึ ก ษา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.4 มี
จานวนสมาชิ กในครัวเรื อน 4-6 คนต่อครัวเรื อน คิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 56.3 โดยเฉลี่ ย แล้ว แต่ ล ะครั ว เรื อนมี
จานวนสมาชิ กในครั วเรื อนเฉลี่ ย 4 คนต่ อครั วเรื อน
ระยะเวลาที่ อาศัย เป็ นราษฎรที่ อาศัย อยู่ในหมู่บ้า น
ตั้งแต่กาเนิ ด คิดเป็ นร้อยละ 50.1 ช่ วงระยะเวลาที่ ยา้ ย
มามาอาศัยในหมู่บา้ นของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ
31 ปี ขึ้ นไป ร้ อ ยละ 47.3 โดยเฉลี่ ย แล้ ว จ านวน
ระยะเวลาที่ยา้ ยมา 31.6 ปี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็ นอาชี พ หลัก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.2
ประเภทการเพาะปลูก เช่ น สวนยางพารา สวนผลไม้
เนื่ องจากส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้เวลาในการดูแลจัดการสวน
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ยางพารา และสวนผลไม้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
จึ ง ไม่ ไ ด้ป ระกอบอาชี พ รอง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 63.3 มี
รายได้ร วมต่ อปี ต่ า กว่า 100,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ
41.7 โดยพบว่ า รายได้ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่ 215,610 บาทต่ อ
ครั ว เรื อนต่ อ ปี โดยพบว่ า แหล่ ง รายได้ห ลัก มาจาก
อาชี พ หลักที่ ไ ด้จากการทาการเกษตรรายจ่ า ยรวมมี
รายจ่ายรวมต่อปี ต่ากว่า 100,000 บาท ร้อยละ 60.8 โดย
มี รายจ่ ายเฉลี่ ย 140,590 บาท โดยพบว่า รายจ่ ายส่ ว น
ใหญ่ ใช้เ พื่ อเป็ นปั จจัย ในการผลิ ต ทางการเกษตร มี
หนี้ สิ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 61.5 มี หนี้ สินต่ า กว่า 100,000
บาท ร้ อยละ 57.8 โดยพบว่า มี หนี้ สินเฉลี่ ย 186,210
บาท โดยแหล่งเงิ นกูส้ ่ วนใหญ่ มาจาก ธกส. กองทุ น
หมู่บา้ น เพื่ อใช้เป็ นปั จจัยในการผลิ ตทางการเกษตร
เป็ นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นสมาชิ ก ทางสั ง คมเกี่ ย วกับ
การเกษตรหรื อป่ าไม้ ร้ อยละ 91.8 กลุ่มทางสังคมที่
เข้าร่ วมอยูใ่ นกลุ่มปรับปรุ งคุณภาพผลผลิตบ้านน้ าเป็ น
ร้อยละ 67.9
รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ
รู ปแบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
พื้ นที่ ทากิ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 94.5 และมี ที่ดินเป็ นของ
ตัวเอง คิ ดเป็ นร้อยละ 98.8 โดยประเภทการถือครอง
ที่ดิน เป็ นโฉนด คิดเป็ นร้อยละ 65.0 มีขนาดถือครอง
ที่ดินอยูใ่ นช่วง 1-10 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 48.5 โดยมีเนื้ อ
ที่ เ ฉลี่ ย 17.9 ไร่ มี ส ภาพพื้ นท าการเกษตรเป็ นที่ ร าบ
ร้อยละ 70.9 ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการ ทาสวน คิด
เป็ นร้ อยละ 90.1 โดยมี ร ะบบการเพาะปลูกพื ช ส่ ว น
ใหญ่เป็ นการปลูกพื ชผสมผสาน ร้อยละคิ ดเป็ น 47.5
ชนิ ด พื ช ที่ ปลูก ผสมผสานส่ วนได้แ ก่ ทุ เ รี ย น มังคุ ด
ลองกอง รองลงมาคือเป็ นการปลูกพืชเชิ งเดี่ยว คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.5 ชนิ ดของพื ช เชิ งเดี่ ยวที่ ปลูก ส่ วนใหญ่
ปลูกยางพารา ทุ เรี ยน มังคุ ด และมันสาปะหลัง และ
ระบบวนเกษตรมี เพี ยง ร้ อยละ 16.0 ชนิ ดของพื ชวน
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เกษตร ส่ วนใหญ่ปลูกยางนา ตะเคียน สัก อื่น ๆ เช่ น
กฤษณา สารอง ตะแบก โดยปลูกร่ วมกับไม้ผลที่ปลูก
แบบผสมผสานเป็ นหลัก เช่ น ทุ เรี ยน มังคุ ด เพื่ อไว้
เป็ นแนวกัน ลมให้กับ พื ช หลัก ส าหรั บ รู ป แบบการ
ทาวนเกษตรเป็ นแบบเกษตร-ป่ าไม้ โดยการจัดวาง
องค์ประกอบเป็ นแบบปลูกขอบแปลงเป็ นแนวกันลม
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 95.7 และแบบผสมผสาน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 4.3 (Figure 2)

1.2%

Percent of land
holding

ความรู้ ความเข้ าใจระบบวนเกษตร
ความรู ้ ความเข้าใจระบบวนเกษตรของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่
เคยได้ยินคาว่าระบบวนเกษตรคิดเป็ นร้อยละ 74.9 และ
คิ ด ว่า วนเกษตร หมายถึ งการปลูก ไม้ยื นต้น/ไม้ป่ า
ร่ วมกับการทาเกษตรอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 91.0 ไม่เคย
ได้รับข่าวสารใด ๆ เกี่ยวกับระบบวนเกษตรคิดเป็ นร้อย
ละ 76.4 และไม่ เ คยได้ รั บ การฝึ กอบรมหรื อดู ง าน
เกี่ยวกับวนเกษตรคิดเป็ นร้อยละ 91.8 (Figure 3)
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48.5%
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Don’t have

15.1%
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rent

own

(a)
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11-20 rai

21-30 rai more than 31 rai

(b)

95.7 %
36.5 %
16 %
4.3 %

Mix

Monocropping

Agroforestry

scattered or row trees system

mix

(d)
Figure 2 Land holding (a), land holding size (b) cropping systems (c) and patterns of agroforestry (d).
(c)
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Knowing Agroforestry
78.7%
51.1% 48.9%
21.3%
Agroforestry
Do not agroforestry
unknow know

Receiving information about agroforestry
system 80.4%
51.1% 48.9%
19.6%
Agroforestry
Do not agroforestry
unknow know
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Training and field trip about agroforestry system
93.9%
78.7%
%
21.3%
6.1%
%
Agroforestry
Do not agroforestry
unknow know

(a)
(b)
(c)
Figure 3 Knowing (a), receiving information (b) and participated in training and field trip about agroforestry
system (c)
ระดั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบ
วนเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งคะแนนเป็ น 3 ช่วง เท่า
ๆ กัน จากการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มี
ระดับความรู ้ความเข้าใจระบบวนเกษตรอยู่ในระดับ
ปานกลาง (5-7 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 66.2 รองลงมา
อยู่ใ นระดับสู ง (8-10 คะแนน) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.5
และมี ระดับความรู ้ความเข้าใจระบบวนเกษตรอยู่ใน
ระดับต่า (1-4 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 2.3

เมื่อได้ทาการเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความ
เข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มที่ ทาวนเกษตร
และกลุ่มที่ไม่ทาวนเกษตร ผลการศึกษามีดงั นี้ กลุ่มที่
ทาวนเกษตรมีความรู ้ความเข้าใจระบบวนเกษตรส่ วน
ใหญ่ อยู่ในระดับสู งคิ ดเป็ นร้ อยละ 51.1 ส่ วนกลุ่มที่
ไม่ทาวนเกษตร มีความรู ้ความเข้าใจระบบวนเกษตร
ส่ ว นใหญ่ ใ นระดับ ปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 69.2
(Table1)

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

People's knowledge level
Low level
Medium level
High level
Total

Number of households (%)
Agroforestry (n=47)
No agroforestry (n=296)
1 (2.1)
7 (2.4)
22 (46.8)
205 (69.2)
24 (51.1)
84 (28.4)
47 (100.0)
296 (100.0)

สิ่ งจูงใจในการใช้ ประโยชน์ ที่ดินระบบวนเกษตร
การศึ กษาความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับสิ่ ง จู งใจใน
การท าระบบวนเกษตร แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น คื อ
สิ่ งจูงใจด้านเศรษฐกิจ สิ่ งจูงใจด้านสังคม และสิ่ งจูงใจ
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดเป็ นคาถามย่อย จานวน 9
ข้อ ด้านละ 3 ข้อ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระดับความคิ ดเห็น
และค่าน้ าหนัก ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับเท่า ๆ
กัน ดัง นี้ ระดับ ต่ า ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0-1.33 ระดับ

Total
8 (2.3)
227 (66.2)
108 (31.5)
343 (100.0)

ปานกลาง เท่ า กับ 1.34-2.66 และระดับ สู ง เท่ า กับ
2.67-4.00 จากการศึกษา พบว่า
1. สิ่ งจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ ประกอบด้ ว ย
รายได้ที่มน่ั คง จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นส่ วน
ใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยส่ วนใหญ่ (ร้ อ ยละ
70.0) มีความคาดหวังว่าการทาวนเกษตรจะทาให้เกิ ด
รายได้มนั่ คงในระดับปานกลาง สาหรั บประเด็นที่
กล่าวว่าวนเกษตรจะคงความต่ อเนื่ องสม่ าเสมอของ
ผลผลิ ตและรายได้น้ นั ความคิ ดเห็นส่ วนใหญ่อยู่ใน
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ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 59.2 และวนเกษตรจะ
ช่ วยลดต้นทุ นปั จจัยการผลิต ความคิ ดเห็ นส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 58.9 สาหรับใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยในด้านความคิ ดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งจูงใจ
ทางเศรษฐกิ จของกลุ่มที่ ทาวนเกษตรเท่ากับ 2.16 อยู่
ในระดับ ปานกลาง และกลุ่มไม่ทาวนเกษตรเท่ า กับ
2.26 อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
คะแนนน้ าหนักจะพบว่าแม้กลุ่มที่ทาวนเกษตรและไม่
ทาวนเกษตรจะมีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง
เหมื อ นกัน แต่ ค ะแนนที่ ไ ด้มี ค วามแตกต่ า งกัน เช่ น
รายได้ที่ ม ่ัน คง และความต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอของ
ผลผลิ ต และรายได้ ที่ ก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ ท าวนเกษตรมี ค่ า
คะแนนน้ าหนักสูงกว่ากลุ่มที่ทาวนเกษตร ที่เป็ นเช่นนี้
อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มที่ทาวนเกษตรเมื่อลงมือทาแล้วมี
ความคิ ดเห็ นว่าวนเกษตรอาจไม่ สามารถตอบโจทย์
รายได้ที่ ม ่ัน คง และความต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอของ
ผลผลิตและรายได้ได้ตามที่คาดหวัง แต่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ลงมือ
ทาวนเกษตรยังสามารถเที ย บข้อมูลได้ ดังข้อมูลใน
Table 2
2. สิ่ ง จู ง ใจด้า นสั ง คม ประกอบด้ว ย การ
ยอมรั บของคนในชุ มชน จากการศึ กษาพบว่า ความ
คิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 56.0 การได้มี ส่ ว นร่ ว มกับ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
ความคิ ดเห็ นส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิ ดเป็ น
ร้อยละ 55.1 และการได้รับสิ ทธิ หรื อประโยชน์ต่าง ๆ
พบว่า ระดับความคิ ดเห็ นส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็ นร้อยละ 49.6 สาหรับในภาพรวมค่าเฉลี่ย
ในด้า นความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับสิ่ งจู งใจทางด้านสังคม
ของกลุ่มที่ ทาวนเกษตรเท่ากับ 1.87 อยู่ในระดับปาน
กลาง และกลุ่มไม่ทาวนเกษตรเท่ากับ 2.17 อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่ นเดี ย วกัน อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จารณา

คะแนนน้ า หนักจะพบว่า กลุ่ มที่ ทาวนเกษตรและไม่
ทาวนเกษตรจะมีค่าน้ าหนักคะแนนที่ แตกต่างกัน ดัง
ข้อ มู ล ใน Table 2 โดยความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกับ การ
ยอมรั บ ของคนในชุ ม ชน การได้ มี ส่ วนร่ วมกั บ
ภาคส่ วนต่ า ง ๆ และการได้รั บ สิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์
ต่าง ๆ จากการเข้าร่ วมทากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่ม
ที่ ทาวนเกษตรล้วนมี ค่าคะแนนน้ าหนักต่ ากว่ากลุ่มที่
ไม่ ท าวนเกษตร ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ เนื่ อ งจากกลุ่ ม ที่ ท าวน
เกษตรไม่ได้คาดหวังสิ่ งเหล่านี้จากการทาวนเกษตร
3. สิ่ ง จู ง ใจด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ประกอบด้ว ย
เป็ นการรั ก ษาป่ าต้นน้ า จากการศึ กษาพบว่ า ระดับ
ความคิดเห็นส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
44.0 ลดความเสี่ ย งจากการใช้ส ารเคมี ระดับความ
คิดเห็นส่ วนใหญ่อยูใ่ น ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ
49.0 และเพิ่มความหลากหลายในระบบนิ เวศ ระดับ
ความคิดเห็นส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
47. 2 ในภาพรวมของสิ่ งจู งใจทางด้า นสิ่ งแวดล้อ ม
พบว่าค่าคะแนนน้ าหนักของกลุ่มที่ทาวนเกษตรเท่ากับ
2.66 อยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มไม่ทาวนเกษตร
เท่ า กับ 2.54 อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรั บสิ่ งจู งใจ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม อันประกอบด้วย วนเกษตรเป็ น
การรั กษาป่ าต้นน้ า ลดความเสี่ ยงจากการใช้สารเคมี
และเพิ่มความหลากหลายในระบบนิ เวศนั้น จากการ
พิจารณารายข้อพบว่าสิ่ งจูงใจทางด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ น
สิ่ ง จู ง ใจเพี ย งด้ า นเดี ย วที่ ก ลุ่ ม ที่ ท าวนเกษตรมี ค่ า
คะแนนน้ า หนักเฉลี่ ย สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ท าวนเกษตร
ดั ง นั้ นการท าวนเกษตรของเกษตรกรอาจให้
ควา มส า คั ญ กั บ เป้ าหมายใ นด้ า นกา รอนุ รั กษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มเป็ นส าคัญ ดัง
ข้อมูลใน Table 2

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”
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Table 2 The average level of incentives on agroforestry.
Incentives on Agroforestry
Economic incentives
1. Stable income
2. Consistent continuation of productivity and
income
3. Reduce production costs
Social incentives
4. The adoption of the community
5. Participation with agencies
6. To be entitled to participate in or benefit from
the related activities
Environmental incentives
7. Forest conservation
8. Reduce the risks of pesticide use
9. Increase diversity in ecosystems
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปั จ จัย บุ ค คล ที่ ป ระกอบด้ว ย วัย ระดับ
การศึ ก ษา การรั บ รู ้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับวนเกษตร การ
ได้รับการอบรมหรื อดูงานเกี่ ยวกับวนเกษตร ความรู ้
ความเข้า ใจระบบวนเกษตร ส าหรั บ สิ่ ง จู ง ใจ ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ การท าวนเกษตรนั้น เมื่ อ ทดสอบ
สมมติ ฐ านที่ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 พบว่ า
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การท าวนเกษตรของ
เกษตรกร ได้แก่ วัยและระดับความรู ้ความเข้าเกี่ยวกับ
ระบบวนเกษตร และทดสอบสมมติ ฐานที่ นัยส าคัญ
ทางสถิตที่ ระดับ 0.01 ได้แก่ การรับรู ้ข่าวสารด้านวน
เกษตรและการอบรมหรื อ ดู งานด้านวนเกษตร เมื่ อ
พิ จ ารณาเกี่ ย วกับ วัย ที่ มีค วามสั มพัน ธ์ กับ การทาวน
เกษตรจากข้อมูลพบว่ากลุ่มวัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย (อายุ
61 ปี ขึ้ นไป) ที่ ตอ้ งการทาวนเกษตรจะสามารถทาวน
เกษตรได้ตามความต้องการและกลุ่มผูใ้ หญ่ตอนต้นที่

Agroforestry
Average
Level
2.16
Medium
2.00
Medium
2.20
Medium

No agroforestry
Average
Level
2.26
Medium
2.24
Medium
2.27
Medium

2.28
1.87
1.77
1.77
1.91

Medium
Medium
Medium
Medium
Medium

2.27
2.17
2.15
2.16
2.20

Medium
Medium
Medium
Medium
Medium

2.66
2.68
2.49
2.81

Medium
High
Medium
High

2.54
2.57
2.47
2.60

Medium
Medium
Medium
Medium

ไม่ตอ้ งการทาวนเกษตรส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจไม่ทาวน
เกษตรตามความต้อ งการ ซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้ว่ า
ในช่ วงวัย ผูใ้ หญ่ ตอนต้นที่ เ ป็ นช่ วงวัย ของการสร้ า ง
ฐานะจะต้องการนาที่ดินไปใช้เพื่อการเกษตรอื่นที่คาด
ว่าจะสร้างรายได้ดีกว่าการนาที่ดินมาใช้ในการทาวน
เกษตร ส่ วนการรั บรู ้ ข่าวสารและการเข้าร่ วมอบรม
ด้ า นวนเกษตรนั้ นพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยรั บ รู ้
ข่าวสารและได้รับการอบรมด้านวนเกษตรที่ ตอ้ งการ
ลงมื อทาวนเกษตรจะสามารถทาวนเกษตรได้ ส่ ว น
กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ คยรั บ รู ้ ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะไม่ ท าวนเกษตร
เนื่ องจากการได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอาจทาให้เกษตรกร
มีความเข้าใจระบบวนเกษตรและสามารถเอาความรู ้
นั้นมาลงมือปฏิบตั ิได้
2. ปั จจัยสนับสนุ น ได้แก่ ขนาดพื้ นที่ ทากิ น
การถือครองที่ ดิน จานวนสมาชิ กในครัวเรื อน รายได้
การเป็ นหนี้ สิ น นั้น มี ผ ลต่ อ การท าวนเกษตร เมื่ อ
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ทดสอบสมมติ ฐานที่ นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทาวนเกษตรของ
เกษตรกร ได้แ ก่ การถื อครองที่ ดินและสิ่ งจูงใจด้า น
สังคม และทดสอบสมมติ ฐานที่ นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 ได้แ ก่ ขนาดพื้ น ที่ ท ากิ น ส าหรั บ ขนาด
พื้นที่ ทากิ นที่ มีความสัมพันธ์กบั การทาวนเกษตรนั้น
จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีที่ดินทากิ นขนาด 19 ไร่ ขึ้ น
ไป หากต้องการทาวนเกษตรจะสามารถทาวนเกษตร
ได้ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีที่ดินน้อยกว่า 19 ไร่ น้ นั หาก
ส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการทาวนเกษตร ทั้งนี้ เนื่ องจากที่ดิน
ที่ มี จ ากั ด ท าให้ เ กษตรกรตั ด สิ นใจท าการเกษตร
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง เพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ได้พอเพียงกับการดารงชี พ ส่ วนการถือครองที่ ดินใน
เรื่ องของประเภทเอกสารสิ ทธิ์ การถื อครองนั้น จาก
การทดสอบพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ทาวนเกษตรส่ ว น
ใหญ่ที่ มีเ อกสารสิ ทธิ์ ในที่ ดิ นนั้นหากต้องการทาวน
เกษตรจะสามารถท าวนเกษตรได้ ส่ ว นผู ้ที่ ไ ม่ มี
เอกสารสิ ทธิ์ ส่ วนใหญ่จะไม่ทาวนเกษตร ที่เป็ นเช่นนี้
ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการที่ ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ดิน
การปลู กไม้ยื น ต้น โดยเฉพาะไม้ป่าในพื้ นที่ มี ค วาม
เสี่ ยงที่ จ ะสู ญ เสี ยที่ ดิ น ท ากิ น ในอนาคตจากการ
ประกาศพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์เ พิ่ ม เติ ม ก็ เ ป็ นได้ ดัง นั้น การ
เลือกปลูกพืชเกษตรจะมีความมัน่ คงในที่ ดินมากกว่า
ส่ วนสิ่ งจูงใจทางสังคม จากการทดสอบสมมติ ฐาน
แปลความได้ว่า กลุ่ มตัวอย่า งที่ มีร ะดับความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับสิ่ งจูงใจทางสังคมในระดับต่ า หากต้องการ
ทาวนเกษตรส่ วนใหญ่จะทาวนเกษตรได้โดยคนกลุ่ม
นี้ ไม่ได้คาดหวังว่าการทาวนเกษตรของตนเองจะทา
ให้ตนเองได้รับการยอมรับของคนในชุมชน การได้มี
ส่ ว นร่ วมกับ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และได้รั บ สิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ ต่ า ง ๆ จากการเข้ า ร่ วมท ากิ จ กรรมที่
เกี่ ย วข้อ ง หากแต่ ก ารท าวนเกษตรเป็ นไปเพี ย ง
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของตนเอง
เท่านั้น (Table 3)

สรุ ป
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการทาวนเกษตร
ของเกษตรกร ตาบลน้ าเป็ น อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อศึ กษาลักษณะทางสั งคม
เศรษฐกิ จ รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับความรู ้
ความเข้าใจระบบวนเกษตรของเกษตรกรและปั จจัยที่
ผลต่ อ การท าวนเกษตรของเกษตรกรต าบลน้ า เป็ น
อ าเภอเขาชะเมา จัง หวัด ระยอง ได้ผ ลศึ ก ษาดัง นี้
1. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจของเกษตรกร
ตาบลน้ าเป็ น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 52 ปี ส่ วน
ใหญ่ จ บการศึ ก ษาชั้ นประถมศึ ก ษา มี ส มาชิ ก ใน
ครัวเรื อน 4–6 คน ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม เป็ นอาชี พหลัก มีรายได้รวม จากการ ทา
อาชี พ เกษตรกรรม เฉลี่ ย ต่ อ ปี 215,610 บาทและมี
รายจ่ายรวมเฉลี่ย 140,590 บาท โดยรายจ่ ายส่ วนใหญ่
ใช้เพื่ อเป็ นปั จจัยในการผลิ ตทางการเกษตร ในส่ วน
ภาระหนี้ สิ น พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่ มีหนี้ สิ นกับ
ธกส. และ กองทุนหมู่บา้ น โดยมีหนี้ สินเฉลี่ย 186,210
บาท เพื่อใช้เป็ นปั จจัยในการผลิ ตทางการเกษตร การ
เข้าร่ วมกลุ่มทางการเกษตร พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่
ไม่ได้เป็ นสมาชิ กเกี่ยวกับการเกษตร โดยส่ วนใหญ่จะ
เข้าร่ วมกลุ่มปรับปรุ งคุณภาพผลผลิต
2. การใช้ประโยชน์ที่ ดิน พบว่า ประชากร
ส่ วนใหญ่มีพ้ืนที่ทากิน เป็ นของตัวเอง โดยพื้นที่ทากิน
ส่ วนใหญ่ออกเป็ นโฉนด มีพ้ืนที่ทากินเนื้ อที่เฉลี่ย 17.9
ไร่ ต่อครัวเรื อน โดยสภาพพื้นที่ทาการเกษตรส่ วนใหญ่
เป็ นพื้นราบ เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทา
สวน โดยร้อยละ 47.5 ปลูกพืชผสมผสาน ได้แก่ ผลไม้
เช่ น ทุเรี ยน มังคุด ลองกอง และร้อยละ 36.5 ปลูกพื ช
เชิงเดี่ยว ได้แก่ ปลูกยางพารา ที่เหลือ ร้อยละ 16.0 ปลูก
แบบวนเกษตรโดยมี รูปแบบแนวกันลม ส่ วนใหญ่จะ
ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ป่า ได้แก่ตน้ ยางนา ตะเคียน สัก และ
ตะกู ร่ วมกับไม้ผล เช่น ทุเรี ยน มังคุด ลองกอง
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Table 3 Factors relating agroforestry practice of farmer at Nam Pen sub-district, Khao Cha Mao district,
Rayong province.
Foctors
Chi-Square
Sig
Personal factor
Age
8.388
0.015*
Educational level
1.981
0.739
Receiving information about agroforestry system
19.358
0.000**
Participated in training and field trip about agroforestry system
14.584
0.000**
People's knowledge level
6.611
0.037*
Support factor
Size of land holding
17.786
0.000**
Land holding
6.338
0.012*
Number of household members
2.890
0.409
Net income
0.053
0.818
Debt
0.001
0.977
Incentives
Economic incentives
1.216
0.544
Social incentives
8.148
0.017*
Environmental incentives
0.812
0.666

* significant at 0.05
** significant at 0.01
3. ความรู ้ความเข้าใจระบบวนเกษตร พบว่า
ประชากรส่ วนใหญ่ ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น ค า ว่ า ร ะ บ บ
วนเกษตร ไม่เคยได้รับข่ าวสารใด ๆ เกี่ ยวกับระบบวน
เกษตร และไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมหรื อดูงานเกี่ยวกับ
วนเกษตร มีเพียง ร้อยละ 25.1 ที่ เคยได้ยิน และคิ ดว่า
วนเกษตร หมายถึงการปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ป่า ร่ วมกับ
การทาเกษตรอื่ น ๆ และได้รับข่ าวสารจากโทรทัศน์
โดยพบว่าประชากรส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้ความเข้าใจ
ระบบวนเกษตรอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. สิ่ งจู งใจในการทาระบบวนเกษตร พบว่า
ประชากรส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สิ่ งจูงใจในการทาระบบวนเกษตรโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้านคื อ สิ่ งจูงใจด้านเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การท าวนเกษตรของเกษตรกร
ได้แก่ วัย การรับรู ้ข่าวสารด้านวนเกษตร การอบรมหรื อ
ดูงานด้านวนเกษตร ระดับความรู ้ ความเข้าใจ สิ่ งจูงใจ
ด้านสังคม) ขนาดพื้ นที่ ทากิ น และการถือครองที่ ดิน
และปั จ จัย ที่ ไ ม่ มี ค วาม สั มพันธ์ ต่ อการท าวนเกษตร
ได้ แ ก่ ระดั บการศึ ก ษา สิ่ งจู งใจด้ า นเศรษฐกิ จและ
สิ่ งจูงใจด้านสิ่ งแวดล้อม จานวนสมาชิ กในครั วเรื อน
รายได้สุทธิ และการเป็ นหนี้สิน
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จากการศึ ก ษาเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั การทาวนเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ คือ
วัย การรั บรู ้ ข่ าวสารด้า นวนเกษตร การอบรมหรื อดู
งานด้านวนเกษตร ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบ
วนเกษตร ขนาดพื้ นที่ ทากิ น การถื อครองที่ ดิน และ
สิ่ งจูงใจด้านสังคม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่ งเสริ มวนเกษตรในพื้ นที่ จึ งควรประชาสัมพันธ์ใน
เกษตรกรได้รู้จกั ระบบวนเกษตร สร้ างความรู ้ ความ
เข้า ใจ และจู ง ใจการท าวนเกษตรให้ ม ากขึ้ น ด้ว ย
สิ่ งจูงใจทางด้านสังคม เช่ น ตาแหน่ งทางสังคม สิ ทธิ
ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่ วมทากิจกรรมทางด้านวน
เกษตร เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจในการทาระบบวนเกษตร
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____________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
การจัดการป่ าชุมชนบ้านนาเชื อก ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ คือ
การสนทนากลุ่มร่ วมกับผูน้ าชุมชนและชาวบ้าน จานวน 15 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผูน้ าชุมชน พระสงฆ์ และ
ชาวบ้าน จานวน 3 คน และการสารวจป่ าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ป่ าชุมชนบ้านนาเชื อกมีเนื้ อที่จานวน 150 ไร่
สาเหตุการจัดตั้งป่ าชุมชน คื อ สภาพป่ าเสื่ อมโทรมจากการถูกทาลายโดยบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อการเก็บหาทรั พยากรจากป่ าเพื่ อการดารงชี วิตของชาวบ้าน การจัดการป่ าชุ มชนบ้านนาเชื อก
ประกอบด้วย ด้านการใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน คือ การใช้ประโยชน์เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร และแหล่ง
ไม้ในพิธีกรรม ด้านการป้ องกันป่ าชุมชน โดยชุมชนได้กาหนดกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน และด้าน
แนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่จะช่วยให้การจัดการป่ าชุมชนประสบผลสาเร็ จคือ คน ความรู ้
เครื อข่าย กิจกรรม และงบประมาณ
คาสาคัญ: ป่ าชุมชน การจัดการป่ าชุมชน

ABSTRACT
Qualitative research was applied to study community forest management in Nacheuk village Rae subdistrict, Pangkhon district, Sakhon Nakhon province. Focus groups were used with 15 key informants including
the community leader and villagers, and in-depth interviews were held with three key informants consisting of the
community leader, villagers, and a monk, supplemented by a community forest survey. The result showed that
the community forest of Nacheuk village covered 150 rai. The reason to establish the community forest was to
address degradation of the forest by people both internal and external to the community as livelihoods were being
adversely affected as a result of the unmanaged harvesting of forest resources. Community forest management in
Nacheuk village included community forest utilization as a food source, herb source, and ritual plant source.
Community forest protection involved establishing rules for community forest utilization. Factors considered in
the guidelines for community forest conservation that will help achieve success as a result of community forest
management were: people, knowledge, network, activities, and budget.
Keywords: community forest, community forest management
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คานา
พื้ น ที่ ป่ าไม้ป ระเทศไทยตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปั จจุ บ ันมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างต่ อเนื่ อง การบุ กรุ ก
พื้ นที่ ป่าไม้พบกระจายอยู่ในทุ กภูมิภาคของประเทศ
ทั้งการบุกรุ กเข้าครอบครองพื้นที่ป่าไม้สาหรับใช้เป็ น
ที่อยู่อาศัย การแผ้วถางป่ าเพื่อทาการเกษตร และการ
ส่ ง เสริ มการปลู ก พื ช ทดแทนพลัง งาน ที่ มี ค วาม
ต้องการใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็ นต้น (กรมป่ าไม้, 2558)
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมีแนวโน้มเสื่ อม
โทรมรุ นแรง ทาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลือง
ไม่ คุ ้ ม ค่ า เ กิ ดความเสี่ ยงต่ อการสู ญเสี ยควา ม
หลากหลายทางชี วภาพในระบบนิ เ วศป่ าไม้ ซึ่ งเป็ น
แหล่ งพึ่ งพิ งในการด ารงชี วิตของชุ มชน (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2554) ข้อมูลปี พ.ศ. 2516 พื้ นที่ ป่าไม้ประเทศไทยมี
ประมาณ 138,566,875 ไร่ หรื อร้อยละ 43.21 ของพื้นที่
ประเทศ จากนั้นลดลงเรื่ อย ๆ จนในปี พ.ศ. 2541 เหลือ
พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 81,076,250 ไร่ หรื อร้อยละ 25.28
ของพื้นที่ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2557 พื้นที่ป่า
ไม้ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ น โดยในปี พ.ศ.
2557 มีพ้ืนที่ ป่าไม้ประมาณ 102,285,400 ไร่ หรื อร้อย
ละ 31.62 ของพื้นที่ ประเทศ (กรมป่ าไม้, 2557) แม้ว่า
พื้ น ที่ ป่ าไม้ป ระเทศไทยมี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ไ ม่
เทียบเท่าพื้นที่ป่าไม้ในอดีต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึ ง ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ที่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ฟื้ นฟู และสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร
ธรรมชาติ มุ่งรั กษาและฟื้ นฟูพ้ื นที่ ป่าและเขตอนุ รักษ์
การใช้ประโยชน์จากทรั พยากรชี วภาพ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการความรู ้ ให้เป็ นเครื่ องมื อใน
การวางแผนและบริ หารจั ด การ (ส านั ก งานคณะ
กรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ,
2554)

การจัดการป่ าในแนวทางที่ รัฐเป็ นเจ้าของป่ า
ก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อระบบนิ เวศ ความไม่เป็ นธรรมใน
การกระจายผลประโยชน์จากทรั พยากรของส่ วนรวม
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการป่ า
ใหม่ โดยหวังผลหลักคือ ไม่ทาลาย แต่รักษาและฟื้ นฟู
สภาพระบบนิ เวศให้ดีข้ ึน ในขณะเดี ยวกันก็หาทางให้
ผูค้ นรอบ ๆ ป่ าและในป่ าได้รับประโยชน์จากป่ ามากขึ้น
ซึ่ งแบบแผนการบริ หารจัดการที่มีทรัพยากรป่ าไม้เป็ น
ศูนย์กลางของการผลิต และการดารงชี วิตของชาวบ้าน
โดยชาวบ้า นเป็ นเจ้า ของ เป็ นผู ้จัด การ และได้รั บ
ประโยชน์ เรี ยกว่ า “ป่ าชุ ม ชน” หรื อ Community
Forestry (ฉลาดชาย, 2556) การบริ หารจัดการป่ าชุมชน
เป็ นกระแสหนึ่ งที่ ชุมชนหันมาให้ความสาคัญ โดยมี
ชุมชนหลายแห่ งทัว่ ประเทศได้พยายามดาเนิ นกิ จกรรม
มากมายเพื่ ออนุ รักษ์และรั กษาป่ าไว้ให้คงอยู่ (จิ นตนา
และประเสริ ฐ, 2555) ป่ าชุ มชนเป็ นทั้งแนวคิ ด วิธีการ
และกระบวนการพัฒนาชี วิตคนชนบทให้เกิ ดจิ ตสานึ ก
สาธารณะ เป็ นฐานรากของการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และสิ่ งแวดล้อมในชนบท
รวมถึ งเป็ นเครื่ องมือการกระจายอานาจ การแก้ปัญหา
ความยากจน และการสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้ (หทัยชนก, 2550)
ห มู่ บ้ า น น า เ ชื อ ก เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน ได้รับการ
สนับสนุ นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้เป็ นหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมู่บา้ น
ทอ ถัก จัก สาน ในปี 2554 และต่ อมาหมู่บา้ นได้เข้า
ร่ วมโครงการยกระดับคุ ณภาพชี วิตของชุ มชนแบบมี
ส่ วนร่ วม 84 หมู่บา้ นชุ มชนเฉลิ มพระเกี ยรติ ด้วยการ
พั ฒ นาแบบบู ร ณาการครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ท้ ั งด้ า น
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ ม (คณะกรรมการ
หมู่บา้ นนาเชือก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2555) การจัดการป่ าชุมชน
บ้านนาเชื อก ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

จึงเป็ นมิติหนึ่ งของการพัฒนาชุ มชน ที่ มุ่งศึ กษาสภาพ
การจัดการป่ าชุมชนและแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ของบ้า นนาเชื อ ก ต าบลแร่ อ าเภอพัง โคน จัง หวัด
สกลนคร ซึ่ งผลการวิ จัย สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้เ ป็ น
ฐานความรู ้ ในการวางแผนการอนุ รักษ์และพัฒนาป่ า
ชุมชนให้เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน
ที่ยงั่ ยืนต่อไป

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสนทนากลุ่ ม
ร่ วมกับชาวบ้านนาเชื อก จานวน 15 คน การสัมภาษณ์
เชิงลึกผูน้ าชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้าน จานวน 3 คน
การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม (non-participant
observation) และการสารวจป่ าชุ มชน เพื่อสนับสนุ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เครื่องมือวิจยั
เครื่ องมื อวิจยั คื อ ประเด็นสนทนากลุ่มและ
แบบสั ม ภาษณ์ ประกอบด้ว ยประเด็ น สอบถามคื อ
สภาพของป่ าชุมชน ประวัติความเป็ นมาของป่ าชุมชน
ลักษณะการใช้ประโยชน์ การป้ องกันป่ าชุ มชน และ
แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ป่ าชุ ม ชน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (content analysis)
ซึ่ งเป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบสร้ างข้ อ สรุ ป
ประกอบด้วยการตี ความ การจาแนกชนิ ดข้อมูล และ
การวิเคราะห์โดยการเปรี ยบเที ยบข้อมูล ที่ จะนาไปสู่
ข้อ สรุ ป ตามวัต ถุ ประสงค์ที่ ต้ ังไว้ โดยผูว้ ิ จัย ได้เ น้น
การวิ เ คราะห์ จ ากประเด็ น เนื้ อหาสาระส าคั ญ ใน
สถานการณ์ที่ศึกษาเป็ นหลัก
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ผลและวิจารณ์
บริบทป่ าชุมชน
ป่ าชุ มชนบ้านนาเชื อกมีเนื้ อที่จานวน 150 ไร่
เป็ นป่ าเต็งรัง ฝั่ งด้านทิ ศตะวันออกของวัดภูดอยเทพ
เนรมิ ต บริ เ วณโดยรอบป่ าชุ ม ชนเป็ นที่ ด อนเชิ งเขา
สลับโขดหิ นประปราย บริ เ วณด้านทิ ศเหนื อของป่ า
ชุมชนติ ดกับเขื่ อนน้ าอูน ทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อติ ด
กับเขื่ อนน้ า อูน ทิ ศตะวันออกเฉี ย งใต้ข องป่ าชุ มชน
เป็ นพื้นที่ หมู่บา้ นนาเชื อก หมู่ที่ 9 ตาบลแร่ อาเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร ซึ่ ง พ.ศ. 2540 นายก่อง จันทะ
วงค์ ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านนาเชื อก ได้ขอพื้ นที่ ป่าบางส่ วน
จากกรมป่ าไม้เ ป็ นป่ าชุ มชนเขตอนุ รั ก ษ์ พ ัน ธุ์ ไ ม้
สาเหตุ ม าจากป่ าถู ก บุ ก รุ กจากบุ ค คลทั้ง ภายในและ
ภายนอกตัดไม้ทาลายป่ า ทาให้สภาพป่ าเสื่ อมโทรมลง
ส่ งผลกระทบต่อการดารงชี พของชาวบ้านนาเชื อก ที่
เก็บหาของป่ ามาทาอาหารหรื อนาไปจาหน่ายที่หมู่บา้ น
ใกล้เคี ยง หลังจากที่ มีการจัด ตั้งให้เ ป็ นป่ าชุ มชนขึ้ น
ชาวบ้านในชุ มชนก็ได้หนั มาให้ความสาคัญกับป่ ามาก
ขึ้น มีจิตสานึกในการรักษาป่ า โดยเน้นการเก็บของป่ า
เพื่ อการทาอาหารบริ โ ภคในครั วเรื อน เช่ น การเก็บ
ผักหวาน จะเก็บเฉพาะยอด จะไม่ตดั ต้นผักหวาน ถ้า
ต้นผักหวานสู ง หรื อการหาไข่ มดแดง จะไม่เอาแป้ ง
ไปโรยใส่ มดแดง เพราะอาจทาให้มดแดงตาย ปัจจุบนั
ป่ าชุมชนบ้านนาเชื อกมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้ น ทั้ง
ด้านอาหารและพืชสมุนไพร ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ พรรณี
และกาญจนา (2549) ได้กล่า วถึ งการเกิ ดป่ าชุ มชนว่า
สามารถเกิดขึ้นได้หลายรู ปแบบ เช่น เกิดขึ้นตามความ
จาเป็ นในการใช้สอย ป่ าชุ มชนที่ เกิ ดขึ้ นในลักษณะนี้
จะเกิ ดขึ้ นจากการที่ ชุมชนได้ร่วมกันใช้ประโยชน์มา
เป็ นเวลานาน และรั บรู ้ ร่วมกันว่าควรจะกันเป็ นพื้ นที่
เพื่ อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่ น ป่ าใช้สอย ป่ าทาเลเลี้ ยง
สัตว์ ป่ าโคก สาหรับเก็บเห็ด เป็ นต้น บริ เวณป่ าเหล่านี้
มักไม่เหมาะกับการถากถาง ทาไร่
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การจัดการป่ าชุมชน
1. ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ าชุ มชน
ประกอบด้วย
1.1 ด้ า นอาหาร เป็ นการใช้ พื ชมา
รั บประทานเป็ นอาหารทั้งแบบผักสด ลวก แกง ซึ่ ง
จาแนกได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพืช เป็ นพืชที่เกิดบริ เวณ
ป่ าโคก พบจานวน 9 ชนิ ด แบ่ งออกเป็ น พืชที่ นายอด
มารับประทาน จานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ ผักหวาน ผักเม็ก
ผักติ้ ว และผักกระโดน พื ชที่ นาดอกมารั บประทาน
จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ ดอกกระเจียว พืชที่นาหน่ออ่อน
มารับประทาน จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ ไผ่รวก พืชที่ นา
ลาต้นอ่อนมารับประทาน จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ อีรอก
และพื ชที่ ใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ยอด ผล ดอก มีจานวน 2
ชนิ ด ได้แก่ มะกอก และเพกา 2) กลุ่มเห็ด พบจานวน
12 ชนิ ด ซึ่ งสามารถจาแนกตามแหล่งกาเนิ ดคื อ เห็ดที่
เกิ ดตามซอกหิ นที่ มีความชุ่ มชื้ น จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่
เห็ดน้ าหมาก เห็ดที่เกิดตามต้นไม้ผุที่มีความชื้ น จานวน
2 ชนิ ด ได้แ ก่ เห็ ด ขอน และเห็ ด หู หนู ป่ า เห็ ด ที่ เ กิ ด
บริ เวณดิ นที่มีใบไม้ทบั ถม จานวน 13 ชนิ ด ได้แก่ เห็ด
ระโงก เห็ดผึ้งหวาย เห็ดผึ้งแดง เห็ดผึ้งข้าว เห็ดผึ้งนกยุง
เห็ ดผึ้งครามใหญ่ เห็ ดครามน้อย เห็ ดเผาะ เห็ ดตะไค
เห็ ดหน้า มุ ม เห็ ดมันปู เห็ ดหน้า วัว และเห็ ด กาวแป้ ง
และเห็ ด ที่ เ กิ ด บริ เวณดิ น จอมปลวก จ านวน 1 ชนิ ด
ได้แก่ เห็ดปลวก 3) กลุ่มสั ตว์ พบจานวน 10 ชนิ ด และ
สามารถจาแนกตามแหล่งกาเนิ ดคื อ กลุ่มสัตว์บริ เวณ
ป่ าโคก จานวน 7 ชนิด ได้แก่ ไข่มดแดงหรื อแม่เป้ ง แมง
จิ นูน จักจัน่ แมลงทับ แมงคาม กิ้งก่า และจิ โป่ ม กลุ่ม
สัตว์บริ เวณหนองน้ า จานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ อึ่ ง เขี ยด
และกบ ซึ่ งใกล้เคียงกับ ฉลวยรัตน์ และคณะ (2550) ที่
ศึ กษาการใช้ประโยชน์ป่าชุ มชน: กรณี ศึกษาป่ าชุ มชน
บ้านซาผักหนาม อาเภอชุ มแพ จังหวัดขอนแก่ นพบว่า
การใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชน คื อการเก็บหาของป่ า
ได้แก่ หน่ อไม้ เห็ด (เช่ น เห็ ดปลวก เห็ นระโงก เห็ดหู

หนู เห็ดตระไคร้) ผักป่ า (เช่น ผักหวานป่ า ผักติ้ว ผักเม็ก
อีรอก) ไข่มดแดง และแมลง
1.2 ด้านสมุนไพร ความหลากหลายของ
สมุ นไพรในเขตป่ าชุ มชน พบจานวน 34 ชนิ ด โดย
จาแนกตามส่ วนที่นามาใช้ประโยชน์คือ สมุนไพรที่นา
รากมาใช้ป ระโยชน์ จ านวน 13 ชนิ ด คื อ ไม้เ ลื้ อ ย
จานวน 5 ชนิ ด ได้แก่ เสี่ ยวแดงภู เครื อข้าวสาร กองกอย
ลอดขอน รากสามสิ บ และเกงปื น ไม้ทรงพุ่ม จานวน 7
ชนิ ด ได้แก่ พระเจ้าลื มกู้ พังคี ดอกรั กป่ า ใต้ใบใหญ่
หมากข้า วจี่ ใบส่ องฟ้ า และค าตานา และไม้ยื นต้น
จานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ นมวัว และตองทุ่ ง สมุนไพรที่
นาแก่นมาใช้ประโยชน์ จานวน 15 ชนิ ด คื อ ไม้ยืนต้น
15 ชนิ ด ได้แก่ โมกน้อย ขามป่ า ตูมตัง ตูมป่ า ตูมบ้าน
ตานกกด บก สะแบง ข้าวมันนมสาว สี ดาโคก มุ่ยขาว
ยอป่ า ประดงเหลือง กระไดเต่า และตะโก สมุนไพรที่
นาลาต้นมาใช้ประโยชน์ จานวน 2 ชนิ ด คื อ ไม้เลื้ อย
จานวน 1 ต้น ได้แก่ ป้ าง ไม้ยืนต้น จานวน 1 ชนิด ได้แก่
ช้างน้าว สมุ นไพรที่ นาใบมาใช้ประโยชน์ จานวน 1
ชนิ ด คื อ ไม้เ ลื้ อย จ านวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ ปิ่ นประดับ
สมุนไพรที่นาผลมาใช้ประโยชน์ จานวน 1 ชนิด คือ ไม้
ยืนต้น ได้แก่ มะขามป้ อม อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยัง
ขาดความรู ้ เรื่ องการจดจาชื่ อและลักษณะต้นสมุนไพร
ทาให้บางครั้งตัดทิ้งโดยไม่รู้ตวั ซึ่ ง กรมป่ าไม้ (2550)
กล่าวถึงประโยชน์ของป่ าชุมชนคือเป็ นแหล่งของความ
หลากหลายทางชี วภาพ ทั้ง แหล่ ง อาหารธรรมชาติ
สาหรับบริ โภคในชี วิตประจาวันของราษฎรในชุ มชน
แหล่งพืชสมุนไพรที่ สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ ทา
ให้ลดความจาเป็ นในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมือง
1.3 ด้านพรรณไม้ในพิ ธีกรรม พบพรรณ
ไม้ที่ชาวบ้านนามาประกอบพิ ธีกรรมตามความเชื่ อที่
สื บสานมาจากบรรพชน ทั้งเพื่ อความเป็ นสิ ริ มงคล
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และขับไล่สิ่งชัว่ ร้าย โดยพบพรรณ
ไม้จานวน 3 ชนิ ด คือ ยอป่ า ส้มป่ อย และไผ่ ทั้งนี้ ยอป่ า
มีความเชื่อว่าคนจะยกยอ ไม่ตกต่า และมีคนชม ส้มป่ อย

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

มีความเชื่ อว่าสามารถขับไล่ภูตผี สิ่ งไม่ดี ไล่สิ่งชัว่ ร้าย
ส่ วนไผ่ ใช้เป็ นไม้ใช้สอยต่าง ๆ เช่ น การทาก้านเสี ยบ
เงิน ในประเพณี งานบุญต่าง ๆ ซึ่ ง กฤษณา (2544) กล่าว
ว่า การนาพืชมาใช้ในการประกอบพิ ธีกรรม สะท้อน
ให้เห็ นถึ งระบบความเชื่ อ สังคม วัฒนธรรม วิ ถีการ
ดารงชี วิต ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ความอุดมสมบูรณ์
ของทรั พยากรธรรมชาติ ในชุ มชน และ ปรี ดี (2549)
กล่าวว่ามนุษย์ประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
แก่ตนเองและครอบครัว มีเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ การ
งาน ประสบแต่ความสงบสุ ขร่ มเย็น
2. ด้านการป้ องกันป่ าชุ มชน โดยชุ มชนได้
กาหนดกฎระเบี ยบการใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชนไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ใน “ข้อบังคับภายในหมู่บา้ น”
เพื่ อให้ทุกคนในหมู่บา้ นได้ถือปฏิ บัติตามข้อระเบี ยบ
โดยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับป่ าชุมชน คือ ข้อบังคับที่ 1
ดู แ ลรั กษาป่ าไม้ชุ มชน ข้อบังคับ ถ้า ฝ่ าฝื นปรั บเงิ น
5,000 บาท อย่างไรก็ตามหากมีการพบเห็นการตัดหรื อ
การทาลายป่ าไม้ ก่อนจะใช้การลงโทษตามกฎระเบียบ
ชาวบ้านจะใช้วิธีการตักเตือนด้วยวาจาก่อน นอกจากนี้
ปั ญหาและการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน
ส่ ว นใหญ่ เป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับคน โดยเฉพาะคนต่ า ง
พื้ นที่ ที่ เ ข้า มาหาประโยชน์จากป่ าชุ มชนอย่ างผิ ด วิ ธี
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ จัก รพงษ์ และคณะ (2556) พบว่ า
กฎเกณฑ์การใช้พ้ืนที่ป่าชุมชน เป็ นข้อกาหนดการห้าม
ตัดต้นไม้โดยไม่ ได้รั บอนุ ญาตจากคณะกรรมการป่ า
ชุ มชน ห้ามล่าสัตว์ ห้ามจุ ดไฟเผาป่ า ห้ามฟั นหรื อถาก
เปลือกไม้เพื่อกระทาการใด ๆ อันเป็ นสาเหตุให้ตน้ ไม้
ตาย ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกปรับ แต่ถา้ ฝ่ าฝื นครั้งแรกจะทาการ
ตัก เตื อ น ครั้ งที่ ส องจะจับ ด าเนิ น คดี และ Wadley
and Colfer (2004) พบว่ า การอนุ รั ก ษ์ ป่ าไม้เ ป็ นการ
เสริ มสร้างการจัดการในชุ มชน การช่ วยให้ประชาชน
ใส่ ใจกั บ เป้ าหมายระยะยาวในการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ ภ ายใต้ก ารจัด การของชุ ม ชนอย่ า งยั่ง ยื น
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รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบี ยบเกี่ยวกับป่ าไม้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน
3. ด้านแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุ มชน เพื่อให้
การจัดการป่ าชุ มชนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ชุ มชนจึ ง
ควรมีแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชุมชน ดังนี้
3.1 ด้า นคน ปั ญหาด้า นคนส่ วนใหญ่ จ ะ
เป็ นคนจากพื้นที่อื่นที่เข้ามาใช้ประโยชน์เก็บของป่ าไป
จาหน่ าย ซึ่ งการใช้ประโยชน์มีจุดประสงค์ที่แตกต่าง
กันกับกลุ่มชาวบ้านบ้านนาเชื อกที่ เข้าไปใช้ประโยชน์
จากป่ าเพื่ อเป็ นอาหารในครั วเรื อน ลดค่ า ใช้จ่ า ยใน
ครัวเรื อน ดังนั้น ชาวบ้านจึงต้องคอยเป็ นหู เป็ นตาคอย
สังเกตคนแปลกหน้าที่ เข้ามาในหมู่บา้ น และคอยผลัด
กันสอดส่ องภายในป่ าชุมชน หากเจอคนต่างถิ่นเข้ามา
หาประโยชน์ในป่ าชุ มชนจะอธิ บาย กฎ ระเบี ยบ และ
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชนให้ฟังเพื่อจะ
ได้ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบอย่างถูกต้อง หากยังมีการฝ่ า
ฝื นก็จะดาเนิ นการตามกฎหมายต่อไป จึงเห็นได้ว่าคน
เป็ นองค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ ป่ าชุ ม ชน
เนื่องจากเป็ นทั้งผูด้ ูแลรักษาป่ า และใช้ประโยชน์จากป่ า
ชุ มชน คน จะรวมถึ งผูน้ าชุ มชน ชาวบ้า น พระสงฆ์
(ทวีชยั , 2552)
3.2 ด้านความรู ้ ชาวบ้านยังขาดความรู ้ ใน
การใช้ ป ระโยชน์ แ ละอนุ รั ก ษ์ ป่ าชุ ม ชน จึ ง ควร
ดาเนิ นการสร้ างแรงจูงใจ ให้กลุ่มวัยเด็กรู ้ จกั รั ก รู ้ จัก
หวงแหน รู ้จกั อนุรักษ์ และรู ้จกั ศึกษาการใช้ประโยชน์
จากป่ าชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นด้านอาหาร เช่น สอนให้รู้ว่า
กลุ่มพื ชชนิ ดใดสามารถนามาประกอบอาหารได้ ควร
ใช้ส่ วนใด ใช้ใ นปริ มาณเท่ า ไหร่ กลุ่ มสั ต ว์ค วรให้
ความรู ้รูปแบบการล่าเพื่อมาเป็ นอาหารได้อย่างไร เช่ น
วิธีการจับจักจัน่ โดยใช้ไม้ยาวและใช้ยางไม้เหนียว ๆ ทา
ปลายไม้เพื่อให้จกั จัน่ ติดยาง ซึ่ งวิธีน้ ี จะทาให้จบั จักจัน่
ได้มาก จึ งควรจับในปริ มาณเพียงพอสาหรับทาอาหาร
กลุ่ ม เห็ ด ชนิ ด ใดกิ น ได้ เห็ ด ชนิ ด ใดเป็ นพิ ษ ด้ า น
สมุนไพร ควรปลูกสมุนไพรบางชนิ ดไว้เป็ นเสมือนยา
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สามัญประจาบ้าน จะได้รั กษาโรคในเบื้ องต้น สอน
วิธี การใช้ให้แ ก่ ค นรุ่ นใหม่ ไ ด้สื บทอด และสื บสาน
พิธีกรรมความเชื่ อต่าง ๆ ที่ ถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็ น
ประเพณี วัฒนธรรม เช่น บุญข้าวสาก จัดพิธีกรรมนี้ข้ ึน
เพราะมีความเชื่ อว่าเป็ นวันปล่อยดวงวิญญาณให้มารับ
บุญรับส่ วนกุศลของญาติ ที่อุทิศให้ เป็ นต้น ซึ่ ง วิสูตร
(2550) พบว่า ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นในการเก็บหาของป่ า
เพื่ อลดการทาลายทรัพยากรในป่ าชุ มชน ภูมิปัญญานี้
จะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่ นลูกผ่านการกระทาเป็ นตัวอย่าง
ของคนรุ่ นพ่อแม่ ได้แก่ เห็ดเผาะ เก็บเฉพาะเห็ดดอกโต
ก่อน ดอกเล็กจะกลบเอาไว้ เห็ ดแตกหรื อเน่ าจะไม่เอา
แต่จะปล่อยไว้ให้เป็ นเชื้ อในดิน เห็ดผึ้ง ดอกที่บานและ
ดอกที่ เปื่ อย จะทิ้ งไว้เป็ นเชื้ อในปี ต่ อไป เห็ ดระโงก
ดอกเห็ ดบานแก่จะไม่เก็บ ไม่ถางหรื อเผาป่ าที่ เกิ ดเห็ ด
ระโงก เห็ดปลวก ดอกที่บานจะไม่เก็บ ตอนเก็บเห็ดจะ
ไม่กองเห็ดกับพื้นดิน เก็บแล้วใส่ ตะกร้าหรื อสิ่ งที่เตรี ยม
ไปใส่ เห็ดเลย เพราะเชื่ อว่าถ้ากองเห็ดกับดิน เห็ดจะไม่
ออกตรงนั้นอีก ดอกกระเจี ยว การเก็บจะเอาดอกอ่อน
มารับประทานไม่เก็บดอกแก่ และเหลือหัวไว้ขยายพันธุ์
ในปี ต่อไป กลอย ในกอหนึ่ งจะมีหลายหัว จะเลือกเอา
แต่ หัวใหญ่ เหลื อหัวขนาดเล็กเอาไว้แล้วเอาดิ นกลบ
ส่ วนระวี และรั งสรรค์ (2550) กล่ าวว่าความรู ้ ในการ
จัดการป่ า จะรวมถึงความรู ้ที่ชุมชนมีความต้องการรั บ
การสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อที่จะนามาต่อยอดปรับใช้
ในการจัดการป่ าชุ มชน ได้แก่ การจัดการความรู ้ ใน
ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ มา
สนับสนุ น และความรู ้ที่ทางภาครัฐต้องการจากชุ มชน
เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการป่ าชุมชน
3.3 ด้ า นเครื อข่ า ย นอกจากจะเป็ นการ
ร่ วมมือกันระหว่างคนในชุ มชนกับคนละแวกใกล้เคี ยง
แล้วยังต้องอาศัยความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การสนับสนุนการอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้ที่สาคัญให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่ งอาจด าเนิ นการโดยการฝึ กอบรมเพื่ อเปลี่ ยนแปลง
ความคิ ด ชาวบ้ า นให้ ช าวบ้ า นตระหนั ก และเห็ น

ความส าคัญ ป่ าชุ ม ชนและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า
ชุมชน เนื่ องจากถ้าเป็ นหน่วยงานรัฐ ชาวบ้านจะเชื่ อถือ
มากกว่าที่ เป็ นชาวบ้านด้วยกัน นอกจากนี้ ชาวบ้านยัง
ขาดงบประมาณ และปั จจัยการปลูกต่าง ๆ จึงควรได้รับ
การสนับสนุ นงบประมาณ เมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ เช่ น ต้น
ยางนา ต้นพยุง และต้นประดู่ ซึ่ งสอดคล้องกับ ระวี
และรั งสรรค์ (2550) กล่ าวว่า การพัฒนาป่ าชุ มชนให้
ประสบความสาเร็ จ การสนับสนุ นจากเครื อข่ ายหรื อ
องค์กรภายนอกเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสนับสนุนข้อมูลด้าน
วิชาการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ หรื อแม้แต่งบประมาณ
เพราะลาพังชุมชนฝ่ ายเดียวคงไม่มีทรัพยากรเพียงพอใน
การจัดการป่ าชุมชน
3.4 ด้า นกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ มี กิ จ กรรมการ
อนุ รักษ์ป่าร่ วมกันของชุ มชน นอกจากการจัดกิ จกรรม
ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่าง ๆ ควรปลูกต้นไม้ภายในวัด
การปลูกต้นไม้ซ่อมแซมบางส่ วนในพื้นที่ ป่า สิ่ งสาคัญ
อีกประการคือ การทาป้ ายสัญลักษณ์เขตสงวนให้ชดั เจน
ได้แก่ การติ ดป้ ายเขตป่ าชุ มชน การติ ดป้ ายห้ามตัดไม้
ท าลายป่ า การท ารั้ วป้ องกันเขตปลู กต้นไม้ในพื้ นที่
สาธารณะและป่ าชุมชน เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้เข้าใจว่า
เป็ นเขตพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ป่า ซึ่ งเป็ นไปในทิศทาง
คล้ายกับ ใบคา (2552) พบว่า กิ จกรรมในการจัดการป่ า
ชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการป่ าชุมชน การปลูก
ต้นไม้เ พิ่ มในพื้ น ที่ ป่ าชุ มชน การจัด เวรยามควบคุ ม
การดูแลรักษาป่ า การจัดทาแนวป้ องกันไฟป่ า
3.5 ด้านงบประมาณ กลุ่มชาวบ้านนาเชื อก
ได้จดั สรรกันเองแต่เนื่ องจากประธานกลุ่มและสมาชิ ก
กลุ่มหมู่บา้ นได้มีแนวทางการอนุ รักษ์ป่าชุ มชน พื้นที่
เขาฝั่ งทิ ศ ตะวันตกชาวบ้า นก าลังจะอนุ รั กษ์ป่ าแบบ
แหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เ วศน์ มี จุด ประสงค์ที่ วางไว้ 4
รู ปแบบ ดังนี้ 1) ทาเป็ นหมู่บา้ นนิ เวศน์ 2) มีมคั คุเทศ
น้อ ยคอยแนะน า/น าทาง/และให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ป่ า
ชุ มชน 3) จัดแคมป์ ปิ้ งริ มเขื่ อนศึ กษาป่ า/นั่งเรื อ/ไหว้
พระ 4) เพิ่ มจานวนพันธุ์ไม้ในแต่ละปี จึ งต้องการให้

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

หน่ วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่ องงบประมาณใน
การจัดทาโครงการที่กาหนดไว้ การดาเนินกิจกรรมต่าง
ๆ ในการจัดการป่ าชุ มชน ต้องมีค่าดาเนิ นงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และควรมี การสนับสนุ นงบประมาณในการ
จัด การป่ าชุ มชนจากภาครั ฐและภาคเอกชนในระยะ
เริ่ มต้น หลังจากนั้นอาจพัฒนาป่ าชุ มชนให้เป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง พา
ตนเองได้ และเกิ ดการพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยื นต่ อไป
(วรากร, 2549)

สรุ ป
ป่ าชุ มชนบ้านนาเชื อกมีเนื้ อที่จานวน 150 ไร่
สาเหตุการจัดตั้งป่ าชุมชน คือ สภาพป่ าเสื่ อมโทรมจาก
การถูกทาลายโดยบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการเก็บหาทรั พ ยากรจากป่ าเพื่ อ
การดารงชี วิตของชาวบ้าน การใช้ประโยชน์จากป่ า
ชุ มชน คื อ แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งไม้ใน
พิธีกรรม ส่ วนแนวทางการอนุ รักษ์ป่าชุ มชนมี หลาย
องค์ประกอบ คื อ คนต้องตระหนักในคุณค่าป่ าชุ มชน
รู ้ จัก หวงแหน รู ้ จัก อนุ รั ก ษ์ และรู ้ จัก ศึ ก ษาการใช้
ประโยชน์จากป่ าชุ มชน การสอดส่ องดูแลป่ าชุ มชน
คนจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการอนุ รักษ์ป่าชุมชน
เนื่ องจากเป็ นทั้งผูด้ ูแลรักษาป่ า และใช้ประโยชน์จาก
ป่ าชุมชน คนจะรวมถึงผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน พระสงฆ์
ความรู ้ ความรู ้ในการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์จากป่ า
อะไรมี ป ระโยชน์ ส่ ว นใดที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใช้ ใ น
ปริ มาณเท่ า ไหร่ วิ ธี ก ารเก็ บ หา เครื อข่ า ยเป็ นการ
ร่ ว มมื อ กัน ระหว่ า งคนในชุ ม ชน ชุ ม ชนใกล้เ คี ย ง
หน่ ว ยงานภายนอก กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ป่าชุ ม ชน
ได้ แ ก่ กา ร ปลู ก ต้ น ไ ม้ การ ดู แ ลรั กษ าป่ า แ ล ะ
งบประมาณ อาจมาจากชาวบ้านร่ วมบริ จาค การจัดหา
โดยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น พัฒ นาหมู่ บ้า นท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิ เ วศน์ เพื่ อนาเงิ นมาบริ หารจัด การในหมู่บา้ น การ
ขอรับบริ จาคจากหน่วยงานภายนอก
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บทคัดย่อ
จาปี หลวงมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์จากการประเมินสถานภาพโดย IUCN จาเป็ นต้องขยายพันธุ์แม่ไม้จาปี
หลวงให้มีจานวนมากขึ้ น แต่ขาดแคลนต้นกล้าจาปี หลวงที่ จะใช้เป็ นต้นตอจึ งทาการศึ กษาวิธีการเสี ยบกิ่ งจาปี
หลวงบนต้น ตอจาปา เพื่ อให้ทราบว่า กิ่ งพันธุ์ จาปี หลวงสามารถเสี ย บบนต้นตอจาปาได้หรื อไม่ และวิ ธีใ ด
เหมาะสมในการเสี ยบกิ่ง ทดลองโดยใช้วิธีเสี ยบข้าง เตรี ยมต้นตอ 2 ลักษณะคือ คงยอดของต้นตอไว้ และตัดต้น
ตอเหนื อรอยเสี ยบ กิ่ งพันธุ์ที่นามาเสี ยบแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคื อ ปลายยอด และท่อนล่างที่ ถดั ลงมาจากปลายยอด
วางแผนการทดลองแบบ 2x2x4 factorials มี 4 ซ้ า แต่ละปั จจัยการทดลองมีจานวนตัวอย่างไม่เท่ากัน หลังการ
เสี ยบกิ่ง 3 เดือน เก็บข้อมูลความสาเร็ จของการเสี ยบกิ่งพบว่ากิ่งพันธุ์จาปี หลวงสามารถขยายพันธุ์ได้ดว้ ยการเสี ยบ
กิ่งบนต้นตอจาปาได้ดี การตัดยอดของต้นตอมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จในการเสี ยบกิ่ง ต้นตอที่
ตัดให้ความสาเร็ จเฉลี่ยถึง 78.33 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมากกว่าต้นตอที่มียอดซึ่ งสาเร็ จเพียง 33.97 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่
ลักษณะกิ่ งพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีอิทธิ พลร่ วมกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติระหว่างลักษณะ
ของกิ่งพันธุ์ และการเตรี ยมต้นตอต่อความสาเร็ จในการเสี ยบกิ่ง ถ้าตัดยอดต้นตอแล้วเสี ยบด้วยกิ่งพันธุ์ที่เป็ นท่อน
ล่างและปลายยอดให้ผลสาเร็ จที่ 91.67 และ 65.00 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ แต่ถา้ ไม่ตดั ต้นตอพบว่าใช้กิ่งพันธุ์ส่วน
ปลายยอดและท่อนล่างได้ผลสาเร็ จที่ 37.50 และ 30.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: จาปี หลวง จาปา การเสี ยบกิ่ง ต้นตอ สถานภาพใกล้สูญพันธุ์

ABSTRACT
The IUCN Red List of Threatened Species includes Magnolia rajaniana (Craib) Figlar as a vulnerable
species. Due to the lack of seedlings for this species, propagation of plus trees is necessary to increase its
population. Thus, this study aimed to side graft Magnolia rajaniana (Craib) Figlar scion onto M. champaca Linn.
root stock. Two types of scions—terminal shoot and the lower part—were side grafted on root stocks of un-topped
and topped shoots. The experimental design used a 2x2x4 factorial with four replications of unequal experimental
units in each treatment. Topping of root stock significantly increased the success rate up to 78.33% while untopped stocks had a success rate of only 33.97%. Topped root stocks grafted with lower part scions had a success
rate of 91.67% while those grafted with terminal shoots had a success rate of 65.00%. In contrast un-topped root
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stocks grafted with terminal shoots had a success rate of 37.50 % while those grafted with lower part scions had a
success rate of 30.43%. There was no significant effect from grafting using different parts of the scion.
Keywords: Magnolia rajaniana (Craib) Figlar, Magnolia champaca Linn, side grafting, root stock, vulnerable species

คานา
จาปี หลวงหรื อจาปี รั ชนี เป็ นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่ มีลกั ษณะเปลาตรง ใช้ประโยชน์ในการทาไม้อดั
และใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นพืชเฉพาะถิ่น
พบในป่ าดิ บเขาต่ าบริ เวณภาคเหนื อของประเทศไทย
เท่ า นั้น ถู ก จัด ให้ เ ป็ นพื ช มี แ นวโน้ม ใกล้สู ญ พัน ธุ์
(Vulnerable :VU) จา กการป ระเมิ นส ถานภา พ
โดย IUCN (Global Tree Specialist Group, 2015)
นอกจากนี้ ยงั พบว่าไม่มีการดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์
นอกถิ่ นกาเนิ ด สาหรั บไม้ชนิ ด นี้ แต่ ประการใด จาก
การเดินสารวจของเจ้าหน้าที่สานักจัดการทรัพยากรป่ า
ไม้ที่ 3 (ลาปาง) ของกรมป่ าไม้ พบไม้จาปี หลวงขนาด
ใหญ่ มี เ ส้ น รอบวงวัด ได้ 8.60 เมตรในเขตพื้ น ที่ ป่ า
สงวนแห่ งชาติ ป่าแม่ ปราบ บ้า นแม่ เ ตี๊ ย ะใน หมู่ที่ 1
ต าบลแม่ ถ อด อาเภอเถิ น จังหวัด ล าปาง ซึ่ ง เป็ นป่ า
เบญจพรรณ และระดับความสู งจากระดับน้ า ทะเล
450 เมตร คาดว่าเป็ นต้นจาปี หลวงที่ ใหญ่ที่สุดในโลก
(นิ รนาม, 2558) ทาให้เป็ นข่ าวฮื อฮาและเกิ ดกระแส
ความต้องการอนุรักษ์พนั ธุ์จาปี หลวงต้นนี้ ไว้ท้ งั ในถิ่น
และนอกถิ่น ด้วยการขยายพันธุ์ท้ งั แบบอาศัยเพศและ
ไม่อาศัยเพศ อย่างไรก็ตามในขณะดาเนิ นการสารวจ
นั้น เป็ นระยะเวลาที่ เ มล็ด ร่ วงหล่ นไปนานแล้ว ไม่
สามารถเก็บเมล็ดมาเพาะได้ จึงต้องทาการขยายพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น การเสี ยบยอดเป็ นวิธีหนึ่ งที่
น่ าจะทาได้ แต่มีปัญหาคื อไม่สามารถหาต้นกล้าจาปี
หลวงมาทาต้นตอได้
จากการตรวจเอกสารพบว่า มีพืชเกษตรหลาย
ชนิ ดที่ สามารถเสี ยบยอดบนต้นตอพืชต่างสกุลกันได้
เช่ น การเสี ยบกิ่ งมะนาวบนต้นตอส้มโอ (เกรี ยงไกร,

2558) หรื อต้นตอมะขวิด (ดลมนัส, 2556) ฯลฯ และ
ยัง พบรายงานว่ า ต้ น จ าปี สิ ริ นธรซึ่ งเป็ นพื ช สกุ ล
เดี ย วกับ จ าปี หลวง สามารถท าการเสี ย บยอดบน
ต้น ตอจ าปี และจ าปาต่ า งชนิ ด ได้ (Nooteboom and
Chalermglin, 2015) จึ ง มี ค วามเป็ นไปได้ สู งที่ จ ะ
ขยายพันธุ์ตน้ จาปี หลวงบนต้นตอจาปาซึ่ งสามารถหา
กล้าไม้ได้ในเรื อนเพาะชาทัว่ ไป แต่การจะเตรี ยมต้น
ตอลัก ษณะใด และใช้ กิ่ ง ส่ ว นไหนมาเสี ย บจึ ง จะ
เหมาะสมและประสบความสาเร็ จสู งนั้น ยังไม่เคยมี
การศึ กษาเปรี ยบเทียบมาก่อน จึ งได้ดาเนิ นการวิจยั นี้
ขึ้ นเพื่อทดสอบความเป็ นไปได้ในการเสี ยบยอดจาปี
หลวงบนต้นตอจาปา และหาวิธี ที่เ หมาะสมในการ
เสี ยบยอดจาปี หลวงบนต้นตอจาปาให้มีความสาเร็ จ
ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมต้ นตอ
ต้นตอที่ นามาทดลองเป็ นต้นกล้าจ าปาอายุ
ประมาณ 3 ปี เลื อกขนาดให้ใกล้เคี ยงกับกิ่ งพันธุ์จาปี
หลวงที่ น ามาเสี ยบ Figure 1a เตรี ยมต้ น ตอเป็ น 2
ลักษณะคือคงยอดของต้นตอไว้และตัดต้นตอเหนื อรอย
เสี ยบ ดัง Figure 2a-2c
การเตรียมกิง่ พันธุ์
ใช้กิ่งพันธุ์จาปี หลวง (Fig. 1b) ที่เก็บจากต้นแม่
พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากอายุหลายร้อยปี (Fig. 1c) แบ่งกิ่ง
พันธุ์เป็ น 2 ลักษณะคือ ปลายยอด และท่อนล่างที่ถดั ลง
มาจากปลายยอด ดัง Figure 2a-2c
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Figure 1 (a) 3 years old Magnolia champaca root stock (b) M. rajaniana scions (c) 100 years old plus tree.

a
c
b
Figure 2 (a) Side grafting of lower part scion onto topping root stock.
(b) Side grafting of terminal shoot scion onto un-topping root stock.
(c) Side grafting of lower part scion onto un-topping root stock.
(d) Grafted seedlings were kept under 50% shading.

d

วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลอง แบบ 2x2x4 factorials
ปั จจัยการทดลองคื อการเตรี ยมต้นตอ 2 ลักษณะ ได้แก่
ตัดยอดและไม่ตดั ยอด และการแบ่งกิ่ งพันธุ์เป็ น 2 ส่ วน
คื อปลายยอด และส่ วนที่ ต่ าลงมา (ท่ อนล่ าง) มี 4 ซ้ า
แต่ ละปั จจัยการทดลองมี จานวนตัวอย่างไม่เท่ ากัน ดัง
Table 1.

วิธีการขยายพันธุ์และการดูแล
ขยายพันธุ์โดยใช้วิธีเสี ยบข้าง ดัง Figure 2a2c หลัง การเสี ย บกิ่ ง ใช้ถุ ง พลาสติ ก ครอบกิ่ ง พัน ธุ์
ที่ เ สี ย บ ก่ อ นน ากล้า ไปดู แ ลในเรื อนเพาะช าที่ มุ ง
พลาสติกพรางแสงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ (Figure 2d)
รดน้ าทุกวัน สังเกตการแตกยอดของกิ่งพันธุ์ ถ้าพบมี
การแตกยอดแกะพลาสติกออก

Table 1 Number of experimental unit per replication
in each treatment.
Scion
Stock
Lower part Terminal part
Topping
6
5
Un-topping
23
4

การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังการเสี ยบกิ่ ง 3 เดื อน บันทึ กข้อมู ลและ
ถ่ ายภาพการแตกยอดของกิ่ งพันธุ์ ที่ เสี ยบวิเคราะห์หา
อิ ท ธิ พ ลของการตัด ต้น ตอและส่ ว นของกิ่ ง พัน ธุ์ ต่ อ
ความส าเร็ จในการเสี ยบกิ่ งจ าปี หลวงบนต้นตอจาปา
โดยใช้โปรแกรม SAS และเปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง
ของค่าเฉลี่ยทางสถิติโดย Duncan’s Multiple Range Test
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ผลและวิจารณ์
การเสี ยบกิง่ พันธุ์จาปี หลวงบนต้ นตอจาปา
กิ่ ง พัน ธุ์ จ าปี หลวงสามารถน ามาขยายพัน ธุ์
โดยการเสี ย บกิ่ งบนต้นตอจาปาได้ เช่ นเดี ยวกับการ
เสี ย บกิ่ ง จ าปี สิ ริ นธรบนต้น ตอจ าปาที่ ศึ ก ษาไว้โ ดย
Nooteboom and Chalermglin (2015) หลั ง จากการ
เสี ย บกิ่ ง ไปได้ป ระมาณ 2-4 สั ป ดาห์ กิ่ ง ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการขยายพันธุ์มีการแตกตาให้เห็นและ
พัฒนาเป็ นยอดอ่อน กิ่ งที่ ใช้ปลายยอดเริ่ มมีการขยาย
ขนาด (Figure 3a และ 3b) ท าการแกะถุ ง พลาสติ ก ที่
ครอบไว้ออก ดูแลรดน้ าทุ กวันเป็ นเวลา 3 เดื อน ต้น
กล้า ที่ ไ ด้รั บ การเสี ย บกิ่ ง ก็ พ ัฒ นาขึ้ นและแข็ ง แรง
พอที่จะนาไปปลูกได้ (Fig 3c และ 3d)

a

b
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การตัดต้ นตอต่ อความสาเร็จของการเสี ยบกิ่ง
การต้นตอส่ วนเหนื อรอยเสี ยบกิ่งประมาณ 12 นิ้ว มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จของ
การเสี ย บกิ่ งจาปี หลวงบนต้นตอ โดยมี ค วามส าเร็ จ
เฉลี่ยสู งถึง 78.34 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ตน้ ที่เหลือยอด
ของต้นตอไว้มีความสาเร็ จเฉลี่ยเพียง 33.97 เปอร์เซ็นต์
(Table 2) ทั้งนี้ น่าจะเกิดจากการทางานของ ฮอร์โมนอ็
อกซิ นที่สร้างขึ้นบริ เวณปลายยอดของต้นตอแล้วปล่อย
ลงมายับยั้งการเติ บโตของตาข้างที่ อยู่ดา้ นล่าง (ดนัย,
2558) เมื่ อ ตัด ส่ ว นปลายของต้น ตอออกไปจึ ง ไม่ มี
ฮอร์ โมนที่จะมายับยั้งการแตกยอดของกิ่งที่นามาเสี ยบ
ด้า นข้า ง ท าให้ต้น ตอที่ ถู ก ตัด มี ค วามส าเร็ จ ในการ
เสี ยบยอดสูงกว่า

c

d

Figure 3 (a) 2-3 weeks after grafted onto un-topping root stock, lower part scion produced bud (arrow).
(b) 2 weeks after grafted onto un-topping root stock, terminal shoot scion swell (arrow).
(c) 3 months after grafted onto topping root stock, terminal shoot developed to be seedling.
(d) 3 months after grafted onto topping root stock, lower part scion produced bud which
developed to be seedling.
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Table 2 Success percentage per replication and its average per treatment.
stock
scion
replication # of success
(%)
1
100.00
2
100.00
Lower part
3
83.33
4
83.33
Topping
1
80.00
2
60.00
Terminal part
3
60.00
4
60.00
1
26.09
2
34.78
Lower part
3
30.43
Un-topping
4
30.43
1
50.00
2
25.00
Terminal part
3
25.00
4
50.00

Average*
of interaction

Average*
of stock type

91.67a
78.34a
65.00b

30.43c
33.97b
37.50c

Note: * different alphabet in the same column means there is statistically significant difference among
treatments at p-value < 0.01.
ส่ วนของกิ่งพันธุ์ต่อความสาเร็ จของการเสี ยบกิง่
กิ่ งพันธุ์ ที่นามาเสี ยบกิ่ ง ทั้งส่ วนที่ เป็ นปลาย
ยอดและส่ วนของกิ่ งที่ ต่ าลงมาไม่มีความแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อความสาเร็ จของการเสี ยบ
ยอดจาปี หลวงบนต้นตอจาปา โดยส่ วนที่ เป็ นปลาย
ยอดมีความสาเร็ จเฉลี่ย 51.25 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่กิ่ง
ส่ วนที่ ต่ าลงมาสามารถเสี ย บกิ่ งได้ส าเร็ จเฉลี่ ย 61.05
เปอร์เซ็นต์
อิทธิพลร่ วมของการตัดต้ นตอและส่ วนของกิ่งพันธุ์ต่อ
ความสาเร็จของการเสี ยบกิง่

จากผลที่แสดงใน Table 2 จะเห็นได้วา่ การตัด
ต้ น ตอ และส่ ว นของกิ่ ง มี อิ ท ธิ พลร่ วมกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญยิ่งต่ อความสาเร็ จในการเสี ยบกิ่ งจาปี หลวง
บนต้นตอจาปา โดยส่ วนของปลายยอดเมื่อนามาเสี ยบ
บนต้นตอที่ ต ัดจะติ ด น้อยกว่าท่ อนล่ าง คื อติ ด เฉลี่ ยที่
65.00 และ 91.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ แต่ถา้ นาปลาย
ยอดไปติ ด บนต้น ตอที่ ไ ม่ ไ ด้ต ัด กลับ สามารถติ ด ได้
มากกว่ า ท่ อ นล่ า ง ที่ 37.50 และ 30.43 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลาดับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถอธิ บายด้วย
หลัก การท างานของฮอร์ โ มนอ็ อ กซิ น เช่ น เดี ย วกัน
ปั จจัยที่ ทาการตัดต้นตอทาให้ไม่มีฮอร์ โมนจากปลาย
ยอดของต้นตอมาควบคุ มการพัฒนาของตาข้า ง กิ่ ง
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พันธุ์ท้ งั สองส่ วนที่ นามาเสี ยบสามารถพัฒนาได้โดย
อิสระจึงติ ดมากกว่าแบบไม่ตดั ต้นตอ แต่ท่อนล่างติ ด
ได้ดีกว่าปลายยอดนั้นจากการสังเกตพบว่าน่าจะมาจาก
ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อที่แก่เต็มที่แล้วในขณะที่ส่วน
ปลายยอดบางยอดมีสีเขียวและมีเนื้ อเยื่ออ่อนอยู่ ทาให้
เน่ าได้ง่าย แต่ปลายยอดติ ดได้ดีกว่าเล็กน้อยอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อใช้ตน้ ตอที่ ไม่ตดั นั้นน่ าจะเกิ ด
จากฮอร์ โมนอ็อกซิ นที่ มีในปลายยอดที่ มาเสี ยบช่ วย
ต้านทานการยับยั้งของฮอร์โมนจากต้นตอได้ส่วนหนึ่ ง
และเร่ งการแตกยอดได้เองด้วย
อย่างไรก็ตามนอกจากปั จจัยที่ ทาการทดลอง
แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความสาเร็ จของ
การเสี ยบกิ่ ง เช่ นฝี มือเจ้าหน้าที่ที่ทาการเสี ยบยอดได้ดี
ไม่ เ ท่ า กัน แต่ ท้ ัง นี้ ได้ค ัด เลื อ กเฉพาะคนที่ มี ค วาม
ชานาญด้านการติ ดตาไม้สักมาก่อนเท่านั้น และให้ทุก
คนได้ทาการเสี ยบกิ่งทุกแบบในจานวนที่ใกล้เคียงกัน

สรุ ป
จาปี หลวงสามารถขยายพันธุ์ดว้ ยการเสี ยบกิ่ ง
บนต้นตอจาปาได้ การตัดยอดของต้นตอให้ความสาเร็ จ
ในการเสี ยบกิ่ งมากกว่าต้นตอที่ มียอด ในขณะที่ ส่ วน
ของกิ่ งพันธุ์ไม่ทาให้ความสาเร็ จในการเสี ยบกิ่ งมีความ
แตกต่ างกัน แต่ ส่ วนของกิ่ งพันธุ์ และการตัดต้นตอมี
อิทธิ พลร่ วมกันต่อความสาเร็ จในการเสี ยบกิ่ ง กล่าวคื อ
ถ้าตัดยอดต้นตอแล้วเสี ยบด้วยกิ่งพันธุ์ที่เป็ นท่อนล่างจะ
ติดได้ดีกว่าปลายยอด แต่ถา้ ไม่ตดั ต้นตอพบว่าใช้กิ่งพันธุ์
ส่ วนปลายยอดได้ผลสาเร็ จดีกว่ากิ่งที่เป็ นท่อนล่าง ทั้งนี้
น่ าจะเกี่ ยวข้องกับอิทธิ พลของฮอร์ โมนที่ อยู่ส่วนปลาย
ยอดของต้นตอและปลายยอดของกิ่งพันธุ์
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บทคัดย่อ
การศึ กษาชนิ ดอาหารของกะท่ างเหนื อ (Tylototriton uyenoi) ในพื้นที่ สงวนชี วมณฑลห้วยคอกม้าและ
สถานี วิจยั เกษตรหลวงอ่างขาง ดาเนิ นการศึ กษาระหว่างเดื อนมกราคมถึงเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดื อน
เมษายนถึงเดื อนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยการวิเคราะห์ชิ้นส่ วนของอาหารที่ พบในกองมูลจานวน 67 กองจาก
ตัวอย่างกะท่างเหนือ 102 ตัว พบว่า ชิ้นส่ วนของอาหารประกอบด้วยสัตว์ในไฟลัม Arthropoda (11 วงศ์ 11 อันดับ
3 ชั้น) และไฟลัม Mollusca (3 วงศ์ 2 อันดับ 2 ชั้น) โดย 5 อันดับแรกที่ มีเปอร์ เซ็นต์ค่าความถี่การปรากฏสู งสุ ด
ได้แก่ อันดับ Hygrophila (หอยน้ าจื ดฝาเดี ยว) 35.821% อันดับ Hymenoptera (มด) 14.925% อันดับ Dermaptera
(แมลงหางหนี บ) 7.463% อันดับ Orthopera (จิ้งหรี ดและตัก๊ แตน) 7.463% และอันดับ Coleoptera (ด้วง) 5.970%
ปริ มาตรอาหารที่พบในกองมูลมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) กับความกว้างของปาก ขนาด
ลาตัว และน้ าหนักตัวของกะท่างเหนื อ นอกจากนี้ แล้วพบว่ากะท่างเหนื อไม่เลือกกิ นอาหารแบบเฉพาะเจาะจง
เหยื่อ (specialist predator) แต่ เลือกกิ นอาหารตามปริ มาณอาหารที่ มีอยู่ในธรรมชาติ ดังนั้นผลการศึ กษาครั้ งนี้
สามารถระบุได้ว่ากะท่างเหนื อมีแนวโน้มเป็ นผูล้ ่าที่ไม่เฉพาะเจาะจงเหยื่อ (generalist predator) ในระบบนิ เวศป่ า
ดงดิบเขา และสามารถนาผลที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้อาหารในสถานที่ เพาะเลี้ยงเพื่อ การฟื้ นฟูประชากรใน
ธรรมชาติ และการจัดการถิ่นอาศัยของกะท่างเหนื อในระบบนิ เวศ โดยควรมีการศึ กษาเพิ่มเติ มในระยะยาวเพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดอาหารในแต่ละฤดูกาลต่อไป
คาสาคัญ: กะท่างเหนือ อาหาร การวิเคราะห์ชิ้นส่ วนของอาหาร พื้นที่สงวนชี วมณฑลห้วยคอกม้า สถานี วิจยั เกษตรหลวงอ่างขาง

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

คานา
กะท่างมีสถานภาพเป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
(สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2550) และเป็ นสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกกลุ่มเดียวในประเทศไทยที่มีหางในระยะตัว
เต็ ม วั ย (Anderson, 1871) มี วงจรชี วิ ต ที่ มี ค วาม
สั ม พัน ธ์ กับ ความชื้ น และความสมบู ร ณ์ ข องผื น ป่ า
เนื่ อ งจากกะท่ า งอาศัย อยู่ ใ นบริ เวณแหล่ ง น้ าตาม
เทือกเขาสูงในบริ เวณป่ าดิบเขาที่ปราศจากการรบกวน
หรื อมีการรบกวนน้อย เข้าถึงได้ยาก การเพิ่มขึ้ นหรื อ
ลดลงของประชากรกะท่ างสามารถใช้เป็ นดัชนี ช้ ี วดั
ความสมบูรณ์ และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศป่ า
ดิ บเขา (hill evergreen forest) ได้เป็ นอย่างดี (ดอกรั ก
และอุทิศ , 2552) แต่ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุ บนั ป่ าดิ บ
เขาซึ่ งเป็ นพื้ นที่ อาศัยของกะท่ างนั้นถูกบุกรุ กทาลาย
เพื่อเปลี่ยนไปเป็ นพื้นที่ ทาเกษตรกรรมเป็ นจานวนวน
มาก มีการใช้สารเคมีในการทาเกษตรกรรม อีกทั้งยัง
มีการลักลอบค้ากะท่างเพื่อนาไปเป็ นสัตว์เลี้ยง รวมถึง
ความต้อ งการใช้ เ ป็ นสั ต ว์ท ดลองการวิ จัย ทางชี ว
การแพทย์เพื่อศึ กษาความสามารถในการงอกแขนขา
ของมัน (Chuaynkern and Duengkae, 2014; สาขาวิจยั
นิ เวศ วิทยา สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย, 2533) จนทาให้กะท่ า งได้หายไปจาก

ป่ าดิ บเขาหลายแห่ งโดยที่ ยงั ไม่ทนั ได้มีการศึ กษาแต่
อย่างใด
ส าหรั บ ประเทศไทย การศึ ก ษาเรื่ อ งแหล่ ง
อาหารและอาหารของกะท่ างยังมี ไม่มากนัก มี เพี ยง
ข้อมูลอาหารของกะท่างที่ทาการเพาะเลี้ยงเพื่อเตรี ยม
ปล่อยคืนสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเท่านั้น (โกมุท,
ม.ป.ป.) จึ งทาให้ขอ้ มูลทางนิ เวศวิทยาในเรื่ องอาหาร
ของกะท่างที่ดารงชี วิตอยู่ในสภาพธรรมชาติยงั มีนอ้ ย
มาก สาหรับพื้นที่ในบริ เวณแหล่งน้ าในป่ าดิบเขาใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ น้ ัน เป็ นหนึ่ งในที่ อ ยู่ อ าศัย เฉพาะ
(endemic) ของสัตว์ป่าหลายชนิ ด รวมถึงกะท่างเหนื อ
(Tylototriton uyenoi) (Nishikawa et al., 2013) ซึ่ งเป็ น
สัต ว์ที่ ถู กรายงานเป็ นชนิ ด ใหม่ ข องโลกเมื่ อ ปี พ.ศ.
2556 ด้วย ดังนั้น การศึ กษาชนิ ดอาหารของกะท่างที่
พบตามแหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย ตามธรรมชาติ ใ นครั้ งนี้ จึ ง
ด าเนิ น การศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาชนิ ด และการเลื อ กกิ น
อาหารของกะท่างที่พบในธรรมชาติ จากมูลที่เก็บ ซึ่ ง
เป็ นวิธีการศึกษาอาหารของสัตว์ป่าที่เป็ นมิตรกับสัตว์
เนื่องจากไม่มีการทาลายชีวิตสัตว์ (ยุวดี, 2557)
การศึกษาอาหารของกะท่างเหนื อในแหล่งที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ยงั ไม่เคยดาเนิ นการมาก่อนใน
ประเทศไทย ผลที่ ไ ด้นอกเหนื อ จากการเพิ่ ม ความ
เข้าใจนิเวศวิทยาของกะท่างเหนื อ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ส าหรั บ การอนุ รั ก ษ์ ถ่ิ น อาศั ย ตลอดจนการฟื้ นฟู
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ประชากรกะท่ า งเหนื อ ในธรรมชาติ เ พื่ อ อ านวย
ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บมูล
เดิ นส ารวจตามแหล่งน้ า และพื้ นที่ ใกล้เคี ย ง
บริ เวณป่ าดิบเขาพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและ
สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ในช่ วง
เวลากลางคืนระหว่างเวลา 20.00-23.00 น. ทุก ๆ เดือน
เดื อนละ 3 วันตั้งแต่ เ ดื อนมกราคมถึ งเดื อนธันวาคม
พ.ศ.2556 และเดือนเมษายนจนถึ งเดือนกันยายน พ.ศ.
2558 รวม 18 เดือน
เมื่อพบกะท่างทาการจับใส่ ถุงพลาสติก ถุงละ
1 ตัว เขี ยนหมายเลข วันที่ ตาแหน่ง กากับไว้ที่แต่ละ
ถุง ให้กะท่างอยู่ในถุง 1 คืน เพื่อรอให้ถ่ายมูลออกมา
เช้าวันรุ่ งขึ้นทาการตรวจว่ากะท่างมีการถ่ายมูลหรื อไม่
ถ้าพบมูลทาการเก็บมูลจาก ถุงพลาสติ กใส่ ในหลอด
เก็ บ ตั ว อย่ า งข นาด 1 ลู ก บาศ ก์ เ ซนติ เมตรที่ มี
เอทิ ลแอลกอฮอล์ 95% แล้วนากลับไปจาแนกชนิ ด
อาหารในห้องปฏิบตั ิการต่อไป หลังจากนั้นทาการวัด
ขนาดล าตัว ได้แ ก่ ความยาวจากปลายจมู กถึ ง รู ก้น
(SVL : Snout-vent Length) ความกว้า งปาก (Mouth
Width) ความยาวหาง (Tail Length) และชัง่ น้ าหนักตัว
(Body Mass) ของกะท่างทุกตัวที่จบั ได้ บันทึ กข้อมูล
ขนาดตัวไว้ จากนั้นนากะท่ างปล่อยในพื้นที่ ที่ถูกจับ
มาต่อไป (ยุวดี, 2557)
การวางกับดักแมลง
ศึกษาความหลากชนิ ดและปริ มาณแมลงตาม
วิ ธี ข องของวัฒ นา (2552) เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้
คานวณค่าสัดส่ วนแมลงอาหารที่พบในธรรมชาติ โดย
ใ ช้ สู ต ร เ พื่ อ ห า ค ว า ม ถี่ สั ม พั ท ธ์ ( frequency of
occurrence; FO) (Hwang et al.2002)

กาหนดจุ ด วางกับดักแมลงทุ ก ๆ 100 เมตร
เป็ นระยะทาง 400 เมตร จ านวน 16 หลุ ม ทั่วแปลง
ศึกษาในพื้นที่สงวนชี วมณฑลห้วยคอกม้า ขุดหลุมฝัง
ถ้วยที่ บรรจุ สารละลาย Ethylene glycol methyl ether
(C3H8O2) และน้ าปริ มาตร 1 ใน 3 ของถ้วย ขนาดเส้น
ผ่า นศู นย์ก ลาง 7 เซนติ เ มตร ลึ ก 12 เซนติ เ มตร ใน
พื้นดินให้ปากถ้วยเสมอกับพื้นดิน ทิ้งไว้ 3 วันแล้วเก็บ
ตัวอย่างแมลงที่ พบ ทาการเก็บข้อมูล 2 ครั้งในฤดูฝน
(เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556) และใน
ฤดูแล้ง (เดื อนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2556)
การจาแนกชนิดอาหารในห้ องปฏิบัตกิ าร
น ามู ล ของกะท่ างที่ ได้ จ ากการส ารวจ
ภาคสนามมาจาแนกชนิ ดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเต
อริ โอไมโคร-สโคป จาแนกชนิ ดอาหารจากเศษซาก
เหลื อ ที่ พ บ โดยเที ย บกั บ คู่ มื อ จ าแนกแมลงของ
Triplehorn and Johnson (2005) และสัตว์ชนิ ดอื่น ๆ ที่
พบในกองมูล บันทึกข้อมูล และวัดขนาดชิ้นส่ วนของ
อาหารกะท่ า งเหนื อ ที่ จ าแนกชนิ ด ได้ เ พื่ อ น าไป
คานวณหาปริ มาตรอาหารตามวิธีการของ Raoni et al.
(2013)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การคานวณหาความถี่โดยใช้สูตรเพื่อหา
ความถี่สมั พัทธ์ (frequency of occurrence; FO)
(Hwang et al.2002) ดังนี้
n

%FO = i ×100
N

(1)

เมื่อ %FO = ความถี่สัมพัทธ์ของอาหารแต่ละ
ประเภทที่พบในกองมูล
ni = จานวนกองมูลที่มีส่วนประกอบ
ของอาหารแต่ละประเภท
N = จานวนกองมูลทั้งหมด
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2. คานวณหาปริ มาตรของชนิ ดอาหารที่พบใน
กองมูลกะท่างเหนื อ โดยใช้สูตร Ovid-spheroid
bodies (Raoni et al., 2013)
Prey Volume =

4π Length Width 2
( 2 )( 2 )
3

(2)

เมื่อ Prey Volume = ปริ มาตรของอาหารแต่
ละวงศ์ (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)
Length = ความยาวตัวเต็มวัยของชนิ ด
อาหารแต่ละวงศ์ (มิลลิเมตร)
Width = ความกว้า งตัว เต็ ม วัย ของ
ชนิดอาหารแต่ละวงศ์ (มิลลิเมตร)
3. หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าตรของ
ชนิ ด อาหารกับความกว้า งของปาก ความยาวล าตัว
และน้ า หนัก ตัว โดยใช้ Spearman Rank correction
coefficient (rs) ที่ ค วามเชื่ อมั่ น 95% ซึ่ งสามารถ
คานวณได้หลังจากเปลี่ยนข้อมูลปริ มาตรอาหาร ขนาด
ความกว้างปาก ความยาวลาตัว และน้ าหนักตัว เป็ นค่า
ฟังก์ชนั LOG10
4. การคานวณหาค่าดัชนี การเลือกกินอาหาร
ของกะท่ า ง (electivity index) ค านวณโดยใช้ สู ต ร
Jacob’s index (Hayward, 2006) ดังนี้
E=(

r-p
r+p)-2rp

(3)

เมื่ อ E = ดัชนี การเลื อกกิ นอาหารที่ มีค่ า
ระหว่าง -1 ถึง +1
ค่ามากกว่า 0.5-1 แสดงถึ งการเลือกหรื อ
เสาะแสวงหาอาหารประเภทนี้
ค่าระหว่าง -0.5-0.5 แสดงถึงการเลือกกิน
อาหารซึ่ งขึ้นอยู่กบั ปริ มาณอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ
พบมากกินมาก พบน้อยกินน้อย
ค่าน้อยกว่า -0.5 แสดงถึงการไม่เลือกกิ น
หรื อหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้
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r = สัด ส่ วนของประเภทอาหารที่ พบใน
กองมูล
p = สัดส่ วนของประเภทอาหารที่ พบใน
ธรรมชาติ

ผลและวิจารณ์
จานวนตัวและจานวนกองมูล
จากการศึ กษาครั้งนี้ พบกะท่างเหนื อทั้งหมด
102 ตัว ได้กองมู ลทั้งหมด 67 กอง ในบริ เ วณพื้ น ที่
สงวนชี วมณฑลห้วยคอกม้าพบกะท่างเหนื อ จานวน
81 ตัว ได้ก องมู ล 55 กอง และในสถานี วิ จัย เกษตร
หลวงอ่างขาง พบกะท่างเหนื อ จานวน 21 ตัว ได้กอง
มูล 12 กอง สามารถพบตัวและได้กองมูลของกะท่าง
เหนื อได้มากที่ สุดในเดื อนสิ งหาคมซึ่ งเป็ นช่ วงฤดูฝน
โดยพบกะท่างเหนื อทั้งหมด 39 ตัวและได้กองมูล 32
กอง สอดคล้องกับการศึ กษาของ Dasgupta (1996) ที่
สามารถพบเจอตัวกะท่ า งเหนื อได้มากที่ สุ ด ในช่ ว ง
เดื อนมิ ถุนายนถึงเดื อนกันยายน ซึ่ งเป็ นช่ วงฤดูผสม
พันธุ์ ข องกะท่ า งและพื้ นที่ ศึ กษามี ฝ นตกในปริ มาณ
มาก เดื อนที่พบตัวกะท่างเหนื อจานวนน้อยที่ สุดและ
ไม่ได้กองมูลเลยคือเมษายน พบกะท่างเหนือทั้งหมด 4
ตัว ซึ่ งจากการศึกษาชนิ ดอาหารจากการวางกับดักใน
ธรรมชาติ ข องยุ ว ดี (2557) พบว่ า ในฤดู แ ล้ง ยัง พบ
แมลงและสัต ว์หน้า ดิ นกลุ่ มอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นอาหารของ
สัตว์สะเทิ นน้ าสะเทิ นบกอยู่ แต่ มีความหลากหลาย
ของชนิ ดและมีปริ มาณน้อยกว่าในฤดูฝน ดังนั้นจึ งมี
แนวโน้มที่ แสดงได้ว่า ในฤดูแล้งกะท่างเหนื ออาจงด
กิ จกรรมการกิ นอาหาร จึ งทาให้มีโอกาสได้กองมูล
น้อยลง
ความหลากหลายของชนิดอาหารจากกองมูลของกะ
ท่ างเหนือ
จากการวิเคราะห์ชิ้ นส่ วนของอาหารที่ พบใน
กองมูลจานวน 67 กอง จากตัวอย่างกะท่างเหนื อ 102 ตัว
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พบว่า ชิ้ นส่ วนของอาหารประกอบด้วยสัตว์ในไฟลัม
Arthropoda (11 วงศ์ 11 อันดับ 3 ชั้น) และไฟลัม Mollusca
(3 วงศ์ 2 อันดับ 2 ชั้น) (Table 1) โดยชนิ ดอาหารที่พบใน
กองมูล 5 อันดับแรกที่มีเปอร์ เซ็นต์ค่าความถี่การปรากฏ
สู งสุ ด ได้แก่ อันดับ Hygrophila (หอยน้ าจื ดฝาเดี ยว)

35.821% อั น ดั บ Hymenoptera (มด) 14.925% อั น ดั บ
Dermaptera (แมลงหางหนี บ) 7.463% อันดับ Orthopera
(จิ้ งหรี ดและตั๊กแตน) 7.463% และอันดับ Coleoptera
(ด้วง) 5.970%

Table 1 Composition of Himalayan Newt (Tylototriton uyenoi) diet in Chiang Mai Province
Adults
Larvae/
FO;%
Habitat found
Phylum
Immature
Class
Order
Family
Arthropoda
5.970
Arachnida
2.985
Opiliones
+
2.985
Terrestrial
Sclerosomatidae
Scorpiones
2.985
Scorpionoidae
+
2.985
Terrestrial
4.478
Diplopoda
+
1.493
Terrestrial
Julida
+
2.985
Terrestrial
Sphaerotheriida
43.284
Insecta
1.493
Blattodea
+
1.493
Terrestrial
Blattellidae
Coleoptera
5.970
Carabidae
+
1.493
Terrestrial
Curculionidae
+
2.985
Terrestrial
Elateridae
+
1.493
Terrestrial
Dermaptera
7.463
Chelisochidae
+
7.463
Terrestrial
Diptera
+
1.493
Terrestrial
Hymenoptera
14.925
Formicidae
+
14.925
Terrestrial
Lepidoptera
+
4.478
Terrestrial
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Table 1 (Continued)
Phylum
Class
Order
Family
Orthoptera
Acrididae
Gryllacrididae
Gryllidae
Mollusca
Bivalvia
Gasstropoda
Hygrophila
Planorbridae
Lymnaeidae
Stylommatophora
Ariophantidae

Adults

+
+
+
+

+
+
+

เนื่ องจากหอยน้ าจืดฝาเดี ยวเป็ นชนิ ดอาหารที่
มีเปอร์ เซ็นต์ความถี่ การปรากฏมากที่ สุดในการศึ กษา
ครั้ งนี้ แสดงว่ากะท่ างเหนื อมี พฤติ กรมการหาอาหาร
และอยู่ ใ นน้ าในน้ า มากกว่ า บนบก สอดคล้อ งกับ
การศึ กษาของ Dasgupta (1996) ที่ ทาการศึ กษาอาหาร
ของกะท่ างชนิ ด Tylototriton verrucosus พบว่าในช่ วง
ฤดู ผ สมพันธุ์ กะท่ า งชนิ ด T.verrucosus ใช้เ วลาส่ ว น
ใหญ่ในรอบวันอาศัยอยู่ในน้ ามากกว่าอยู่บนบก จึงทา
ให้ชนิ ดอาหารที่พบส่ วนใหญ่เป็ นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ า
ด้วย ซึ่ งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยมีฤดูแล้ง
ยาวนานขึ้น ย่อมส่ งผลกระทบด้านลบโดยตรงต่อวงจร
ชี วิต ทั้งในแง่ ของแหล่ งอาศัยและอาหารของกะท่ าง
เหนือ
ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างปริ มาตรอาหาร และสั ดส่ วน
ลาตัวของกะท่ างเหนือ

Larvae/
Immature
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FO;%

Habitat found

7.463
2.985
1.493
2.985

Terrestrial
Terrestrial
Terrestrial

5.970
37.313
35.821
16.418
19.403
1.493
1.493

Aquatic

Aquatic
Aquatic
Aquatic

จากการจาแนกชนิ ดอาหารของกะท่ างเหนื อ
ในห้องปฏิ บตั ิ การ พบว่ากะท่ างเหนื อมี ค่าเฉลี่ ยความ
กว้า งของปาก 16.80 (SE±5.8) มิ ล ลิ เ มตร ความยาว
ลาตัว 70.36 (SE±32.8) มิ ลลิ เมตร ความยาวหาง 68.37
(SE±51) มิ ลลิ เ มตร และน้ า หนักตัว 10.67 (SE±15.8)
กรั ม ผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริ มาตร
อาหารที่ พบในกองมูลกับขนาดตัวของกะท่ างเหนื อ
พบว่ า ปริ มาตรอาหารมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญเชิ งสถิติกบั ขนาดตัว น้ าหนัก และความกว้าง
ปาก (p>0.05) (Figure 1)
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าขนาดตัวของกะท่าง
เหนื อกับปริ มาตรของอาหารไม่ มี ค วามสั มพันธ์ กัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Raoni et al. (2013) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาอาหารของกบ
ชนิ ด Haddadus binotatus ในประเทศบราซิ ล พบว่ า
ปริ มาตรของอาหารที่ พบในกระเพาะอาหารของกบ
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H.binotatus นั้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ขนาด น้ าหนักตัว
และความกว้า งปากแต่ อ ย่ า งใด จึ ง อนุ ม านได้ ว่ า
H.binotatus เป็ นสั ต ว์ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บกประเภท
generalist predator เนื่ อ งจากสามารถกิ น อาหารได้
หลากหลายประเภท ไม่เลือกกินเหยื่อตามขนาดความ

A
.

Figure 1

กว้างปากและขนาดลาตัว ดังนั้นควรมีการศึกษาต่อไป
ในระยะยาวเพื่ อ ติ ด ตามความหลากหลายและการ
เปลี่ยนแปลงของชนิ ดอาหารของกะท่างเหนื อ เพื่อให้
ได้ผลการศึกษาที่ชดั เจนยิ่งขึ้น

B
.

C
.
The correlation between the prey volume and proportion
of body of Tylototriton uyenoi

A. The correlation between the prey volume and Mouth Width (rs = -0.12,p = 0.961)
B. The correlation between the prey volume and Snout-vent Length (rs = -0.258,p = 0.301)
C. The correlation between the prey volume and Body mass (rs = -0.271,p = 2.77)
ดัชนีการเลือกกินอาหารของกะท่ างเหนือ
จากการศึ ก ษาค่ า ดัช นี ก ารเลื อ กกิ น อาหาร
(Electivity index) ตามการศึกษาของ Hayward (2006)
และอ้า งอิ งจากค่ า สัด ส่ วนของแมลงที่ ส ารวจพบใน
ธรรมชาติจากการวางกับดักหลุมในบริ เวณพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า โดยพิจารณาจากแมลงที่
พบในกองมู ล กะท่ า งเหนื อ พบว่ า อาหารที่ พ บใน

กองมูลที่ กะท่ างเหนื อเลื อกกิ นนั้นขึ้ นอยู่กับปริ มาณ
อาหารที่พบในธรรมชาติ พบมากกิ นมากพบน้อยกิ น
น้ อ ย (E มี ค่ า ระหว่ า ง -0.5-0.5) (Figure 2) ส าหรั บ
อาหารกลุ่มอื่น ๆ ที่ พบปริ มาณมากในกองมูลของกะ
ท่ า งเหนื อได้ แ ก่ หอยน้ าจื ดฝาเดี ยวในอั น ดั บ
Hygrophilla มีค่าความถี่การปรากฏเท่ากับ 35.821%

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”
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Figure 2 Electivity index, insecta, of Himalayan Newt (Tylototriton uyenoi) in Chiang Mai province
การที่ ก ะท่ า งเหนื อเลื อ กกิ น อาหารตาม
ปริ มาณอาหารที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ พบมากกิ นมาก
พบน้อยกินน้อย อาจเนื่ องมาจากกะท่างเหนื อสามารถ
กินอาหารได้หลากหลายชนิ ด ไม่ได้เจาะจงชนิ ดเหยื่อ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ (generalist predator) มีการ
เปลี่ ย นแปลงตามปริ มาณเหยื่ อ ที่ พ บในธรรมชาติ
เช่ นเดี ยวกับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ พบโดยทัว่ ไป
(Hirai and Matsui,2000) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษา
อาหารของกะท่ างชนิ ด Tylototriton verrucosus ตาม
ผลการศึกษาของ Dasgupta (1996) ที่พบว่าอาหารของ
กะท่างมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณอาหารแต่
ละชนิ ด ที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษา แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามใน
การศึ กษาครั้ งนี้ ย งั ขาดข้อ มูล สัด ส่ ว นของสัต ว์ก ลุ่ ม
อื่ น ๆ นอกจากแมลงที่ พ บในธรรมชาติ เพื่ อ น ามา
อ้างอิงในการหาค่าดัชนีการเลือกกินอาหารของกะท่าง
เหนือ ซึ่ งควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

สรุ ป
1. อาหารของกะท่ า งเหนื อที่ พบมากที่ สุด 5
อันดับแรกที่ มีเปอร์ เซ็นต์ค่าความถี่ การปรากฏสู งสุ ด
ได้ แ ก่ อั น ดั บ Hygrophila (หอยน้ าจื ด ฝาเดี ย ว)

35.821% อันดับ Hymenoptera (มด) 14.925% อันดับ
Dermaptera (แ ม ล ง ห า ง ห นี บ ) 7. 463% อั น ดั บ
Orthopera (จิ้ งหรี ดและตัก๊ แตน) 7.463% และอันดับ
Coleoptera (ด้วง) 5.970%
2. อาหารที่ พ บในกองมู ล ที่ ก ะท่ า งเหนื อ

เลื อ กกิ น นั้ นขึ้ นอยู่ ก ั บ ปริ มาณอาหารที่ พ บใน
ธรรมชาติ พบมากกินมากพบน้อยกินน้อย แสดงว่า
กะท่ า งเหนื อมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น Generalist
Predator สามารถกินอาหารได้หลากหลายประเภท
3. ป ริ ม า ต ร อ า ห า ร ที่ พ บ ใ น ก อ ง มู ล มี
ความสัมพันธ์ อย่า งไม่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติ (p>0.05)
กับความกว้า งของปาก ขนาดลาตัว และน้ า หนักตัว
ของกะท่างเหนือ
4. ควรมี การศึ กษาอาหารของกะท่ างเหนื อ
ในระยะยาวเพื่ อติ ด ตามข้อมูลการเปลี่ ย นแปลงของ
ชนิ ด อาหารในแต่ ละฤดู กาล และมี การสารวจแมลง
รวมถึ งสั ตว์หน้า ดิ นชนิ ด อื่ น ๆ ในพื้ นที่ ศึ ก ษา เพื่ อ
นามาใช้เป็ นตัวแทนของอาหารของกะท่างเหนื อที่พบ
ในธรรมชาติ และสามารถนามาคานวณค่าสัดส่ วนของ
ประเภทอาหารที่ พบในธรรมชาติ ไ ด้ถูกต้องแม่ นย า
ยิ่งขึ้น ซึ่ งสามารถนาผลการศึ กษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้
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ในการวางแผนอนุรักษ์กะท่างเหนื อตามถิ่นที่อยู่อาศัย
ในธรรมชาติต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึ กษาความมากมาย และการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ บริ เวณคูกนั ช้างเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตอาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ดาเนิ นการระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อประเมินประสิ ทธิ ของคูกนั
ช้าง โดยสร้างเส้นทางศึกษาตั้งฉากกับแนวคูกนั ช้างความยาวเส้นละ 1 กิ โลเมตร วางในพื้นที่ป่า 32 เส้นทางและ
นอกพื้นที่ป่าหรื อพื้นที่เกษตรกรรม 14 เส้นทางรวมระยะทาง 52.61 กิโลเมตร บันทึกชนิ ดจากการจาแนกร่ องรอย
กองมูลสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เปรี ยบเที ยบจานวนการพบสัตว์ป่าระหว่างที่ พบภายนอกและภายใน
พื้นที่ของคูกนั ช้าง ด้วย t – test พิจารณาผลที่ระดับนัยสาคัญ P<0.05 ผลการศึกษาพบสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมรวม 5
ชนิ ด ได้แก่ ช้างป่ า กระทิง หมูป่า เก้ง และหมี โดยในเขตป่ าพบช้างป่ า 14 ครั้ง กระทิง 7 ครั้ง หมี 1 ครั้ง หมูป่า 8
ครั้ง และ เก้ง 2 ครั้ง นอกเขตป่ าพบช้างป่ า 9 ครั้ง กระทิง 3 ครั้ง และ หมูป่า 2 ครั้ง การกระจายของสัตว์ป่าบริ เวณ
พื้นที่ภายในเขตป่ าพบมากบริ เวณแนวคูกนั ช้างมากที่ สุด แล้วลดลงเมื่อห่ างจากคูกนั ช้าง ขณะที่การกระจายของ
สัตว์ป่าบริ เวณพื้นที่ภายนอกคูกนั ช้างมีอยู่ค่อนข้างสม่าเสมอตามระยะห่ างออกจากคูกนั ช้าง ผลการเปรี ยบเทียบ
จานวนสัตว์ป่ าที่ พบระหว่างพื้ นที่ ภายในและภายนอกของคูกันช้าง พบว่ามี ความแตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญ
(t=6.5, P=0.0198) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้ องกันสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่ ป่าโดยรวมของคูกนั
ช้างพบช้างป่ าออกมาหากิ นในพื้นที่ เกษตรกรรมนอกคูกนั ช้างป่ าในระยะทางระหว่าง 38.93 – 332.12 เมตรจาก
แนวคู กนั ช้าง โดยชนิ ดพื ชเกษตรที่ พบช้างป่ าออกมากิ นมากที่ สุ ดได้แก่ มนั สาปะหลัง ข้อเสนอแนะส าหรั บ
การศึกษาและจัดการสัตว์ป่าที่พบตามแนวคูกนั ช้างตลอดจนการป้ องกันสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่ได้เสนอแนะไว้
ในการศึกษานี้แล้ว
คาสาคัญ: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่, คูกนั ช้างป่ า, เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

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

คานา
ป่ าเขาอ่ า งฤาไนเดิ ม เป็ นส่ ว นหนึ่ งของป่ า
รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เดิมมีการบุกรุ กเข้าไป
ตั้ง ถิ่ น ฐานท าการเกษตรเป็ นบริ เวณกว้า งมี ร าษฎร
ประมาณ 1,000 ครอบครั ว เป็ นพื้ นที่ ทากิ นประมาณ
75,000 ไร่ ในพื้ นที่ ราบอุดมสมบูร ณ์ มีผลให้แหล่งที่
อาศัยของสัตว์ป่าถูกทาลายได้รับผลกระทบมาก ต่อมา
ระหว่างปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2532 จึ งได้มีการอพยพ
ราษฎรออกจากพื้ นที่ และมี การประกาศให้เป็ นพื้ นที่
เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่ อปี พ.ศ. 2535 มี พ้ืนที่ 1,079
กม.2 และประกาศผนวกพื้ นที่ เพิ่มเติ มจนในปั จจุบนั มี
พื้นที่รวม 1,174.36 กม.2 อย่างไรก็ตามปั ญหาที่ตามมา
คือเริ่ มมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ าเพิ่ม
มากขึ้นตามลาดับจนในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการริ เริ่ มขุดคู
กันช้า งออกมานอกพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายป่ าด้า นบนของ
อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็ นระยะทาง 14
กิโลเมตร โดยลักษณะของคูมีความกว้างประมาณ 4-6
เมตร และลึกประมาณ 2 เมตร ต่อมาได้มีการขุดคูกนั

ช้า งป่ าออกนอกพื้ นที่ เป็ นระยะทางเพิ่ มมากขึ้ นทุ กปี
ปั จจุ บนั มี การขุด คูกันช้างขนาดความกว้า งประมาณ
2.50 เมตร ลึ กประมาณ 2.60 เมตร ทาการขุดไปแล้ว
ทั้งหมด 466 กิ โลเมตร อยู่ในพื้นที่ จงั หวัดฉะเชิ งเทรา
201 กิ โ ลเมตร จัง หวัด ชลบุ รี 30 กิ โ ลเมตร จัง หวัด
จันทบุรี 90 กิ โลเมตร จังหวัดสระแก้ว 145 กิ โลเมตร มี
แผนการในอนาคตว่าจะด าเนิ นการขุด รอบแนวเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนทั้งหมดรวมระยะทาง
มากกว่า 600 กิโลเมตร (นภวดี, 2558)
แม้วา่ มีโครงการขุดคูกนั ช้างป่ าออกนอกพื้นที่
อย่า งต่ อเนื่ อง และเป็ นคู กนั ช้า งป่ าที่ มีความยาวมาก
ที่ สุ ด ในประเทศไทย (คณะวนศาสตร์ , 2556) แต่
การศึ กษาเกี่ ยวกับผลของคูกนั ช้างต่อการปรากฏและ
การกระจายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เคยมี
การศึ กษาบริ เวณจังหวัดฉะเชิ งเทรา (มนันยา, 2557)
และจัง หวัด สระแก้ว (ไสว และคณะ, 2552) โดย
ผลกระทบของคู กันช้า งป่ าที่ มีต่ อสัต ว์ป่ าขนาดใหญ่
บริ เวณจังหวัดชลบุรีไม่เคยมีการศึกษามาก่อน

219

การศึ ก ษาการกระจายของสั ต ว์เ ลี้ ย งลู ก นม
ขนาดใหญ่บ ริ เวณคู กนั ช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไนครั้งนี้ ดาเนิ นการบริ เวณอาเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี เพื่อให้ทราบถึงชนิดของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่ การกระจาย ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพของคู
กันช้า งป่ าบริ เ วณนี้ ซึ่ ง มี ลกั ษณะสภาพภู มิ ประเทศ
แตกต่ า งจากบริ เวณอื่ น เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ร่ ว มกับ ผล
การศึ กษาก่ อนหน้า นี้ ในบริ เ วณอื่ นสร้ า งความเข้า ใจ
ด้านถึ งชนิ ด การกระจายของสัตว์ป่าเลี้ ยงลูกด้วยนม
ตามแนวคูกนั ช้างป่ า ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพของคูใน
ภาพรวม ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการจัด การให้เ กิ ด
ประโยชน์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ป้ องกั น สั ต ว์ ป่ า และ
ถิ่นที่ อาศัยของสัตว์ป่าบริ เวณแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าที่มีการขุดคูกนั ช้างป่ าต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาชนิ ด ความมากมายและการ
กระจายของสัต ว์เ ลี้ ย งลูกด้วยนมขนาดใหญ่ บริ เ วณ
โดยรอบพื้ นที่ ที่ติดกับคูกนั ช้างในพื้ นที่ ป่า และพื้ นที่
เกษตรกรรมในพื้นที่อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ข องคูกนั ช้าง บริ เวณ
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. แบ่ ง พื้ น ที่ ส ารวจเป็ นสองประเภท คื อ
บริ เวณในแนวคูกนั ช้าง หรื อในเขตป่ า กับ บริ เวณนอก
แนวคูกนั ช้างหรื อในพื้นที่ เกษตรกรรมโดยแต่ละพื้นที่
สร้างแนวเส้นสารวจตรงเข้าไปในพื้นที่เป็ นระยะทาง 1
กิโลเมตร โดยสร้างเส้นทางศึ กษาตั้งฉากกับแนวคูกนั
ช้างความยาวเส้นละประมาณ 1 กิโลเมตรห่างกันเส้นละ
500 เมตรวางในพื้ นที่ ป่า 32 เส้นทางและนอกพื้ นที่ ป่า

หรื อพื้นที่ เกษตรกรรม 14 เส้นทางรวมระยะทาง 52.61
กิโลเมตรตลอดจนทาการสารวจตลอดแนวคูกนั ช้าง
2. ทาการสารวจร่ องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกโดย
นมขนาดใหญ่ในเส้นสารวจบริ เวณ รอบแนวคูกนั ช้าง
ทั้งบริ เวณในแนวคูกนั ช้าง หรื อในเขตป่ า กับ บริ เวณ
นอกแนวคูกนั ช้างหรื อพื้ นที่ เกษตรกรรมพร้ อมทั้งจด
บันทึ กข้อมูล และรายละเอี ยดในแต่ ละครั้ งที่ ไ ด้ออก
ส ารวจพร้ อ มทั้ง ลงต าแหน่ ง และระยะทางที่ พ บใน
แผนที่ สาหรับบริ เวณนอกแนวคูกนั ช้าง เมื่ อสารวจ
แล้วพบร่ องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ทา
การระบุขนาดพื้ นที่ และประเภทของพืชเกษตรกรรม
ของการท าลายในบริ เวณพื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ พ บ
ร่ อ งรอยนั้น ๆ และท าการเดิ น ส ารวจหาจุ ด ที่ มี ก าร
พังทลายของดิ นบริ เ วณแนวคู กันช้า ง วัด ความกว้า ง
ความยาว และความลึ กของคูกนั ช้างที่ มีการพังทลาย
ของดิ น เก็บข้อ มูลทุ กเดื อน ๆ เดื อนละ 1 ครั้ ง โดย
แบ่ งเป็ น 2 ช่ วงเวลาการส ารวจ คื อ ช่ วงเช้า 08.00 –
10.00 น. และ ช่วงเย็น 15.00-17.00 น.
3. บันทึ กต าแหน่ งร่ องรอยสัต ว์เ ลี้ ย งลูกนม
ขนาดใหญ่ที่ได้จากการสารวจ และตาแหน่ งของการ
ออกมานอกพื้นที่ ของช้างป่ าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยเครื่ อง
หาพิกดั ภูมิศาสตร์
4. สรุ ปจานวนชนิ ด ร่ องรอยของสัตว์ป่าเลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดใหญ่โดยรวมที่ พบทั้งในพื้นที่ เขตป่ า
และนอกพื้นที่ นอกเขตป่ าหรื อพื้นที่ เกษตรกรรม และ
ตามช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคู
5. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของคูกนั ช้าง โดย
เปรี ยบเทียบจานวนร่ องรอยชนิ ดสัตว์ที่พบภายในพื้นที่
ป่ ากับภายนอกพื้นที่ป่าหรื อพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้
วิ ธีการทดสอบค่ า เฉลี่ ย สองประชากรพิ จ ารณาผลที่
ระดับ P<0.05
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พบสั ต ว์ป่ าเลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมขนาดใหญ่ ร วม
46 ครั้ง พบในเขตพื้นที่ป่า 32 ครั้ง เป็ น ช้างป่ า 14 ครั้ง
กระทิง 7 ครั้ง หมี 1 ครั้ง หมูป่า 8 ครั้ง และ เก้ง 2 ครั้ง
พบนอกเขตพื้ นที่ ป่าไม้ซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ เกษตรกรรมรวม
14 ครั้ง เป็ น ช้างป่ า 9 ครั้ง กระทิง 3 ครั้ง และ หมูป่า 2
ครั้ง แต่เมื่ อพิจารณาการสร้างเส้นทางศึ กษาที่ ในเขต
ป่ าใช้ 32 เส้น ในพื้นที่เกษตรกรรมใช้ 14 เส้น จึงได้ทา
การปรั บจานวนครั้ งต่ อการพบต่ อเส้นทางให้เ ท่ ากัน
โดยใช้ค่า 2.8 เป็ นค่ าคงที่ นาไปหารจานวนครั้ งที่ พบ
สัตว์ในเขตป่ า ได้ผลจานวนครั้งที่ พบเปรี ยบเที ยบกัน
ระหว่างในเขตป่ า กับนอกเขตป่ าในพื้นที่ เกษตรกรรม
ตาม Figure 1

ผลและวิจารณ์
ชนิดและจานวนครั้งที่พบ
ผลการศึ กษาชนิ ดสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมขนาด
ใหญ่ บริ เวณคูกนั ช้าง ทั้งในเขตพื้ นที่ ป่าไม้และนอก
เขตพื้นที่ป่าไม้ เป็ นระยะทาง 52.61 กิโลเมตร พบสัตว์
เลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมขนาดใหญ่ 5 ชนิ ด ได้แ ก่ ช้า งป่ า
(Elephas maximus Linnaeus, 1958) กระทิ ง (Bos
gaurus C.H. Smith, 1827) เก้ง (Muntiacus muntjak)
หมูป่ า (Sus scrofa Linnaeus, 1758) และหมีค วาย
(Ursus thibetanus G Baron Cuvier, 1823) โดยพบ
ในพื้ นที่ ป่าทุกชนิ ด ขณะที่ พบนอกพื้นที่ เขตป่ า หรื อ
ในพื้นที่เกษตรกรรม 3 ชนิด ได้แก่ ช้างป่ าและ หมูป่า
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Figure 1 Relative number of found wildlife’s signs compared between inside and outside the forest
along the elephant-proof trench.
พิจารณา Figure 1 พบว่าจานวนครั้ งของการ
พบช้างป่ านอกพื้นที่มีมากกว่าในเขตป่ า ขณะที่สตั ว์ป่า
ชนิ ดอื่นได้แก่ กระทิงมีการพบไม่ต่างกัน ขณะที่ อีก 3
ชนิ ด ได้แ ก่ หมูป่า หมี ค วาย และเก้งพบในพื้ นที่ ป่ า
มากกว่า
พื้นที่ ต้ งั อยู่บริ เวณฝั่ งตะวันตกของเขตรั กษา
พัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าเขาอ่ า งฤาไนมี ส ภาพป่ าสมบู ร ณ์ เ ป็ นที่
อาศัยของช้างป่ า การอยู่อาศัยของช้างป่ าในบริ เวณนี้
เนื่ อ งจากมี ค วามเหมาะสมหลายประการ ได้แก่ การ
เป็ นพื้ นที่ ร าบกว้า งขวางมี พื ช อาหารธรรมชาติ และ

แหล่ ง น้ าเกื อ บตลอดปี (Sukumar, 1999; รองลาภ,
2536) ดังนั้นช้างป่ าจึ งมีการกระจายในพื้นที่ ศึกษาได้
มากกว่าสัตว์ชนิ ดอื่น ๆ สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาด
ใหญ่ ที่ พ บรองลงมาได้แ ก่ กระทิ งซึ่ งพบในถิ่ นที่ อ ยู่
อาศัยคล้ายกับช้างป่ า (นริ ศ, 2543) ปกติกระทิงมีความ
ตื่นกลัวและหลบหนีไปอย่างรวดเร็ ว หากมีสิ่งผิดปกติ
ได้ดีกว่าช้างป่ า (กองอนุรักษ์สตั ว์ป่า, 2521)
ความมากน้ อย
ผลการศึ กษาความมากมายของสัตว์เลี้ ยงลูก
ด้วยนมขนาดใหญ่ บริ เวณโดยรอบพื้นที่ ที่ติดกับคูกนั
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ช้า งในเขตพื้ น ที่ ป่าไม้ และนอกเขตพื้ นที่ ป่าไม้หรื อ
พื้นที่เกษตรกรรม พบร่ องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่ในพื้ นที่ เขตป่ าเป็ นจานวนทั้งหมด 32 ครั้ ง
เป็ นร่ องรอยเดิน 13 รอย ได้แก่ ช้างป่ า 2 รอย กระทิง 7
รอยหมูป่า 2 รอย และเก้ง 2 รอย และเป็ นกองมูล 19
กอง ได้แก่ ช้าง 12 กองหมี 1 กอง และหมูป่า 6 กอง
และพบร่ องรอยนอกเขตพื้ นที่ ป่ าไม้ ห รื อพื้ นที่
เกษตรกรรม เป็ นจานวนทั้งหมด 14 ครั้ง โดยจาแนก
เป็ นรอยเดิน 9 รอย ได้แก่ ช้าง 4 รอย และกระทิง 3 รอย
หมูป่า 2 รอย และพบกองมูล 5 ครั้ง เป็ นช้างป่ าทั้งหมด
จานวน 5 กอง บริ เวณแนวคูกนั ช้างในเขตพื้นที่ ป่าไม้
จานวนร่ องรอยของสัตว์ที่พบมากที่ สุดคือ ช้าง หมูป่า

กระทิ ง เก้ง และหมี ตามลาดับ และนอกเขตพื้นที่ ป่า
ไม้หรื อพื้ นที่ เกษตรกรรม จานวนร่ องรอยสัตว์ที่พบ
มากที่สุดคือ ช้าง กระทิง และหมูป่า ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนครั้ งที่ พ บต่ อ จ านวน
เส้นทาง เพื่ อให้สามารถเปรี ยบเที ยบจานวนร่ องรอย
และกองมูลสัตว์ที่พบในระหว่างภายในและภายนอก
ป่ า ในแต่ ละชนิ ดพบว่าการพบร่ องรอยโดยรวม พบ
ด้า นนอกมากกว่า ด้า นใน โดยเฉพาะช้า งป่ า กระทิ ง
และหมู ป่า ขณะที่ จานวนกองมูล พบในป่ ามากกว่ า
ด้านนอก โดยมี เพี ยงช้างป่ าที่ พบจานวนมูลด้านนอก
มากกว่าด้านใน ดัง Figure 2

6

5

5

4.28

4

4
3

3

2.5

2.14

2
1
0

0.71 0.71

0.71
0

0

track and sign

0.35

2

0

0

dung

inside
Elephant

Gaur

0

0 0 0 0

track and sign
Black bear

Wild boar

dung

outside
Barking deer

Figure 2 Relative number of track and sign, dung of wildlife species on transect line compared
between inside and outside of forest along the elephant-proof trench.
การปรากฏ
การปรากฏของสั ต ว์เ ลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมขนาด
ใหญ่บริ เวณรอบพื้นที่ที่ติดกับคูกนั ช้างในพื้นที่ป่า และ
นอกเขตพื้ นที่ ป่ าไม้ ห รื อพื้ นที่ เ กษตรกรรมจาก
การศึกษาพบว่า ระยะทางที่พบการปรากฏของสัตว์ป่า
มากที่สุด คือ 838 เมตร ระยะทางที่พบการปรากฏของ

สัตว์ป่าน้อยที่สุด คือ 6 เมตร ค่าพิสยั ของข้อมูลเท่ากับ
832 โดยที่ ให้ความกว้างของอัตราภาคชั้นเท่ากับ 208
จึ งทาให้ได้จานวนช่ วงชั้นจากระยะห่ างจากแนวคูกนั
ช้าง คือ 4 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1 ระยะห่างจากแนวคูกนั ช้าง
ตั้งแต่ 6 เมตรถึง 213 เมตร ชั้นที่ 2 ระยะห่ างจากแนวคู
กันช้างตั้งแต่ 214 เมตร ถึง 422 เมตร ชั้นที่ 3 ระยะห่าง
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จากแนวคูกนั ช้างตั้งแต่ 423 เมตรถึง 630 เมตร และชั้น
ที่ 4 ระยะห่ างจากแนวคูกนั ช้างตั้งแต่ 631 เมตรถึง 838
เมตร โดยที่ จานวนครั้ งที่ สารวจพบชนิ ดของสัตว์ป่า
เลี้ ย งลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ปรากฏบริ เ วณโดยรอบ
พื้นที่ ที่ติดกับคูกนั ช้างในเขตพื้นที่ป่าไม้ และนอกเขต
พื้ น ที่ ป่ าไม้ห รื อพื้ น ที่ เ กษตรกรรม สรุ ปได้ว่ า การ
ปรากฏของสัตว์ป่าบริ เวณรอบพื้ นที่ ที่ติดกับคูกนั ช้าง
ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคูกนั ช้างที่
พบการปรากฏของสัต ว์ป่ ามากที่ สุ ด คื อ ช่ วงชั้น ที่ 1
ระยะห่ างจากแนวคูกนั ช้างตั้งแต่ 6 เมตร ถึง 213 เมตร
พบทั้งหมด 17 ครั้ง และมีการปรากฏของชนิดสัตว์ที่มี
การสารวจพบในแต่ละช่วงชั้นระยะห่ างจากแนวคูกนั
ช้า งมากที่ สุ ด คื อ ช้า ง หมู ป่ า เก้ง กระทิ ง และหมี
ตามลาดับ และช่ วงชั้นระยะห่ างจากแนวคูกนั ช้างที่
พบการปรากฏของสัต ว์ป่ าน้อยที่ สุ ด คื อ ช่ วงชั้นที่ 2
ระยะห่ า งจากแนวคู กันช้า งตั้ง แต่ 423 เมตร ถึ ง 630
เมตร พบทั้ งหมด 4 ครั้ ง (Figure 3) และบริ เวณ
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โดยรอบพื้นที่ที่ติดกับคูกนั ช้างนอกเขตพื้นที่ป่าไม้หรื อ
พื้นที่เกษตรกรรม ช่ วงชั้นระยะห่ างจากแนวคูกนั ช้าง
ช่ วงชั้นที่ 1 ระยะห่ างจากแนวคูกนั ช้างตั้งแต่ 6 เมตร
ถึง 231 เมตรมีการพบจานวนชนิ ดสัตว์เท่ากับช่วงชั้นที่
2 ระยะห่ างจากแนวคูกนั ช้างตั้งแต่ 214 ถึ ง 422 เมตร
โดยพบในช่วงชั้นละ 5 ครั้ง และมีการปรากฏของชนิด
สัตว์ที่มีการสารวจพบในแต่ ละช่ วงชั้นระยะห่ างจาก
แนวคูกนั ช้างมากที่ สุดคื อ ช้าง กระทิ ง หมี และหมูป่า
ตามลาดับ และช่วงชั้นระยะห่างจากแนวคูกนั ช้างที่ไม่
พบการปรากฏของสัต ว์ป่ าน้อยที่ สุ ด คื อ ช่ วงชั้นที่ 4
ระยะห่ า งจากแนวคู กันช้า งตั้ง แต่ 631 เมตร ถึ ง 838
เมตร (Figure 4) เนื่ องจากนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ทาการ
สารวจนั้นเป็ นพื้นที่ เกษตรกรรม คือ สวนยางพารา ทา
ให้ก ารส ารวจในช่ วงชั้น 4 ไม่ ป รากฏของชนิ ด สัต ว์
เลี้ ย งลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เพราะลักษณะของสวน
ยางพาราติ ดกับถนนทางหลวงชนบททาให้การสารวจ
ไม่สามารถดาเนินการสารวจต่อไป
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Figure 3 Relative number of found wildlife species in each distance interval inside the forest along
the elephant-proof trench.
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Figure 4 Relative number of found wildlife species in each distance interval outside the forest
along the elephant-proof trench.
พบว่าในช่วงระยะห่างจากแนวคูกนั ช้างที่ 6 –
213 เมตร ทั้ง สองบริ เ วณ จ านวนชนิ ด สั ต ว์ที่ พ บมี
จานวนมากที่ สุดในแต่ ละบริ เวณ ในเขตพื้ นที่ ป่าไม้
จานวนชนิ ดสัตว์ป่าลดลงมาในช่ วงชั้นที่ 2 และเพิ่ ม
จานวนชนิ ดสัตว์ป่าขึ้นในช่ วงชั้นที่ 3 และคงที่ในช่วง
ชั้นที่ 4 ขณะที่ในบริ เวณนอกเขตพื้นที่ป่าไม้หรื อพื้นที่
เกษตรกรรม จานวนชนิ ดสัตว์ป่าลดลงในช่ วงชั้นที่ 2
และคงที่ ใ นช่ ว งชั้นที่ 3 กับ ช่ วงชั้นที่ 4 จึ งสามารถ
สรุ ปได้ว่าในระยะทางการสารวจที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการ
เพิ่ ม จานวนชนิ ด สั ต ว์ป่ าเลี้ ย งลู กด้ว ยนมขนาดใหญ่
เมื่ อทาการศึ กษาจากสองบริ เวณของพื้ นที่ สารวจซึ่ ง
ในช่วงระยะที่ ใกล้กบั แนวคูกนั ช้าง โดยนริ ศ (2543);
ศุ ภ กิ จ (2546); วิริ ย า (2548) พบว่า ในช่ วงแล้งมักพบ
ร่ อ งรอยของสัต ว์ป่าใกล้บริ เ วณแหล่ งน้ า ซึ่ งมี ความ
สอดคล้อ งกับผลการศึ กษานี้ ที่ พ บว่า ระยะห่ า งจาก
แนวคูกนั ช้างที่ มีระยะที่ ใกล้กบั แนวคูคือ 6–213 เมตร
ทั้งสองบริ เวณที่ทาการศึกษานั้นมีการปรากฏของสัตว์

เลี้ ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มากที่ สุด ในทางกลับกัน
เมื่ อระยะทางไกลห่ า งจากแนวคู กันช้า งมากขึ้ นการ
ปรากฏของชนิ ด สัต ว์ล ดลง เนื่ องจากพื้ นที่ บ ริ เ วณ
โดยรอบของเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าเขาอ่ า งฤาไน
ในพื้ น ที่ อ าเภอบ่ อ ทอง จัง หวัด ชลบุ รี นั้ น มี ก ารใช้
ประโยชน์พ้ืนที่จากมนุษย์ คื อ การปลูกสวนยางพารา
โดยรอบ และมี สิ่ งปลูกสร้ างและชุ มชนอยู่โ ดยรอบ
สัตว์ป่าส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมตื่นกลัวมนุษย์ และมีการ
คุกคามเข้าไปในพื้นที่ ป่าไม้จากมนุ ษย์ จึ งทาให้การ
ปรากฏของสัตว์ป่ามากขึ้ นเมื่ อระยะห่ างจากแนวคูที่
เพิ่ มขึ้ น สอดคล้องกับนนท์ (2551) ที่ พบว่า กระจาย
ของรอยตี น สั ต ว์ป่ าในบริ เ วณมนุ ษ ย์ร บกวนน้อ ยมี
ความหนาแน่ น ของรอยตี น มากกว่ า บริ เวณมนุ ษ ย์
รบกวนมากอย่างชัดเจน และความสัมพันธ์กบั การใช้
พื้นที่และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ สมหญิง (2546) พบว่า
ในหน้าแล้ง สมเสร็ จมี ค วามสัมพันธ์กบั การใช้พ้ื นที่
และปั จจัยแวดล้อมต่ าง ๆ ในที่ ราบ ลาห้วย ใกล้อ่า ง
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เก็บ น้ า เช่ นเดี ย วกัน บริ เ วณในเขตพื้ นที่ ป่ าไม้มี การ
ปรากฏของสัต ว์ป่ามากกว่า บริ เวณนอกเขตพื้ นที่ ป่ า
หรื อพื้ นที่ เกษตรกรรม และความสัมพันธ์กบั การใช้
พื้นที่ และปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ ยงลูกด้วย
นมขนาดใหญ่ รองลาภ (2545) ศึกษาการเลือกใช้พ้ืนที่
ของช้า งตามระยะห่ า งจากพื้ น ที่ กิ จ กรรมมนุ ษ ย์น้ ัน
พบว่ า ช้า งป่ าเลื อ กใช้พ้ื น ที่ อ าศัย สั ม พัน ธ์ กับ แหล่ ง
กิจกรรมของมนุษย์ โดยพบว่าช้างป่ าหลีกเลี่ยงการใช้
พื้ น ที่ ใ กล้แ หล่ ง กิ จ กรรมมนุ ษ ย์ ทั้ง ในฤดู ฝ นและ
ฤดู แ ล้ง สรุ ป ว่ า การใช้ พ้ื น ที่ ข องช้า งที่ เ ข้า ใกล้กับ
กิจกรรมในฤดูฝนมีมากกว่าในฤดูแล้ง
ประสิ ทธิภาพของคูกนั ช้ างป่ า
การออกนอกพื้ นที่ ของสัตว์ป่าเลี้ ย งลูกด้วย
นมขนาดใหญ่ ที่สารวจพบบริ เวณพื้ นที่ เกษตรกรรม
ของประชาชนที่อยู่บริ เวณเป็ นพื้นที่ของสวนยางพารา
โดยส ารวจพบชนิ ด สัต ว์ที ่ อ อกมานอกพื ้ น ที ่ ป่ า
ได้ท้ ัง หมด 3 ชนิ ด ได้แ ก่ ช้า ง (Elephas maximus
Linnaeus, 1958) กระทิ ง (Bos gaurus C.H. Smith,
1827) หมูป่า (Sus scrofa Linnaeus, 1758) ตามลาดับ
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของจานวน
ร่ อ งรอยสัต ว์ป่าเลี้ ย งลูก ด้วยนมขนาดใหญ่ โ ดยรวม
ข้อมูลภายในเขตพื้ นที่ ป่ากับพื้ นที่ เกษตรกรรมด้วย t
test ที่ พบว่า ค่ าเฉลี่ ยจานวนร่ องรอยที่ พบภายในเขต
พื้นที่ป่าไม้ 4.429 รอย และค่ า เฉลี่ ย จานวนร่ องรอย
ที ่ พ บ ภ า ย น อ ก เ ข ต พื ้ น ที ่ ป่ า ไ ม ้ห รื อในพื้ น ที่
เกษตรกรรม 1.714 รอย ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (t
= 6.5 P= 0.0198) เป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ
จานวนร่ องรอยของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่
โดยรวมส่ วนใหญ่ เ ป็ นร่ องรอยช้ า งป่ า ผลการ
เปรี ยบเทียบสรุ ปได้วา่ คูกนั ช้างมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้ องกันสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ออกมานอก
เขตพื้ นที่ ป่าไม้ อย่า งไรก็ต ามเมื่ อพิ จารณารายชนิ ด
พบว่า ช้างป่ าพบร่ องรอยหากินด้านนอกพื้นที่คูกนั ช้าง
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มากกว่า ภายในพื้นที่ป่า แต่กลับพบมูลช้างป่ าในพื้นที่
ป่ ามากกว่า ช้า งป่ าจึ งสามารถข้า มคู กันช้า งออกมา
นอกพื้นที่เดินหากิน และเดินทางกลับเข้าพื้นที่เพื่อพัก
และถ่ายมูล
ผลการศึกษาครั้งนี้ คล้ายกับผลการศึกษาของ
ไสว และคณะ(2552) ที่ ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของคู กัน
ช้ างออกนอกพื้ นที่ เขตรั กษาพันธุ์ สั ตว์ป่ าเขาอ่ างฤาไน
บริ เวณด้ า นอาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ที่มี
การขุดคูกนั ช้างลึกประมาณ 2 เมตร และกว้างประมาณ
4 – 6 เมตร เป็ นระยะทาง 14 กิ โ ลเมตร ไม่ ส ามารถ
ป้ องกันช้างป่ าออกนอกพื้นที่ ได้ ผลการศึ กษาแม้พบ
ร่ องรอยการขึ้นลงของช้างบริ เวณคันคูฝั่งป่ ามีจานวน
เท่ ากับฝั่ งเกษตรกรรม และพบร่ องรอยตามเส้นทาง
ส ารวจทุ ก 500 เมตร ซึ่ งเท่ า กั บ จากการส ารวจ
ประสิ ทธิ ภาพของคูกนั ช้างครั้ งนี้ แต่ ก็พบว่ากองมูล
ช้างป่ าที่พบในพื้นที่เกษตรกรรมมีนอ้ ยกว่ากองมูลช้าง
ป่ าฝั่ งพื้ นที่ ป่ าอย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (Chi-square
test for homogeneity with Yates’ correction factor, =
5.63, P<0.05) ซึ่ งอาจเกิ ดจากช้างป่ ามาใช้ประโยชน์
ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมเป็ นครั้ งคราว ในลัก ษณะที่
แตกต่ างกั น กล่ า วคื อช้ า งโทนข้ า มไปหาพื้ นที่
เกษตรกรรมมากกว่ า จึ ง มี ก ารพบมู ล ในพื้ นที่
เกษตรกรรมน้อยกว่าขณะที่ โขลงช้าง หรื อโขลงช้าง
หนุ่มแวะเวียนหากินอยู่เฉพาะด้านที่อยู่ในป่ า หรื ออาจ
ถูกเกษตรกรขับไล่เข้าป่ ามากกว่า
การออกนอกพืน้ ที่ของช้ างป่ า
ผลการศึ ก ษาจากแนวคู อ อกไปในพื้ น ที่
เกษตรกรรมจานวน 7 เส้น พบการออกนอกพื้นที่ของ
ช้างป่ า เข้าไปในพื้นที่ เกษตรกรรมรวม 8 ตาแหน่ง มี
ระยะทางเฉลี่ ยจากแนวคู 50.41 เมตร ตาแหน่ งที่ พบ
ร่ องรอยช้างป่ าออกมานอกพื้นที่ ใกล้กบั แนวคูกนั ช้าง
มากที่ สุ ดคื อ ต าแหน่ ง 6 โดยมี ระยะทางตั้งฉากจาก
แนวคู 0.94 เมตร ตาแหน่งที่พบร่ องรอยช้างป่ าออกมา
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นอกพื้นที่ไกลกับแนวคูกนั ช้างมากที่สุดคือ ตาแหน่งที่
1 มีระยะทางตั้งฉากจากแนวคู 108.01 เมตร พบพื้นที่
ของพื ช เกษตรกรรมถู กท าลายจากช้า งป่ า 4 แห่ ง มี
ระยะทางเฉลี่ย เท่ากับ 123.31 เมตรจากแนวคู บริ เวณ
ที่มีการพบพื้นที่ เกษตรกรรมที่ ถูกทาลายจากช้างป่ าที่
ใกล้จากแนวคูกนั ช้างมากที่ สุดคือ จุดที่ 3 มีระยะทาง
ตั้งฉากจากแนวคูกนั ช้าง 38.93 เมตร ชนิดพืชเกษตรที่
ถูกทาลายคื อ ยางพารา มีขนาดพื้นที่ ประมาณ 100 ไร่
และบริ เวณที่พบพื้นที่เกษตรกรรมที่ถกู ทาลายช้างป่ าที่
ไกลจากแนวคู กั น ช้ า งมากที่ สุ ด คื อ บริ เวณที่ 4 มี
ระยะทางตั้ง ฉากจากแนวคู 332.12 เมตร ชนิ ด พื ช
เกษตรที่ ถู ก ท าลายคื อ มัน ส าปะหลัง มี ข นาดพื้ น ที่
ประมาณ 1 ไร่ ผลการศึ กษาพบพืชเกษตรกรรมที่ ถูก
ทาลายจากช้างป่ าที่ ออกนอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าเขาอ่างฤาไน บริ เวณอาเภอบ่อทองส่ วนใหญ่ ได้แก่
ยางพารา

ระยะทางที่ เพิ่ มขึ้ นเหมื อนกันทั้งสองฝั่ ง ชนิ ดสัตว์ที่
พบร่ องรอยการปรากฏมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ช้ า งป่ า
รองลงมาคือ กระทิง หมูป่า เก้ง และหมี ตามลาดับ
3. ประสิ ทธิ ภ าพของคู กันช้า งนั้นสามารถ
ป้ องกัน สั ต ว์ ป่ าออกมานอกพื้ น ที่ ไ ด้เ มื่ อ พิ จ ารณา
โดยรวมข้อมูล แต่พบว่าไม่สามารถป้ องกันช้างป่ าออก
นอกพื้ นที่ ได้ พบร่ องรอยและกองมูลของสัตว์นอก
พื้นที่ 3 ชนิ ด ได้แก่ ช้าง กระทิง และหมูป่า ตามลาดับ
และการออกมานอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไนบริ เวณพื้ นที่ ศึกษาพบ 8 แห่ ง มี การทาลายพื ช
เกษตรทั้งหมด 4 บริ เวณ โดยพื้นที่เกษตรกรรมที่ ชา้ ง
ได้เข้ามาทาลายที่ พบเป็ น สวนยางพาราของเกษตรกร
ที่มีการปลูกชิ ดกับแนวคูกนั ช้าง และไร่ มนั สาปะหลัง
ที่มีการปลูกห่ างไกลจากแนวคูออกมา ระยะทางที่ชา้ ง
มีการออกมานอกพื้ นที่ ไกลสุ ดนั้น 108.01 เมตร จาก
ระยะทางตั้งฉากจากแนวคู

สรุ ป

ข้ อเสนอแนะ

1. ผลการศึ กษาโดยรอบริ เวณแนวคูกนั ช้าง
ในเขตรั ก ษาพันธุ์ สัต ว์ป่าเขาอ่ า งฤาไน พื้ นที่ อาเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบชนิ ดสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่ท้ งั ในเขตพื้นที่ป่าและบริ เวณนอกเขตพื้นที่
ป่ าหรื อพื้นที่ เกษตรกรรม ทั้งหมด 5 ชนิ ด ได้แก่ ช้าง
กระทิ ง หมี หมู ป่ า และเก้ง โดยในฝั่ ง ในเขตพื้ น ที่
ป่ าไม้ พบสัต ว์ป่ าเลี้ ย งลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ภ ายใน
แนวคูกนั ช้างป่ า 5 ชนิ ด ได้แก่ ช้าง กระทิง หมูป่า เก้ง
และหมี ตามลาดับ และพบนอกเขตพื้นที่ป่าหรื อพื้นที่
เกษตรกรรม 3 ชนิด ได้แก่ ช้าง กระทิง และหมูป่า จาก
มากมาน้อยตามลาดับ
2. การปรากฏของสั ต ว์ป่าเลี้ ย งลู ก ด้ว ยนม
ขนาดใหญ่ ตามแนวคู กันช้า ง ทั้งในฝั่ งของในพื้ นที่
ป่ าไม้ และนอกพื้ น ที่ ป่ าไม้ห รื อพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
พบว่าระยะห่ าง 6 – 213 เมตร จากแนวคูกนั ช้างเป็ น
ระยะที่ พ บชนิ ด สั ต ว์ม ากที่ สุ ด แล้ว ลดลงไปตาม

1. ในการศึ กษาครั้งนี้ พบว่าสาเหตุหนึ่ งที่ ทา
ให้มีการออกมานอกพื้นที่ ของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่น้ นั เนื่องจากบริ เวณของแนวคูกนั ช้าง ยังมี
การคุดคูที่ไม่ต่อเนื่อง บางส่ วนมีสิ่งก่อสร้างขาวแนวคู
หรื อมี การพังทลายของดิ นและตื้ นเขิ นของคู ดังนั้น
ควรมีการติดตามบารุ งรักษาแนวคูอยูเ่ สมอ ส่ งเสริ มให้
ชาวบ้า นมี ก ารดู แ ลรั ก ษา ป้ องกัน ให้ ไ ม่ มี คู มี ค วาม
เสี ยหาย
2. เนื่ องจากการสารวจครั้งนี้ ยงั พบว่าในเขต
พื้ น ที่ ป่ าไม้ย ัง มี ส วนยางพาราปลู ก ภายในพื้ น ที่ ป่ า
ดังนั้นควรมีการจัดการปั จจัยคุกคามที่ มีต่อสัตว์ป่า ที่
จะเป็ นแรงจูงใจในการออกมานอกพื้นที่ได้
3. จากการศึ กษาควรมีการประเมิ นและเก็บ
ข้อมูลในส่ วนของชุ มชนโดยทาแบบสอบถามปั ญหา
ของช้างที่ออกมานอกพื้นที่ เพื่อเป็ นการจัดการปั ญหา

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

อย่างยัง่ ยืน โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษาพื้นที่ป่าไม้
4. ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ครั้งนี้มีบางครั้งที่
เข้า ไปเก็ บ ข้อ มู ล ในสถานที่ แ ล้ว พบกับ ปั ญ หาจาก
สภาพอากาศเป็ นอุปสรรคในการเก็บข้อมูลและสภาพ
ภูมิประเทศที่ มีภูเขาสู งและป่ ารกทึ บ ดังนั้นควรเพิ่ ม
ระยะเวลาในการสารวจ รวมถึ งขยายขอบเขตของ
พื้ นที่ ที่ส ารวจให้ครอบบริ เวณที่ สารวจ เพื่ อที่ จะได้
ข้อมูลที่มีจานวนมากขึ้น โดยอาจจะเดินไปตามแนวคู
กันช้างในบริ เวณของพื้นที่จงั หวัดชลบุรี
5. ภายในขอบเขตคูกนั ช้างออกไปด้านนอก
ไม่ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ าหรื อปลูกพืชเกษตรที่ชา้ ง
ป่ า หรื อสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชอบ อย่าง
น้อยในระยะประมาณ 200 เมตรจากแนวคู เนื่ องจาก
เป็ นระยะที่ พบสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมออกไปมากที่ สุ ด
เพื่อลดปั ญหาการออกไปนอกพื้นที่ ของสัตว์ป่าขนาด
ใหญ่
6. เผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ร าษฎรเห็ น
ความสาคัญของสัตว์ป่าที่ปรากฏตามแนวคูกนั ช้างว่ามี
ชนิ ด สัต ว์ป่าส าคัญ เป็ นสัต ว์ป่าใกล้สู ญ พัน ธุ์ อยู่ใ น
ภาวะวิ ก ฤต ที่ ค วรต้อ งร่ วมกั น ป้ องกัน รั ก ษาและ
ร่ วมมือกันหาแนวทางในการอนุ รักษ์คุม้ ครองสัตว์ป่า
เหล่านี้ต่อไป
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____________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
การศึ กษาความมากมายของหมาในและเหยื่อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานี
ดาเนิ นการบริ เวณลาห้วยขาแข้งตอนล่าง ด้วยวิธีการกล้องดักถ่ายภาพเป็ นตารางกริ ต โดยแต่ละชุ ดวางห่ างกัน
1 ตารางกิ โลเมตร ระหว่างเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา
ความมากมาย การปรากฏของหมาในที่มีความสัมพันธ์กบั เหยื่อ ผลการตั้งกล้องดักถ่ายภาพทั้งหมด 50 ตาแหน่ ง
จานวน 1,617 กับดักคื น ได้ภาพสัตว์รวมทั้งสิ้ น 6,674 ภาพ เป็ นภาพที่ ใช้ได้จริ ง 1,635 ภาพ (ร้อยละ 24.50) พบ
ภาพหมาใน (Cuon alpinus) 9 ภาพ คิ ดเป็ นร้อยละความมากมาย 0.56 พบเหยื่อที่ จาแนกจากกล้องดักถ่ายภาพ 11
ชนิ ด ได้แก่ เก้ง (Muntiacus muntjak) มี ค่ า ร้ อยละความมากมายสู งสุ ด ร้ อยละ 29.31 รองลงไปได้แ ก่ กวางป่ า
(Cervus unicolar) ร้อยละ 28.63 หมูป่า (Sus scrofa) ร้อยละ 13.36 นก ร้อยละ 8.60 อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus
hermaphrodites) ร้อยละ 7.05 เม่นใหญ่ (Hystrix brachyuran) ร้อยละ 5.69 สัตว์ฟันแทะ (Rodentia) ร้อยละ 3.59
ชะมดแผงหางปล้อ ง (Viverra zibetha) ร้ อ ยละ 3.40 หมู ห ริ่ ง (Arctonyx collaris) ร้ อ ยละ 0.49 ชะมดเช็ ด
(Viverricula indica) ร้ อยละ 0.25 และกระจงหนู (Tragulus javanicus) ร้ อยละ 0.19 ตามลาดับ ผลการคานวณ
ความเป็ นอิสระของการปรากฏของหมาในและเหยื่อพบว่ามีความเป็ นอิสระกันในทุกชนิ ด (P>0.05) แสดงให้เห็น
ว่า การกระจายของหมาในและเหยื่ อในพื้ นที่ เ ป็ นไปในลักษณะของการสุ่ ม อย่า งไรก็ต ามผลการค านวณค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องการปรากฏร่ ว มกัน ของหมาในกับ เหยื่ อ จากทุ ก ต าแหน่ ง การตั้ง กล้อ งพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กับสัตว์ที่เป็ นเหยื่อบางชนิ ดอย่างมี นัยส าคัญได้แก่ หมูหริ่ ง (r=0.440, p=0.000, N=71) กระจ้อน
(r=0.393, p=0.001, N=71) ลิ ง แสม (r=0.272, p=0.000, N=71) ไก่ ป่ า (r=0.272, p=0.022, N=71) กระแตเหนื อ
(r=0.254, P=0.032, N=71) ตลอดจนมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การปรากฏของเสื อ ดาวมากที่ สุ ด (r=0.585, P=0.000,
N=71) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าแม้การปรากฏของหมาในและเหยื่อมีความเป็ นอิสระต่อกัน หมาในยังคงมีการติ ดตาม
สัตว์ที่เป็ นเหยื่อ ข้อแนะนาสาหรับการศึกษาและจัดการต่อไปได้เสนอไว้ในการศึกษานี้แล้ว
คาสาคัญ: ความมากมาย, หมาใน, เหยือ่ , กล้องดักถ่ายภาพ, เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง
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ABSTRACT
A study on the abundance of dhole (Cuon alpinus) and their prey in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary,
Uthai Thani was undertaken around the lower part of the Huai Kha Khaeng River using the camera-trap technique,
square grid of camera trap manner, 1 kilometer interval of each camera location was used, during December 2014 to
August 2015. The objectives were to study animal abundance and also the relationship between dhole and their prey.
Data were collected from 50 camera-trap locations on 1,617 trap nights from 6,674 photographs with trap success
recorded based on 1,635 photographs (24.50%) showing nine different dhole. The relative abundance of the dhole
was 0.56%. Eleven prey species were classified. The relative abundance was greatest at 29.31% for muntjac
(Muntiacus muntjak) followed by sambar (Cervus unicolor) 28.63%, wild boar (Sus scrofa) 13.36%, birds 8.60%,
common palm civet (Paradoxurus hermaphrodites) 7.05%, porcupine (Hystrix brachyuran) 5.69%, rodents 3.59%,
large Indian civet (Viverra zibetha) 3.40%, hog badger (Arctonyx collaris) 0.49%, small Indian civet (Viverricula
indica) 0.25%, and the lesser oriental chevrotain (Tragulus javanicus) 0.19%, respectively. The results also showed
the independence between the occurrence of dhole and their prey (p>0.05). This result indicated that the distribution
of dhole and their prey in the area is somewhat random. However, the presence and absence of the dhole and some
prey species analyzed using combined data found a significant correlation with hog badger (r=0.440, p=0.000, N=71),
Indochinese ground squirrel (r=0.393, p=0.001, N=71), crab-eating macaque (r=0.272, p=0.000, N=71), red jungle
fowl (r=0.272, p=0.022, N=71), northern tree shrew (r=0.254, p=0.032, N=71), and leopard (r=0.585, p=0.000,
N=71). The results reflected that although the presence of dhole and prey species was independent of each other,
dhole tried to follow their prey species. Recommendations for further studies and management were proposed in this
study.
Keyword: abundance, dhole, prey, camera-trap, Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary

คานา
หมาในเป็ นสัตว์ผลู ้ ่ามีหน้าที่สาคัญทางระบบ
นิเวศ ในการควบคุมประชากรสัตว์ในกลุ่มสัตว์กินพืช
เช่ นเดี ยวกับเสื อโคร่ งและเสื อดาว เพื่ อให้เกิ ดความ
สมดุ ล ในธรรมชาติ หมาในแพร่ กระจายอยู่ ท าง
ตอนกลาง และตะวันออกของทวีปเอเชีย หมาในถูกจัด
ให้อยู่ในสถานะสัตว์ป่าที่ ใกล้สู ญพันธุ์ (endangered)
(IUCN, 2015) บั ญ ชี ช นิ ด พัน ธุ์ ห มายเลข 2 (CITES,
2016) เป็ นสัตว์ป่าคุ ม้ ครองตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ ม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จากการรายงานของ
บุ ษบง และคณะ (2553) พบว่าประเทศไทยมี หมาใน
การกระจายอยู่ใน 11 กลุ่มป่ า จาก 18 กลุ่มป่ า โดยมี

การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หมาใน 4 พื้ น ที่ ไ ด้ แ ก่ อุ ท ยาน
แห่ งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา (Austin, 2002)
เขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ตว์ป่ าภู เ ขี ย ว จัง หวัด ชัย ภู มิ (นคร,
2555) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ ลาน จั ง หวัด นครนายก
(อัมพรพิมลและคณะ, 2555) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี (ขวัญฤทัย, 2558)
การศึ กษาเกี่ ยวกับหมาในในเขตรั กษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเคยมีการศึ กษาเรื่ องอาหารจากการ
วิเ คราะห์มูลจานวน 27 กอง (งามพร้ อม, 2555) แต่
การศึกษาปริ มาณความมากน้อยของหมาในและเหยื่อ
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานี
ยังไม่เคยมี การศึ กษามาก่ อน ทั้งที่ เป็ นพื้ นที่ อนุ รักษ์
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ธรรมชาติ สาคัญที่ เป็ นที่ อาศัยของสัตว์กินเนื้ อขนาด
ใหญ่อ าศัยอยู่ เป็ นพื้ นที่ อนุ รั กษ์ที่มีช นิ ด และจานวน
สัตว์ป่าที่เป็ นเหยื่ออย่างชุกชุม (คณะวนศาสตร์, 2532)
แต่ การศึ กษาส่ วนใหญ่คงมุ่งเน้นที่ เสื อโคร่ งและเสื อ
ดาว ทาให้ขาดความเข้าใจเกี่ ยวกับหมาในและเหยื่อ
ของหมาในในพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดการผลการศึกษา
ที่ได้สามารถใช้ในการเสริ มสร้างความเข้าใจเพื่อการ
อนุรักษ์หมาในในระบบนิ เวศที่เป็ นสัตว์ป่ากินเนื้ อที่ มี
ความสาคัญเช่ นเดี ยวกันแล้วยังสามารถใช้เป็ นข้อมูล
การศึ กษาการอยู่ร่ ว มกันระหว่ า งสั ต ว์กิ นเนื้ อขนาด
ใหญ่ ที่ อ าศัย อยู่ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกันอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
เสริ มสร้างความเข้าใจสาหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าที่สาคัญนี้ไว้ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ติ ด ตั้ งกล้ อ งดั ก ถ่ า ยภาพอั ต โนมั ติ ที่ มี
จานวน 12 ชุด ทั้งหมด 50 ตาแหน่ง แต่ละตาแหน่งตั้ง
กล้องห่ างกันประมาณ 1 กิโลเมตร โดยกาหนดให้อยู่
ตาแหน่งละกริ ตตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่
ทหารมาตราส่ วน 1:50,000 ซึ่ งแต่ ละกริ ตครอบคลุ ม
พื้ น ที่ 1 ตารางกิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึ ง
ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางกิ โลเมตร การติ ดตั้งกล้อง
ดัก ถ่ า ยภาพแต่ ล ะต าแหน่ ง ได้เ ลื อ กบริ เวณตัว แทน
สถานที่ที่มีโอกาสพบการปรากฏของสัตว์ป่า เช่น ด่าน
สั ต ว์ โป่ งน้ า โป่ งดิ น เป็ นต้น การตั้ง ค่ า กล้อ งดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ กาหนดให้มีการบันทึ กข้อมูลเป็ น
ภาพนิ่ ง ค่าความหน่ วงระหว่างภาพ 5 วินาที ทาการ
ติ ด ตั้ง กล้อ งสู ง จากพื้ น ดิ น ประมาณ 30 เซนติ เ มตร
จากนั้นเปิ ดพื้นที่ หน้ากล้องโดยการตัดหญ้าที่ สูงออก
เพื่ อ ลดอัตราการถ่า ยภาพอัตโนมัติที่เกิ ดจากการสั่น
ไหวของต้นหญ้า ทาการตั้งกล้องไว้ 1 เดือน เมื่อครบ
กาหนดจึ งเก็บกล้องเพื่ อนารู ปที่ บนั ทึ กได้มาจาแนก
ต่อไป (O’Connell et al., 2011)
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2. น าภาพที่ ไ ด้ม าจ าแนกชนิ ด ของสั ต ว์ที่
บันทึ กภาพได้ โดยการศึ กษาในครั้งนี้ ให้ความสนใจ
กับหมาใน และสัตว์ป่าทุกชนิ ดที่มีโอกาสตกเป็ นเหยื่อ
ของหมาใน โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft
Excel บันทึ กข้อมูล พิกดั ตาแหน่ ง ชนิ ดป่ า หมายเลข
ภาพ จานวนตัวสัตว์ที่ปรากฏในภาพ ชนิ ดสัตว์ เวลา
และวันที่ อย่างละเอียด โดยมีสมมุติฐานการศึกษาว่า
การปรากฏของสัตว์ป่าที่ ได้จากกล้องดักถ่ายภาพเป็ น
อิสระต่อกัน (O’Connell et al., 2011)
3. คานวณค่าร้อยละความมากมาย (%relative
abundance: %RA) ของสัตว์แต่ละชนิ ดที่ ได้จากกล้อง
ดักถ่ายภาพอัตโนมัติ คานวณได้จาก
Relative Abundance (%) =

Trap Success x 100
Trap Night

เ มื่ อ Relative Abundance = ร้ อ ย ละ ค ว า ม
มากมายของสัตว์ชนิด A
Trap Success = จานวนภาพของสัตว์ชนิด A
Trap Night = จ า นว นจุ ดตั้ งกล้ อ ง x
จานวนคืนตั้งกล้อง
4. ทดสอบความเป็ นอิ สระของการปรากฏ
ระหว่ า งหมาในและเหยื่ อ เพื่ อ ใช้ ใ นการพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ของการปรากฏร่ วมกัน โดย Chi-square
test จากสูตร
r

c

x = ∑ . ∑ . (O E-E )
2

i=1 i=1

ij

2

ij

ij

เมื่อ X² = Chi-square
Oij =ค่ าค วา มถี่ ที่ ไ ด้ จ ากกา รสั ง เ กต
(observed frequency) ในแถวที่ i สดมภ์ที่ j
Eij = ค่ าความถี่ ที่ คาดหวั ง (expected
frequency) ในแถวที่ i สดมภ์ที่ j
ri = ผลรวมของแถว
ci = ผลรวมของสดมภ์
n = ความถี่รวมทั้งหมด
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r .c

Ei = i i
n
df = (r-1)(c-1)
พิ จ า ร ณ า ผ ล ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 95
เปอร์เซ็นต์ (α=0.05, df=1)
5. ค านวณค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์
ระหว่า งการปรากฏของหมาในและเหยื่ อจากจุ ด ตั้ง
กล้องแต่ละตาแหน่ ง เพื่อพิจารณาการปรากฏร่ วมกัน
โดยพิจารณาผลที่ P<0.05

ผลและวิจารณ์
ความมากมายของหมาใน และเหยือ่
ผลการตั้ งกล้ อ งดั ก ถ่ ายภาพอั ต โนมั ติ
50 ตาแหน่ ง ครอบคลุมพื้นที่ ศึกษา 50 ตารางกิ โลเมตร
บริ เวณหน่วยพิทกั ษ์ป่าเขาบันได เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างเดื อนธันวาคม
พ.ศ. 2557 ถึ ง เดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 รวมจ านวน
1,617 กั บ ดั ก คื น (trap night) ได้ ภ าพสั ต ว์ ร วมทั้ ง สิ้ น
6,674 ภาพ เป็ นภาพที่ใช้ได้จริ ง1,635 ภาพ (ร้อยละ 24.50
) ได้ภาพหมาใน 9 ภาพจาก 6 ต าแหน่ งตั้งกล้อง จาก
ทั้ง สิ้ น 50 ต าแหน่ ง ตั้ง กล้อง ค านวณร้ อ ยละความ
มากมายของหมาในมีค่า 0.56 สามารถจาแนกสัตว์ป่าที่
เป็ นเหยื่ อ ได้ 11 ชนิ ด ผลการค านวณร้ อ ยละความ
มากมายของสัตว์ป่าที่ คาดว่าเป็ นเหยื่อของหมาในพบ
เป็ น เก้ง 474 ภาพ มีค่าร้อยละความมากมายสูงสุ ดเท่ากับ
29.31 รองลงมาคื อ กวางป่ า 463 ภาพ (ร้ อยละความ
มากมาย 28.63) หมูป่า 216 ภาพ (ร้อยละความมากมาย
13.36) นก 139 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 8.60) อีเห็น
ธรรมดา 114 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 7.05) เม่นใหญ่
92 ภาพ (ร้ อยละความมากมาย 5.69) สั ตว์ฟั นแทะ58
ภาพ (ร้อยละความมากมาย 3.59) ชะมดแผงหางปล้อง
55 ภาพ (ร้อยละความมากมาย 3.40) หมูหริ่ ง8 ภาพ (ร้อย
ละความมากมาย 0.49) ชะมดเช็ด 4 ภาพ (ร้อยละความ
มากมาย 0.25) และกระจงหนู 3 ภาพ (ร้ อยละความ
มากมาย 0.19) ตามลาดับ

เมื่อพิจารณาร้อยละความมากมายของหมาใน
จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ใกล้เ คี ย งกับ การศึ ก ษาของ
อัมพรพิมล และคณะ (2555) บริ เวณอุทยานแห่ งชาติ
ทับลาน ที่ มีค่าร้อยละความมากมาย 0.8 แต่แตกต่ าง
จากผลการศึ ก ษาของขวัญ ฤทัย (2558) บริ เวณเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่ มีร้อยละความมากมาย
2.06 ผลการศึ กษาที่ แตกต่างกันนี้ อาจสื บเนื่ องมาจาก
ลัก ษณะพื้ น ที่ ที่ ท าการศึ ก ษาลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ
รวมถึ งจ านวนประชากรและการเลื อ กใช้พ้ื นที่ ข อง
หมาในในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ประกอบกับ
พื้นที่ ศึกษาปรากฏสัตว์ผลู ้ ่าชนิ ดอื่นคื อเสื อโคร่ ง และ
เสื อดาวซึ่ งอาจเป็ นอี ก ปั จจัย ที่ เ ป็ นตัวก าหนดความ
มากมายของสัตว์ผลู ้ ่าด้วยกัน
ผลการศึกษานี้ สามารถดักถ่ายภาพควายป่ า
กระทิง วัวแดง สมเสร็ จ และช้างป่ า ด้วย แต่มิได้นามา
คานวณค่าความมากมายเนื่ องจากสัตว์ป่าขนาดใหญ่
เหล่านี้ ยงั ไม่พบว่าตกเป็ นเหยื่อของหมาในเมื่อจาแนก
จากขนในกองมู ล หมาในด้ ว ยเทคนิ ค ทางกล้ อ ง
จุลทรรศน์ (ณัฐสิ ริกานต์, 2559)
ความเป็ นอิสระของปรากฏของหมาในกับเหยือ่
ผลการศึ กษาการปรากฏของเหยื่อแต่ละชนิ ด
ในพื้นที่ศึกษาพบว่าค่า 𝑥2 ที่คานวณได้ของเหยื่อทั้ง 11
ชนิ ดพบว่าไม่ มีค่ าใดเกิ นกว่าค่ าวิ กฤต (3.841) ทาให้
ยอมรับสมมติ ฐานหลักที่ ว่าการปรากฏของหมาในไม่
ขึ้ นอยู่ กับ เหยื่ อ ชนิ ด ใดเลย อย่ า งไรก็ ต ามการการ
ปรากฏแบบเป็ นอิสระต่อกันระหว่างหมาในกับเหยื่อที่
พบอาจเกิ ด จากการศึ ก ษานี้ ได้จ ากข้อ มู ล กล้อ งดัก
ถ่ายภาพที่พบหมาในเพียง 6 ตาแหน่ง จาก 50 ตาแหน่ง
ตั้งกล้อง โดยพบว่า ค่า 𝑥2 ที่คานวณได้ของหมูหริ่ งมี
ค่ ามากที่ สุด คื อ 0.6958 เก้ง (0.5928) รองลงมาได้แก่
ชะมดเช็ด (0.4352) หมูป่า (0.3256) เม่นใหญ่ (0.2102)
นก (0.1791) กระจงหนู (0.1392) ชะมดแผงหางปล้อง

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

(0.0109) สัตว์ฟันแทะ (0.0023) กวางป่ า (0.0022) และ
อีเห็นธรรมดา (0.0014) ตามลาดับ
ผลการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
การปรากฏร่ วมกันของหมาในกับเหยื่อจากทุกตาแหน่ ง
จากการตั้งกล้องพบว่า มี ความสัมพันธ์ กับสัตว์ที่เป็ น
เหยื่อบางชนิ ดอย่างมีนยั สาคัญได้แก่ หมูหริ่ ง (r=0.440,
P=0.000, N=71) กระจ้อน (r=0.393, P=0.001, N=71) ลิ ง
แ ส ม (r=0.272, P=0.000, N=71) ไ ก่ ป่ า (r=0.272,
P=0.022, N=71) กระแตเหนือ (r=0.254, P=0.032, N=71)
ตลอดจนมีความสัมพันธ์กบั การปรากฏของเสื อดาวมาก
ที่สุด (r=0.585, P=0.000, N=71)
ณั ฐสิ ริ ก านต์ (2559) พบว่ า หมาในในเขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง เลือกกิน เม่นใหญ่ หมูป่า
กวางป่ า เก้ง อีเห็นธรรมดา และสัตว์ฟันแทะ จากมาก
ไปน้อย โดยมี ด ัช นี การเลื อกกิ นเท่ า กับ 0.07, 0.04,
0.02, 0.00, -0.03 และ -0.17 ตามลาดับ ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่า
แม้ว่ า การปรากฏของหมาในและสั ต ว์ที่ เ ป็ นเหยื่ อ มี
ความเป็ นอิสระต่อกัน แต่หมาในก็ยงั คงแสวงหาเหยื่อ
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ที่ ชอบกิ นเมื่ อพิ จารณาทั้งจากค่ าสัมประสิ ทธิ์ ของการ
ปรากฏร่ วมกัน และค่าดัชนี การเลือกกินเหยื่อซึ่ งเป็ นไป
ตามทฤษฎี optimal forage theory ที่ กล่ าวว่า การเลื อ ก
กิ น เหยื่ อ หรื ออาหารของสั ต ว์ เ ป็ นไปตามความ
เหมาะสมของแหล่งอาหาร ระยะทาง ตลอดจนความ
คุม้ ค่าของปริ มาณอาหารและพลังงานที่ ได้รับจากการ
ล่ า การอยู่ร วมกันเป็ นฝูงของหมาในมี ส่ วนช่ วยให้
สามารถล่ าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้ แต่ ก็มีกลไกในการ
แบ่งอาหารที่ล่ามาได้ระหว่างสมาชิกภายในฝูง อย่างไร
ก็ ต ามสภาพการแก่ ง แย่ งแข่ งขันการกิ น อาหารของ
หมาใน กับ เสื อ โคร่ งและเสื อ ดาวในพื้ น ที่ มี ผ ลให้
หมาในหลีกเลี่ยงไปใช้เหยื่อขนาดเล็กตามผลการศึกษา
ของ ณั ฐ สิ ริ กานต์ (2559) พิ จารณาชนิ ด ของเหยื่ อ ที่
ปรากฏ จาก Table 1 พบว่าหมาในในเขตรั กษาพันธุ์
สั ต ว์ ป่ าห้ ว ยขาแข้ ง เลื อ กกิ น เหยื่ อ ขนาดเล็ ก และ
หลากหลายกว่า อาจเกิดจากการแก่งแย่งเหยื่อระหว่าง
สัตว์กินเนื้ อชนิ ด อื่ นที่ อาศัยในพื้ นที่ เดี ยวกับหมาใน
โดยเฉพาะเสื อโคร่ งและเสื อดาว

Table 1 Resulted of 𝑥2 test for independence of occurrence between hole and their prey in Huai Kha Khaeng
wildlife sanctuary, UthaiThani province
NO.

Species

1 Dhole
2 Hog badger
3 Muntjac
4 Small Indian civet
5 Wild boar
6 Porcupine
7 Birds
8 Lesser Oriental chevrotain
9 Large Indian civet
10 Rodent
11 Sambar
12 Common Palm civet
Note: df =1, P> 0.05

Present Dhole
Present Prey
6
1
6
0
4
2
3
0
3
1
5
4

Absent Dhole
Present Prey
44
3
40
3
34
19
26
1
23
7
37
29

Present Dhole
Absent Prey
0
5
0
6
2
4
3
6
3
5
1
2

Absent Dhole
Absent Prey
0
41
4
41
10
25
18
43
21
37
7
15
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สรุ ป
1. ผลการศึ ก ษาจากการตั้ งกล้ อ งดั ก
ถ่ า ยภาพพบสั ต ว์ป่ าที่ เ ป็ นเหยื่ อ ของหมาใน 11
ชนิ ด โดยค่าร้อยละความมากมายของหมาในจาก
กล้ อ งดัก ถ่ า ยภาพอัต โนมัติ มี ค่ า เท่ า กับ 0.56 ค่ า
ความมากมายของเหยื่อที่พบ 11 ชนิ ดพบว่า เก้งมี
ค่าร้อยละ ความมากมายสู งสุ ดร้อยละ 29.31 รองลง
ไปได้แก่กวางป่ า ร้อยละ 28.63 หมูป่าร้อยละ 13.36
นกร้ อยละ 8.60 อี เ ห็ น ธรรมดา ร้ อยละ 7.05 เม่ น
ใหญ่ ร้อยละ 5.69 สัตว์ฟันแทะ ร้อยละ 3.59 ชะมด
แผงหางปล้อ งร้ อ ยละ 3.40 หมู ห ริ่ ง ร้ อ ยละ 0.49
ชะมดเช็ด ร้อยละ 0.25 และกระจงหนูร้อยละ 0.19
ตามลาดับ
2. ผลการคานวณค่า 𝑥 2 เพื่อทดสอบความ
เป็ นอิสระของการปรากฏระหว่างหมาในและเหยื่อ
พบว่าหมูหริ่ งมี ค่า 0.6958 เก้ง (0.5928) รองลงมา
ได้แ ก่ ชะมดเช็ ด (0.4352) หมู ป่ า (0.3256) เม่ น
ใหญ่ (0.2102) นก (0.1791) กระจงหนู (0.1392)
ชะมดแผงหางปล้ อ ง (0.0109) สั ต ว์ ฟั นแทะ
(0.0023) กวางป่ า (0.0022) และอี เ ห็ น ธรรมดา
(0.0014) ตามล าดับ ซึ่ ง หมายถึ ง การปรากฏของ
หมาในกับการปรากฏของเหยื่อทุ ก ชนิ ดที่ ได้จาก
กล้องดักถ่ายภาพ มีความเป็ นอิสระต่อกัน
3. ผ ล ก า ร ค า น ว ณ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของการปรากฏร่ วมกันของหมาในกับ
เหยื่ อ จากทุ ก ต าแหน่ ง การตั้ งกล้ อ งพบว่ า มี
ความสัมพันธ์ กบั สัตว์ที่เป็ นเหยื่อบางชนิ ดอย่างมี
นัยสาคัญได้แก่ หมูหริ่ ง (r = 0.440, P = 0.000, N =
71) กระจ้อน(r = 0.393, P = 0.001, N = 71) ลิงแสม
(r = 0.272, P = 0.000, N = 71) ไก่ ป่ า (r = 0.272, P
= 0.022, N = 71) กระแตเหนื อ (r = 0.254, P =
0.032, N=71) ตลอดจนมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ การ

ปรากฏของเสื อดาวมากที่สุด (r = 0.585, P = 0.000,
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บทคัดย่อ
การศึ กษาชนิ ด และการกระจายของสัต ว์ป่าบางชนิ ดตามแนวรั้ วไฟฟ้ า บริ เวณเขตรั กษาพันธ์สัตว์ป่ า
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินระหว่างเดือนสิ งหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 5 เดือน เพื่อ
ศึกษาการกระจายของสัตว์ที่พบตามแนวรั้วด้วยวิธีการเดินตามแนวรั้วไฟฟ้ าจาแนกชนิ ดจากร่ องรอยและการพบ
โดยตรง พร้อมกับวัดกระแสไฟฟ้ าตลอดแนวรั้วไฟฟ้ าทุก ๆ 100 เมตร ตลอดระยะทางรั้วไฟฟ้ ารวม 25.7 กิโลเมตร
บันทึกการปรากฏของสัตว์ป่าตามแนวขอบรั้วไฟฟ้ ากันช้างทั้งด้านในและด้านนอกพื้นที่ป่า สร้างเส้นทางศึกษา 10
เส้นทางในป่ าความยาวเส้นละ 500 เมตร ตั้งฉากกับแนวรั้วห่ างกันเส้นละ 1 กิโลเมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกระจาย
ของสัตว์ป่าตามระยะห่ างจากแนวรั้วไฟฟ้ าตามเส้นทางที่สร้างขึ้น เพื่อป้ องกันการออกมานอกพื้นที่ของช้างป่ า ผล
การศึกษาพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ตามแนวรั้วไฟฟ้ า 2 ชนิ ด ได้แก่ ช้างป่ าและหมูป่า ปศุสัตว์พบ 1 ชนิด ได้แก่ ควาย
บ้าน ร่ องรอยการปรากฏของสัตว์ป่าที่พบทั้งด้านในและด้านนอกป่ าพบทั้งหมด 11 ตาแหน่ง ตลอดระยะทางการ
เดินสารวจ 25.7 กิโลเมตร ค่าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้ า 5.9 กิโลโวลต์ วัดกระแสไฟฟ้ าได้ต่าสุ ด 0 กิโลโวลต์ สู งสุ ด
10.3 กิ โ ลโวลต์ การพบช้า งป่ าตามแนวรั้ วไฟฟ้ ามี ความสัมพันธ์ กับกระแสไฟฟ้ า 10.1% อย่า งไม่ มีนัย ส าคัญ
(p=0.188) แต่เมื่ อพิจารณาการไม่ปรากฏของช้างป่ าตามแนวรั้วไฟฟ้ ากับกระแสไฟฟ้ าพบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สาคัญ (r=-0.153, p=0.046) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ารั้วไฟฟ้ ามีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกัน
ช้างป่ าออกมานอกพื้นที่ มีชนิ ดสัตว์ที่พบตามระยะทางตั้งฉากจากแนวรั้วเข้าไปในพื้นที่ป่ารวม 3 ชนิ ดได้แก่ ช้าง
ป่ ารวม 8 ครั้ง หมูป่า 4 ครั้ง ขณะที่พบควายบ้าน 4 ครั้ง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวมพบว่าระยะห่างจากแนวรั้วมี
ผลต่อการปรากฏของสัตว์เข้าไปในพื้นที่ป่าในทิศทางเดียวกันแบบสมการเส้นตรง (r2= 0.70) ข้อเสนอแนะสาหรับ
การศึกษา และจัดการสัตว์ป่าตามแนวรั้ว ตลอดจนการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ าบางประการได้
เสนอแนะไว้ในการศึกษานี้แล้ว
คาสาคัญ: การกระจาย, ชนิดสัตว์ป่า, รั้วไฟฟ้ า, เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ
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ABSTRACT
Wildlife species and their distribution along the electric fence around the Salak Pra wildlife sanctuary,
Kanchanaburi province were studied over 5 months during August to December, 2015. The main focus was on
species distribution along the electric fence to assess the efficiency of the fence. Species were identified using
spoor, other signs, and direct sightings along both sides of the fence. The electric current was measured using a
volt meter every 100 m interval, throughout 25.7 km of the fence length. Ten transect lines were created, each
500 m long, with 1 km between lines to study the animal distribution related to the fence that was created to protect
the elephant go outside the area. The results identified two main wildlife species: wild elephant and wild boar.
Domestic buffalo was also recorded. Eleven locations of the species were found on both sides along the 25.7 km
of fence. The mean electrical current was 5.9 kW. The lowest voltage was 0.0 kW, whereas the highest was 10.3
kW. The presence of wild elephant along the fence was related (10.1%) with the electric current (p=0.188).
Nevertheless, the results also reflected the absence of signs of elephant activity along the fence with a significant,
negative relation with the electric power (r=-0.153, p=0.046). The results indicated that the fence was capable of
preventing wild elephant from leaving the sanctuary at a significant level. Three mammal species along transects
inside the forest were found, consisting of wild elephant (8 times), wild boar (4 times), and domestic buffalo (4
times). The distribution of the mammals was positively related with the fence and could be explained by a linear
equation (r2= 0.70). Recommendations for further study, management and also for some human and elephant
conflict mitigation were proposed in this study.
Keywords: distribution, wildlife species, electric fence, Salak Pra Wildlife Sanctuary

คานา
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ าสลั ก พระ จั ง หวัด
กาญจนบุรี เป็ นพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิ ด
โดยเฉพาะช้างป่ า ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎี กาเพิก
ถอนพื้ น ที่ ป่ าบางส่ ว นในท้อ งที่ ต าบลท่ า กระดาน
ต าบลหนองเป็ ด ต าบลด่ า นแม่ แ ฉลบ ต าบลเขาโจด
อาเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประโยชน์ใน
การก่อสร้างเขื่อนศรี นคริ นทร์ เพื่อใช้เป็ นพื้นที่สาหรับ
อพยพราษฎรจากบริ เวณน้ าท่ วมในปี พ.ศ. 2520 (เขต
รั กษาพันธุ์ สัตว์ป่าสลักพระ, 2556) ทาให้พ้ื นที่ อาศัย
ของช้างป่ า แหล่งอาหาร ถูกจากัดลง การขยายตัวของ
ชุ มชนที่ เข้าไปตั้งบ้านเรื อน ยังเป็ นสาเหตุ สาคัญของ
การออกมานอกพื้ นที่ ของช้างป่ า (นพพร, 2551) โดย
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ าโดยรอบพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่ ปรากฏอย่างชัดเจน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั (นพพร,
2551; ประวุธ, 2554; คณะวนศาสตร์, 2556)
ปั ญหาความขัด แย้งระหว่า งคนและช้า งป่ า
เกิ ด ขึ้ นในพื้ นที่ โดยรอบ โดยเฉพาะที่ มีการปลูกพื ช
เกษตร ได้แ ก่ อ้อย ข้า วโพด มัน ส าปะหลัง มะม่ ว ง
มะพร้าว เป็ นต้น พบว่าพืชเหล่านี้ เป็ นอาหารที่ชา้ งป่ า
ชอบกิ น กอปรกับการขุดสระน้ าใช้เพื่อการเพาะปลูก
และเพื่ อ ปศุ สั ต ว์ เ ป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ให้ ช้ า งป่ าเข้า มาใช้
ประโยชน์ ก่อความเสี ยหายของพืชผลเกษตรในแต่ละ
ปี ค่อนข้างสู ง และมีปัญหากระทบกระทัง่ ที่รุนแรงขึ้ น
พบการทาลายพืชผลเกษตรโดยรอบเกื อบทุกเดื อน มี
ราษฎรบาดเจ็บ และเสี ยชีวิตอันเนื่องมาจากการถูกช้าง
ป่ าท าร้ า ย ในขณะที่ ช้า งป่ าถูก ยิ ง ตาย และบาดเจ็ บ
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รวมทั้ งช้ า งป่ าถู ก ไฟฟ้ าจนล้ ม ตายเช่ น เดี ย วกั น
เนื่องจากการเข้าไปหากินใกล้หมู่บา้ นและพื้นที่เกษตร
ดังกล่าว (คณะวนศาสตร์, 2556)
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้า งป่ าบริ เวณเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าสลัก พระ ได้
ดาเนินการมาอย่างหลากหลายวิธี เช่น การขุดคูกนั ช้าง
ออกนอกพื้นที่ การเฝ้ าพื้นที่ แล้วใช้คนไล่ตอ้ น การจุด
ประทัด รวมถึงการสร้างความร่ วมมือกับชุมชน (นพ
พร, 2551) และการทารั้ วไฟฟ้ า โดยการทาแนวรั้ ว
ไฟฟ้ าบริ เวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ปั จจุบนั
ได้ ด าเนิ นการไปแล้ ว มากกว่ า 40 กิ โ ลเมตรซึ่ ง
นับว่ามากที่ สุดในประเทศไทย (ประวุธ, 2554; คณะ
วนศาสตร์ , 2556) อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับผล
ของแนวรั้ วไฟฟ้ าที่ มี ต่ อ การปรากฏของสั ต ว์ ป่ า
โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและช้างป่ า ตลอดจน
การศึกษาเพื่อให้ทราบประสิ ทธิ ภาพของรั้วไฟฟ้ าก็ยงั
ไม่ เ คยมี ก ารศึ ก ษามาก่ อ นทั้ง ที่ มี ก ารลงทุ น ทั้ง วัส ดุ
อุป กรณ์ เวลา และกาลังคนเป็ นจานวนมากนับร้ อย
ล้า นบาท ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ร วมถึ ง การสอบถาม
ความเห็นของประชาชนที่ มีต่อการป้ องกันช้างป่ าซึ่ ง
เป็ นจุดประสงค์ของการทารั้วไฟฟ้ าหลัก สามารถใช้
ในการปรับปรุ งการดาเนิ นการทั้งในพื้นที่ แห่ งนี้ และ
พื้นที่แห่งอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชนิ ดสัตว์ป่าที่พบบริ เวณแนวรั้ว
ไฟฟ้ ากันช้าง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการปรากฏของสั ต ว์ป่ าตาม
ระยะห่ างจากแนวรั้ วไฟฟ้ ากันช้างและประสิ ทธิ ภาพ
ของรั้วไฟฟ้ า

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. เครื่ องมื อวัดกระแสไฟฟ้ ายี่ห้อ Speedrite
รุ่ น ST100 หน่วยเป็ น volt
2. อุปกรณ์ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
(GPS)
3. อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล
4. กล้องถ่ายภาพ
5. คู่ มื อ จ าแนกชนิ ด สั ต ว์ เ ลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนม
เมืองไทย
วิธีการ
1. การศึกษาชนิ ดสัตว์ป่าที่พบบริ เวณแนวรั้ว
ไฟฟ้ ากันช้างป่ าการปรากฏของสัตว์ป่า โดยใช้การเดิน
ตามแนวรั้วไฟฟ้ ากันช้างทาการสารวจร่ องรอย กองมูล
การพบเห็ นสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าเลี้ ยงลูกด้วยนม
รวมถึงช้างป่ า ตลอดจนร่ องรอยของปศุสัตว์ ตามแนว
ขอบรั้วไฟฟ้ าทั้งด้านในและด้านนอก เริ่ มจากกิโลเมตร
ที่ 17 ถึ ง กิ โ ลเมตรที่ 26 รวมระยะทาง 9 กิ โ ลเมตร
เนื่ องจาก 9 กิโลเมตรนี้ เป็ นพื้นที่ ที่ติดกับชุ มชน ตาบล
ท่ากระดาน อาเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2. ที่ทุกระยะ 100 เมตร จากจุดเริ่ มต้นทาการ
สั ง เกตร่ อ งรอยของสั ต ว์ป่ า ที่ ส ามารถพบในรั ศ มี
ประมาณ 5 เมตร บันทึ ก ชนิ ด สัต ว์ป่าที่ พ บจากการ
จาแนกลงในกระดาษบันทึกข้อมูลศึกษาความสัมพันธ์
การไหลของกระแสไฟฟ้ ากับระยะทางของรั้วไฟฟ้ า
กัน ช้ า งด้ว ยการวัด กระแสไฟฟ้ าด้ว ยเครื่ องมื อ วัด
กระแสไฟฟ้ าที่ทุกระยะ 100 เมตร ด้วยอุปกรณ์วดั ยี่หอ้
Speedrite รุ่ น ST100 หน่วยเป็ น volt ตลอดแนวรั้ว เริ่ ม
จากหน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ป่ าแม่ ล ะมุ่ น ถึ ง โรงพยาบาลท่ า
กระดาน รวมระยะทางทั้งสิ้ น 26 กิโลเมตร
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3. ส ารวจการปรากฏของสั ต ว์ ป่ าตาม
ระยะห่ างจากแนวรั้วไฟฟ้ าทาการสารวจโดยการเดิ น
สารวจตามเส้นทางตรงตั้งฉากกับแนวรั้วไฟฟ้ ากันช้าง
เข้าไปในป่ าระยะทาง 500 เมตร จานวน 10 เส้น จาก
แนวรั้ วไฟฟ้ าห่ า งกัน เส้ น ละ 1 กิ โ ลเมตร บัน ทึ ก
ร่ องรอย กองมูล การพบเห็นเห็นสัตว์ป่า ดาเนิ นการ
ตามแนวรั้วไฟฟ้ ากันช้าง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 17
ถึงหลักกิโลเมตรที่ 26
4. ศึกษาความสัมพันธ์ของการปรากฏของสัตว์
ป่ ากับค่ากระแสไฟฟ้ า โดยสร้ างตารางระยะทางกับ
ค่าเฉลี่ ยของกระแสไฟฟ้ า กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างระยะทางสะสมกับกระแสไฟฟ้ าสร้ างกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับการปรากฏ
ของสัตว์
ดาเนิ นการระหว่างวันที่ 1 เดื อนสิ งหาคม ถึง
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 5 เดือน

ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาชนิ ดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบริ เวณ
แนวรั้วไฟฟ้ ากันช้าง และตามเส้นสารวจ ทั้งจากการ
พบเห็นตัวโดยตรง และจากร่ องรอย กองมูลต่าง ๆ พบ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสองชนิ ดได้แก่ ช้างป่ าพบร่ องรอย
ด้านในที่ ติดกับป่ าจานวน 7 จุ ดในขณะที่ ดา้ นนอกที่
ติ ด กับ ชุ มชนและพื้ นที่ เ กษตรจานวน 2 จุ ด และพบ
ร่ องรอยของควายบ้านด้านในที่ติดกับป่ าและด้านนอก
ที่ ติ ด กับ พื้ นที่ ชุ มชนและเกษตรกรรมอย่ า งละ 1 จุ ด
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ไสว และคณะ (2552) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาประสิ ทธิ ภาพคูกนั ช้างในพื้นที่ เขตรักษา
พัน ธุ์ สั ต ว์ ป่ าเขาอ่ า งฤาไนตลอดแนว ทั้ งสิ้ น 14
กิโลเมตร พบร่ องรอยทางขึ้นลงของช้างป่ าฝั่งคันคูกนั
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ช้างที่อยู่ดา้ นติดป่ าจานวน 84 จุด ในขณะที่ทางขึ้นลง
ข อ ง ช้ า ง ป่ า ฝั่ ง คั น คู กั น ช้ า ง ด้ า นที่ ติ ด กั บ พื้ นที่
เกษตรกรรมมี จานวนทั้งสิ้ น 82 จุ ด ซึ่ งเป็ นจานวนที่
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลการศึ ก ษาการปรากฏของสั ต ว์ป่ าตาม
ระยะห่างจากแนวรั้วไฟฟ้ ากันช้างมีเส้นสารวจทั้งหมด
10 เส้นสารวจ แต่ละเส้นมีจุดสารวจที่ระยะห่างจากรั้ว
ไฟฟ้ า 100, 200, 300, 400 และ500 เมตร พบการ
ปรากฏร่ องรอยของสัต ว์เ ลี้ ย งลูกด้วยนมทั้งสิ้ นสาม
ชนิ ด ได้แก่ ช้างป่ า ควายบ้า น หมูป่ า ตามระยะห่ า ง
เป็ นไปในลัก ษณะสมการเส้ น ตรง (y = 0.0097x +
0.2381, R² = 0.7078) ซึ่ งหมายความว่ายิ่งห่ างจากแนว
รั้ วไฟฟ้ า การปรากฏของสั ต ว์ป่ าเมื่ อ พิ จ ารณาจาก
ผลรวมทุกชนิดจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะช้าง
ป่ าเพี ยงชนิ ดเดี ยวก็มีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกันกล่า วคื อ มี
แนวโน้มพบช้างป่ ามากขึ้ นหากระยะห่ างจากแนวรั่ ว
ไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้น (y = 0.1714x + 0.7333, R² = 0.0551)
ดังรายละเอียด Table 1

จากการศึกษาพบว่า พบร่ องรอยของสัตว์ป่า
ที่ระยะห่ างจากแนวรั้ วไฟฟ้ า 500 เมตร มากที่สุ ด
สามชนิ ดคือ ช้างป่ า หมูป่า และควายบ้าน รวม 6
ตาแหน่ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไสว และคณะ (2552)
ที่ไ ด้ท าการศึก ษาวิจยั จานวนมูลช้างป่ าที่พ บตาม
เส้ นส ารวจระยะทาง 500 เมตรจากแนวคู ก ันช้า ง
ในพื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าเขาอ่ า งฤาไน ได้
ทาการศึกษาร่ องรอยของช้างป่ าจากแนวคูกนั ช้าง
เข้า ไปในพื้ น ที่ ป่ าระยะทาง 500 เมตร จานวน 5
เส้น ระยะห่ างเส้นละ 1 กิ โลเมตรพบร่ องรอยของ
ช้างป่ าทั้งสิ้ น 22 ตาแหน่ง
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Table 1 Number of track and sign of selected wildlife species found on 10 transect line, that laid perpendicular
manner with the electric fence go inside the sanctuary, 5 km totally.
Distance from electric
fence (m)
0
100
200
300
400
500
total

Wild elephant
0
3
1
1
0
3
8

ความสั มพั น ธ์ ของการปรากฏของช้ างป่ ากั บ ค่ า
กระแสไฟฟ้ า
ผลการวัดกระแสไฟฟ้ าที่ ทุกระยะ 100 เมตร
และบันทึกร่ องรอยช้างป่ าที่พบ ตามแนวความยาวของ
รั้ วไฟฟ้ าตลอดจนปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ
กระแสไฟฟ้ า พบว่ากระแสไฟฟ้ ามิได้สม่าเสมอตลอด
ทั้ง เส้ น ทาง บางครั้ งพบว่ า มี ก ารตัด ท าลาย ใช้เ สา
คอนกรี ต พาดเพื่ อ เดิ นทางเข้า ไปในพื้ นที่ พบกิ่ งไม้

Species
Wild boar
0
0
0
0
2
2
4

Domestic buffalo
0
0
0
1
2
1
4

total
0
3
1
2
4
6
16

หรื อมีเถาวัลย์มาแตะที่แนวรั้วทาให้กระแสไฟขาดเป็ น
ช่วง ๆ ซึ่ งมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของรั้วไฟฟ้ า ผลการ
วัดค่ากระแสระยะตามระยะทางสะสมของเส้นทางกับ
ค่ า เฉลี่ ย ของกระแสไฟฟ้ าระยะทางสะสมทั้ง สิ้ น
25.7 กิ โลเมตร ค่ าเฉลี่ ยกระแสไฟฟ้ า 5.9 กิ โลโวลต์
พบร่ องรอยของช้างป่ าด้านนอกพื้นที่ป่าจานวน 2 รอย
และพบร่ อ งรอยของช้า งป่ าด้า นในพื้ นที่ ป่ าจานวน
7 รอย ดัง Table 2 และ Figure 1

Table 2 Average of electrical power, every 100 m interval, and number of wild elephant’s signs
along the electric fence.
Distance from the cabinet power
No. of animals’ sign
Average current (KV)
No. of cabinet power
Distance (km)
outside
inside
1

4.5

5.99

0

0

2

4

0.65

0

0

3

8.5

0

0

0

4

4.5

6.518

0

3

5

4.2

9.08

2

4

total

25.7

5.9

2

7
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Electtic current (KV)

พิ จ ารณาจาก Figure 1 พบว่ า แรงคลื่ น ไฟฟ้ า
(volt) กับ ระยะทางกระแสไฟฟ้ าในแต่ ละช่ วงจะไม่
สม่ า เสมอ กระแสไฟฟ้ ายิ่ ง ระยะทางที่ ห่ า งจากตู ้
กระแสไฟฟ้ ามากเท่ า ไรกระแสไฟฟ้ าจะมี แ รง
คลื่นไฟฟ้ าต่าลง หากมีวชั พืชมาพันสายไฟฟ้ าหรื อกิ่ง
ไม้มาทับสายไฟฟ้ าจะทาให้เกิดแรงคลื่นไฟฟ้ าต่าลงได้
เช่ นเดี ยวกันถ้าวัชพื ชมี จานวนมากก็จะให้ระบบการ
ปล่ อ ยของกระแสไฟฟ้ าจากตู ้ป ล่ อ ยกระแสไฟฟ้ า
ขัด ข้อ งท าให้ ไ ม่ มี แ รงคลื่ น ไฟฟ้ า จากการศึ ก ษา
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ร่ องรอยของช้ า งป่ าเนื่ องจากกิ โ ลเมตรที่ 0 ถึ ง
กิ โลเมตรที่ 17 มี สภาพพื้ นที่ เป็ นภู เขาสู งชันทาให้ไ ม่
พบการปรากฏของสัตว์ป่า ดังนั้นร่ องรอยการปรากฏ
ถูกพบในช่ วงระยะตั้งแต่ กิโ ลเมตรที่ 17 เป็ นต้นไป
เนื่ องจากสภาพพื้ นที่ เป็ นที่ ราบและเขตชุ มชน มี การ
ปลูกพืชเกษตรเป็ นจานวนมาก จากกิโลเมตรที่ 24.4 มี
การสร้างคูกนั ช้าง พบการปรากฏของสัตว์ป่าและช้าง
ป่ าจานวนมาก ลักษณะของกระแสไฟฟ้ าตามระยะทาง
ดัง Figure 1

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

กระแสไฟฟ้ า
ร่ องรอยที่พบสัตว์ป่า
พืชพันสายไฟฟ้ า
ตูป้ ล่อยกระแสไฟฟ้ า

Distance (Km)
Figure 1 Level of electric current of the electrical elephant’s proof trench with some factors that caused the
electric current drop and also the present of the wildlife species.
ผลการศึกษาพบว่าการปรากฏของช้างป่ ากับ
ระดับ กระแสไฟฟ้ า ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ กัน ผลการ
ค านวณค่ า สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกระแสไฟฟ้ าตาม
ระยะทางต่ า ง ๆ กับ การปรากฏของช้า งป่ าพบมี ค่ า
ความสัมพันธ์ 13.1% อย่า งไม่ มีนัย ส าคัญ (P=0.088)
เช่นเดียวกับด้านนอกรั้วไฟฟ้ า ที่พบว่าการปรากฏของ
ช้างป่ ามี ความสัมพันธ์กบั ระดับกระแสไฟฟ้ า 10.1%
อย่ า งไม่ มี นัย ส าคัญ (P=0.188) ซึ่ งชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า การ
จัดการรั้วไฟฟ้ าในปั จจุบนั แม้มีผลในการป้ องกันช้าง
ป่ าออกมานอกพื้นที่ โดยรวม แต่จากการศึ กษาพบว่า
ระดับกระแสไฟฟ้ าไม่มีความสัมพันธ์กบั การพบช้าง
ป่ าช้ า งป่ าบริ เวณรั้ ว ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการใน
ประเทศอิ น เดี ย ที่ ก ล่ า วว่ า การสร้ า งรั้ วไฟฟ้ าเพื่ อ

ป้ องกันช้างป่ าเป็ นเพียงการดาเนินงานด้านจิตวิทยาทั้ง
ต่ อประชาชน และสร้ า งพฤติ ก รรมความเคยชิ นกับ
สัตว์ป่าเมื่อมาสัมผัสกระแสไฟฟ้ าที่ ร้ ัวไฟฟ้ า มิให้เข้า
มาใกล้ร้ ัวไฟฟ้ า (Fernando et al., 2008) อย่างไรก็ตาม
เมื่ อพิ จารณาในทางกลับกันกล่ าวคื อ การไม่ ปรากฏ
ของช้างป่ าบริ เวณรั้วไฟฟ้ าหากถือว่าเป็ นความสาเร็ จ
ของรั้วไฟฟ้ าแล้ว พบว่า รั้วไฟฟ้ ามีความสาเร็ จในการ
ป้ องกันช้า งป่ าไม่ ให้เ ดิ นทางเข้า มาใกล้ในบริ เ วณที่
สร้างรั้วไฟฟ้ า จากผลที่ ไม่พบช้างป่ าบริ เวณรั้วไฟฟ้ า
เป็ นไปอย่ า งมี นัย ส าคัญ ในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม (r=0.153, P=0.046) ซึ่ งหมายความว่ า รั้ วไฟฟ้ ามี ผ ลต่ อ
การป้ องกันช้างป่ าออกนอกพื้นที่อย่างมีนยั สาคัญ
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สรุ ป
จากการศึ ก ษาชนิ ด สั ต ว์ เ ลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนม
บริ เวณแนวรั้ วไฟฟ้ ากันช้าง และตามเส้นสารวจ ทั้ง
จากการพบเห็นตัวโดยตรง และจากร่ องรอย กองมูล
ต่าง ๆพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดสองชนิ ด ได้แก่
ช้างป่ า และควายบ้าน
1. การปรากฏของสัตว์ป่าตามระยะห่ างจาก
แนวรั้วไฟฟ้ ากันช้าง พบการปรากฏร่ องรอยของสัตว์
เลี้ ย งลูกด้วยนมทั้งสิ้ นสามชนิ ด ได้แก่ ช้างป่ า ควาย
บ้าน และหมูป่า จากการศึ กษาพบว่า พบร่ องรอยของ
สัต ว์ป่ าที่ ร ะยะห่ างจากแนวรั้ วไฟฟ้ า 500 เมตร มาก
ที่สุด สามชนิ ดคือ ช้างป่ า หมูป่า และควายบ้าน รวม 6
จุด โดยพบว่าการปรากฏของสัตว์ป่ายิ่งห่ างจากแนวรั้ว
ไฟฟ้ า การปรากฏของสัตว์ป่าก็มากขึ้ น หมายความว่า
สัตว์ป่าพยายามหลีกเลี่ยงรั้วไฟฟ้ า
2. ศึ ก ษาระยะทางสะสมของเส้ น ทางกั บ
ค่าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้ าระยะทางสะสมทั้งสิ้ น 25.7
กิโลเมตร วัดกระแสไฟฟ้ าได้ต่าสุ ด 0 กิโลโวลต์ สูงสุ ด
10.3 กิ โลโวลต์ ค่ าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้ าที่ วดั ได้ท้ งั หมด
เท่ากับ 5.9 กิโลโวลต์
3. พบการปรากฏของสัตว์เพียง 2 ชนิ ดได้แก่
ช้า งป่ าพบร่ อ งรอยด้า นในที่ ติ ด กับ ป่ าจ านวน 7 จุ ด
ในขณะที่ ด ้า นนอกที่ ติ ด กับ ชุ ม ชนและพื้ น ที่ เ กษตร
จานวน 2 จุด และพบร่ องรอยของควายบ้านด้านในที่
ติ ด กั บ ป่ าและด้ า นนอกที่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนและ
เกษตรกรรมอย่างละ 1 จุด
4. ก า ร ป ร า ก ฏ ข อ ง ช้ า ง ป่ า กั บ ร ะ ดั บ
กระแสไฟฟ้ า ไม่มีความสัมพันธ์กนั ผลการคานวณค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าตามระยะทางต่าง ๆ
กับการปรากฏของช้างป่ าพบมีค่าความสัมพันธ์ 13.1%
แต่ ไม่มีนัยสาคัญ (P=0.088) เช่ นเดี ยวกับด้านนอกรั้ ว
ไฟฟ้ า ที่ พบว่าการปรากฏของช้างป่ ามี ความสัมพันธ์
กั บ ระดั บ กระแสไฟฟ้ า 10.1% แต่ ไ ม่ มี นั ย ส าคั ญ
(P=0.188)

5. การไม่ปรากฏของช้างป่ าเป็ นความสาเร็ จ
ของรั้ วไฟฟ้ าแล้วพบว่า การไม่ ปรากฏของช้างป่ ามี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ กระแสไฟฟ้ าอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(r=-0.153, P=0.046)

ข้ อเสนอแนะ
1. ตามบริ เวณแนวรั้วไฟฟ้ าควรตัดต้นไม้และ
วัชพื ชออกให้โล่ง เพื่อกันช้างนาไม้มาพาดทาให้เกิ ด
ความเสี ย หายให้กบั แนวรั้ วไฟฟ้ าประชาสัมพันธ์ให้
ราษฎรช่วยกันรักษารั้วไฟฟ้ าเพื่อป้ องกันช้างป่ าออกมา
นอกพื้ นที่ ในพื้ นที่ ที่ เป็ นที่ ตั้ งของชุ มชนอย่ า ง
หนาแน่น เช่น บริ เวณบ้านท่ากระดานควรใช้ร้ ัวไฟฟ้ า
ร่ วมกับคูกนั ช้าง
2.ควรมี ป้ องกัน ประชาสั ม พัน ธ์ ไม่ ใ ห้ น า
สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์เข้าไปในพื้นที่ เพราะสัตว์เลี้ยง ปศุ
สัตว์ อาจนา เชื้ อโรคไปติ ดต่ อสู่ สัตว์ป่า หรื ออาจติ ด
เชื้อโรคจากสัตว์ป่าออกมาก
3. ช่ ว งเวลาในการศึ ก ษาวิ จั ย มี ผ ลต่ อ การ
ออกมาใช้พ้ืนที่หากินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
4. ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราการทางานของรั้ว
ไฟฟ้ า บ ารุ งรั ก ษาซ่ อมแซม ใช้ อุ ป กรณ์ ก ารวั ด
กระแสไฟฟ้ าที่มีคุณภาพ ที่
5. ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ชุ มชน
โดยรอบมีส่วนร่ วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนโดยมี
แนวทางในจัดการปั ญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับ
ช้างป่ าให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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บทคัดย่อ
การศึกษาชนิ ดเหยื่อและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
จังหวัดอุทยั ธานี ดาเนิ นในบริ เวณพื้นที่ตอนใต้ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ระหว่างเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 ถึง
เดื อนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยการใช้กล้องดักถ่ ายภาพและการเก็บมูลหมาในตามเส้นทางเดิ นในป่ าเพื่ อนามา
วิเคราะห์ชนิ ดเหยื่อจากขนกล้องจุลทรรศน์ แล้วเปรี ยบเที ยบรู ปแบบของเส้นขนจากที่ ทาไว้อา้ งอิง คานวณความถี่
ของการปรากฏชนิ ดของเหยื่อที่ ได้จากกองมูล คานวณความมากมายสัมพัทธ์ของเหยื่อแต่ ละชนิ ดที่ ได้ภาพถ่าย
จาแนกตามฤดูกาล คานวณดัชนี การเลื อกกิ น มวลชี วภาพสัมพัทธ์ และจานวนตัวของเหยื่ อที่ ถูกหมาในกิ น ผล
การศึกษาจากมูลหมาในที่พบรวม 30 กอง ปรากฏพบเหยื่อ 6 ชนิดที่ถูกหมาในกิน ได้แก่ หมูป่า (Sus scrofa) กวางป่ า
(Rusa unicolor) เก้ง (Muntiacus munjak) อี เห็นธรรมดา (Paguma larvata) เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) และกลุ่ม
หนู ค่าความความถี่ของการปรากฏของเหยื่อที่คานวณจากมูลหมาใน 30 กอง พบว่าเหยื่อส่ วนใหญ่เป็ นสัตว์ขนาดเล็ก
กลุ่มหนู (40.00%) รองลงมาได้แก่ เก้ง (26.67%) กวางป่ า (13.33%) อีเห็นธรรมดา (10.00%) หมูป่า (6.67%) และเม่น
ใหญ่ (3.33%) ตามลาดับ ผลการคานวณโดยรวมข้อมูลในรอบปี พบดัชนี การเลือกกินเหยื่อเป็ น 0.02, 0.00, 0.07, 0.17, 0.04, -0.03 ในกวางป่ า เก้ง เม่นใหญ่ กลุ่มหนู หมูป่า และอีเห็นธรรมดา ตามลาดับ มวลชีวภาพเหยื่อสัมพัทธ์
ที่ หมาในกิ น มากที่ สุ ด ได้แ ก่ กวางป่ ามี ค่ า (36.49%) รองลงมาคื อ สัต ว์ก ลุ่ มหนู (21.86%) เก้ง (20.75%) หมูป่ า
(12.66%) อีเห็นธรรมดา (5.66%) และเม่นใหญ่ (2.58%) ตามลาดับ ขณะที่จานวนตัวเหยื่อสัมพัทธ์ที่หมาในกินพบ
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มหนู (216.99 ตัว) รองลงมาได้แก่ อีเห็นธรรมดา (11.24 ตัว) เก้ง (4.29 ตัว) กวาง (0.81 ตัว) เม่น
ใหญ่ (0.54 ตัว) และหมูป่า (0.46 ตัว) คิ ดเป็ นจานวนตัวเหยื่อที่ หมาในกิ น 234.34 ตัวต่ อปี ข้อเสนอแนะสาหรั บ
การศึกษาและการจัดการได้เสนอไว้ในการศึกษานี้แล้ว
คาสาคัญ: ชนิดเหยือ่ , หมาใน, การเลือกเหยือ่ , เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง

ABSTRACT
A study was undertaken of prey species and prey selection of dhole (Cuon alpinus) in the Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary, Uthai Thani province in an area around the southern part of this sanctuary during August 2014
and September 2015. A camera trap technique was used. Samples of the animal’s scat were collected along forest
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trails to identify prey species using microscopic techniques compared with reference slides. Percentage frequencies
of the occurrence of prey species from faeces were calculated. The relative abundance of each prey species, based
on camera trap analysis was also calculated and separated by season. The selectivity index, relative biomass
consumed, and number of individual prey consumed were also calculated. The results based on 30 scats of the species
indicated at least six species were fed on by dhole, consisting of wild boar (Sus scrofa), sambar deer (Rusa unicolor),
barking deer (Muntiacus muntjak), common palm civet (Paguma larvata), porcupine (Hystrix brachyura), and some
species of rodent. Based on the the frequency of occurrence of prey calculated from the 30 scats, most prey consisted
of small rodents (40.00%) followed by barking deer (26.67%), sambar deer (13.33%), common palm civet (10.00%),
wild boar (6.67%), and porcupine (3.33%), respectively. The dhole’s selectivity of prey species all year round
resulted in the dhole’s selectivity index having values of 0.02, 0.00, 0.07, -0.17, 0.04 and -0.03 for sambar deer,
common barking deer, porcupine, wild boar, some species of rodent, and common palm civet, respectively. The
relative biomass of prey consumed showed the most of prey was sambar deer (36.49%) followed by rodent (21.86%),
barking deer (20.75%), wild boar (12.66%), common palm civet (5.66%), and porcupine (2.58%), respectively. The
relative number of prey consumed per year per dhole was highest for rodent (216.99 individuals) followed by
common palm civet (11.24 individuals), barking deer (4.29 individuals), sambar deer (0.81 individuals), porcupine
(0.54 individuals), and wild boar (0.46 individuals). The total prey biomass consumed by the dhole was 234.34
individuals per year. Recommendations for further study and management were proposed in this study.
Keywords: prey species, dhole, prey selection, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

คานา
หมาใน เป็ นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมกิ นเนื้ อที่
ส าคัญ ในระบบนิ เ วศ ท าหน้า ที่ เ ป็ นผูบ้ ริ โภคอยู่ ใ น
ระบบห่ วงโซ่ และสายใยอาหาร ช่วยควบคุมประชากร
ของเหยื่อ ดังนั้นการรักษาประชากรหมาในจึงหมายถึง
การรักษาคุณภาพของระบบนิ เวศธรรมชาติ ที่สมบูรณ์
นอกเหนื อจากคุณค่าที่เป็ นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ หมาใน
เป็ นสั ต ว์ป่ ากิ น เนื้ อ เพี ย งชนิ ด เดี ย วที่ ป ระชากรลด
น้อ ยลงอย่ า งรวดเร็ วเนื่ องจากทัศ นคติ ทางลบที่ มี มา
อย่างต่อเนื่ องยาวนานว่าเป็ นสัตว์ป่าเจ้าเล่ห์โหดร้ายอาจ
ด้วยวิธีการล่าเหยื่อเป็ นฝูงของหมาในทาให้สามารถล่า
เหยื่ อขนาดใหญ่ ได้ มนุ ษย์บางกลุ่ มจึ งเห็ นว่าหมาใน
เป็ นสัตว์ป่าควรที่ ตอ้ งกาจัดออกไปซึ่ งเป็ นความคิ ดที่
ผิดพลาด ประกอบกับความเสื่ อโทรมสู ญหายไปของ
ถิ่ นอาศั ย เนื่ องจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ ส่ งผล

ให้ ป ระชากรหมาในลดน้ อ ยลงในทุ ก แหล่ ง การ
แพร่ ก ระจายจนเกื อ บหมดสิ้ น ไป โดยมี ป ระชากร
หมาในทัว่ โลกเฉพาะตัวเต็มวัยเหลืออยู่ประมาณ 9492,215 ตัว ในธรรมชาติ (Kamler et al., 2015)
ในประเทศไทยมีการศึ กษาเกี่ยวกับหมาใน 4
พื้นที่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
อุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา อุทยาน
แห่ งชาติทบั ลาน จังหวัดปราจีนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าสลัก พระ จัง หวัด กาญจนบุ รี โดยแต่ ล ะพื้ น ที่ มี
ประชากรหมาในและชนิ ดเหยื่อที่ แตกต่างกันไป โดย
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานี เป็ น
พื้นที่อนุ รักษ์ที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศ เป็ นมรดก
ทางธรรมชาติ ข องโลก เป็ นความหวัง ส าหรั บ การ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ ป่ าในระบบนิ เ วศที่ ส าคั ญ
การศึ กษาเกี่ ยวกับสัตว์ป่ ากิ นเนื้ อขนาดใหญ่ ในพื้ นที่
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มุ่งเน้นที่เสื อโคร่ งและเสื อดาวเป็ นหลักไม่มีการศึ กษา
เกี่ ยวกับหมาในมาก่อน การศึกษาครั้งนี้ นอกจากทราบ
ประชากรของหมาในแล้ว ได้มุ่งเน้นที่ ชนิ ดเหยื่อและ
การเลื อกกิ นเหยื่อหมาใน ผลการศึ กษาที่ ได้นอกจาก
สร้ า งความเข้า ใจมากขึ้ นแล้ว ยัง สามารถใช้ใ นการ
จัดการพื้นที่ และประชากร เป็ นข้อมูลสาหรับการศึกษา
เกี่ ย วกับ หมาในตลอดจนด้า นการอาศัย อยู่ ร่ ว มกัน
ระหว่างหมาใน เสื อโคร่ งและเสื อดาว ซึ่ งพบในพื้นที่น้ ี
เพื่อเพิ่มความเข้าใจ สามารถใช้ในการจัดการถิ่นที่อาศัย
และระบบนิเวศให้ยงั่ ยืนต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ก าหนดพื้ น ที่ ศึ ก ษา ขนาดประมาณ 60
ตารางกิ โลเมตร เป็ น 60 ตารางกริ ต บริ เวณเส้นทาง
ระหว่างหน่ วยพิทกั ษ์ป่าห้วยแม่ดี จนถึงบริ เวณหน่ วย
พิทกั ษ์ป่าห้วยมดแดง เพื่อศึกษาประชากรหมาในและ
เหยื่อโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพจานวน 13 ชุ ดติ ดตั้งใน
แต่ ละตารางกริ ต โดยตั้งกล้องทิ้ งไว้เป็ นเวลา 30 วัน
ตลอด 24 ชัว่ โมง ในแต่ละกริ ตแล้วจึ งย้ายไปตาแหน่ ง
อื่นจนครอบคลุมพื้ นที่ (Nag, 2010) นาข้อมูลที่ ได้มา
หาค่ า ร้ อ ยละความมากมาย (%relative abundance:
%RA) ของหมาในและเหยื่ อ หลัก โดยใช้ก ล้อ งดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) จากสูตร
Relative Abundance (%)=

Trap Success x 100
Trap Night

เมื่อ Relative abundance (%) = ความมากมาย
สัมพัทธ์ของสัตว์ชนิดที่ A
Trap success = จานวนภาพทั้งหมดที่ถ่าย
ได้ของสัตว์ชนิดที่ A
Trap night = จานวนกล้องที่ทาการวาง
ต่อคืน x จานวนวัน

2. เดินสารวจตามแนวถนน ตามเส้นทางด่าน
สัตว์ ทางตรวจการป่ าไม้ ระยะทาง 10-12 กิ โลเมตร
เดือนละครั้งเป็ นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อพบกองมูลของ
หมาใน นาเก็บใส่ ถุงพลาสติ กและเขี ยนรายละเอี ย ด
ได้แก่ พิ กดั ตาแหน่ งภูมิศาสตร์ ชนิ ดป่ าที่ พบกองมูล
วันที่เก็บกองมูล
3. นากองมูลที่ ได้มาทาการล้าง โดยการนา
เส้นขนหรื อกระดูกที่ อยู่ในกองมูลออกมาใส่ ผา้ กรอง
นาไปใส่ ในบี กเกอร์ ที่มีน้ า ผสมกับน้ ายาล้างจานเข้า
เครื่ อ ง ultrasonic เพื่ อ ก าจัด ไขมัน หรื อ สิ่ ง สกปรกที่
ติดตามเส้นขน จากนั้นล้างน้ าเปล่านาในซองกระดาษ
เข้า ตู้อ บเป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง เพื่ อ ขจัด น้ า ออกจาก
เส้นขน
4. นาใช้อะซี โตน (acetone) ผสมน้ ายาทาเล็บ
แบบใสป้ ายลงแผ่นสไลด์รอให้แห้งหมาด นาเส้นขน
วางลงบนแผ่นสไลด์ จากนั้นกดให้เกิ ดลายเปลือกขน
บนยาทาเล็บแล้วดึงขนออก ส่ องด้วยกล้องจุลทรรศน์
บันทึกภาพในตาแหน่ง โคน กลาง และปลาย ของเส้น
ขนนั้ น ๆ เนื่ อ งจากในเส้ น ขนเดี ย วกัน ในบริ เวณ
ตาแหน่ งที่ ต่ า งกันอาจมี ลายเปลื อกขนที่ แตกต่ า งกัน
จากนั้ นน าไปแช่ ใ นไซลี น (xylene) ประมาณ 24
ชั่ ว โมง เพื่ อ ละลายสารสี ที่ อ ยู่ ใ นเส้ น ขนจนเห็ น
แกนขนชั ด เจนเมื่ อ ส่ อ งดู ภ ายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์
บันทึกภาพลายแกนขนที่ตาแหน่งกึ่งกลางของเส้นขน
เพื่อนาไปจาแนกชนิ ดโดยนาภาพเปลือกขนและภาพ
แกนขนที่ ได้ไปเปรี ย บเที ยบกับสไลด์อา้ งอิ งเส้นขน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของอัจฉรา (2543)
5. เมื่ อนาภาพลายเปลื อกขนและแกนขนที่
บันทึ กภาพไว้เปรี ยบเที ยบกับสไลด์อา้ งอิงที่ ได้นามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. 1 ค า น ว ณ ค่ า ดั ช นี ก า ร เ ลื อ ก กิ น
(selectivity index: E) ทั้ง โดยรวมข้อ มู ล และจ าแนก
ตามฤดูกาลโดยใช้สูตรตาม Jacobs (1974)
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ดัชนีการเลือกกิน =

(r-p)
(r-p)-2rp

เมื่ อ r = สั ด ส่ วนของชนิ ด เหยื่ อ ที่
พบในมูล
p = สั ด ส่ ว นของชนิ ด เหยื่ อ ที่
สารวจพบ
ดั ช นี ก ารเลื อ กกิ น เหยื่ อ (E) มี ค่ า
ระหว่าง -1 ถึง 1 เมื่อ E เข้าใกล้ 1 แสดงถึงการเลือกที่
จะกิ น เหยื่ อ โดยไม่ ข้ ึ นกับ ปริ มาณเหยื่ อ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ร้อยละของความถี่เหยื่อที่ปรากฏ =
5.3 คานวณค่า Correction factor หรื อ ค่า
น้ าหนักเหยื่อที่ หมาในกิ นจากข้อมูลการปรากฏชนิ ด
เหยื่อในมูล โดยใช้สูตร (Weaver, 1993)
Yi = 0.439+0.008Xi
เมื่อ Yi = มวลของเหยื่อชนิ ดที่ i ที่พบ
ต่อกองมูล
Xi = น้ าหนักตัวเฉลี่ยของสัตว์ที่ i
ที่เป็ นเหยื่อที่พบในมูล
5.4 คานวณจานวนตัวของเหยื่อที่หมาใน
กิน จากสูตร (Jedrzejewska and Jedrzejewski, 1998)
Nprey =

DFI x Bprey x ndays
BMprey x 100

เมื่ อ Nprey = จานวนตัวของเหยื่อที่
ถูกหมาในกินต่อตัว
DFI = ความต้องการอาหารต่อ
วันของหมาใน ในที่น้ ี ใช้ 1.36 กิโลกรัม (Mukherjee et
al., 2004)
Bprey = ร้อยละมวลชีวภาพ (%biomass
consume) ของเหยื่อแต่ละชนิด
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ธรรมชาติ หรื อเสาะหาเหยื่อชนิ ดนั้น หาก E มีค่าเข้า
ใกล้ -1 แสดงว่า การไม่เลือกกินเหยื่อโดยไม่ข้ ึนอยู่กบั
ปริ มาณที่ มีในธรรมชาติ แต่ ถา้ E เข้าใกล้ 0 แสดงว่า
การเลื อ กกิ น เหยื่ อ ขึ้ นกั บ ปริ มาณเหยื่ อ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ธรรมชาติ เหยื่อมีมากกินมาก เหยื่อมีนอ้ ยกินน้อย
5.2 คานวณร้อยละความถี่เหยื่อที่ปรากฏ
(%frequency of occurrence: %FO) ที่ พ บ ในกองมู ล
ของหมาในตลอดปี และที่จาแนกตามฤดูกาล จากสูตร

จานวนกองมูลที่มีเหยื่อชนิ ดนั้น x 100
จานวนกองมูลทั้งหมด

BMprey = ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของเหยื่อ
ชนิดนั้น

ผลและวิจารณ์
ความมากมายของเหยือ่ จากกล้ องดักถ่ ายภาพ
ผลการศึกษาความความมากมายเหยื่อหมาใน
ที่ พบมากจากกล้องดักถ่ายภาพ 6 ชนิ ด ได้แก่ หมูป่า
(Sus scrofa) กวางป่ า (Rusa unicolor) เก้ ง ธรรมดา
(Muntiacus munjak) อีเห็นธรรมดา (Paguma larvata)
เม่ น ใหญ่ (Hystrix brachyuran) และกลุ่ ม หนู จาก
จานวนภาพถ่ายที่ ได้ ทั้งหมด 2,016 ภาพ คานวณร้อย
ละความมากมาย (% relative abundance: %RA) ของ
เหยื่อหลัก เมื่ อวิเคราะห์โดยรวมพบหมูป่ามี ร้อยละ
ความมากมายมากที่ สุ ด 26.69% รองลงมาเป็ นเม่ น
ใหญ่ (24.70%) อีเก้ง (11.66%) อีเห็นธรรมดา (6.40%)
เม่ น ใหญ่ (6.47%) กลุ่ ม หนู (5.01%) และกวางป่ า
(3.17%) ตามลาดับ (Table 1) เมื่อคานวณตามฤดูกาล
พบว่า ฤดูแล้งช่ วงเดื อนพฤศจิ กายนถึงเดื อนเมษายน
จากภาพ 923 ภาพ พบว่า มีกวางป่ าจานวน 67 ภาพ เก้ง
ธรรมดา 75 ภาพ เม่นใหญ่ 243 ภาพ กลุ่มหนู 67 ภาพ
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หมูป่า 221 ภาพ และอีเห็นธรรมดา 72 ภาพ ในฤดูฝน
ช่ วงเดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อนสิ งหาคมจากภาพ 1,093
ภาพ พบว่ามี กวางป่ า 61 ภาพ เก้งธรรมดา 160 ภาพ
เม่นใหญ่ 255 ภาพ กลุ่มหนู 34 ภาพ หมูป่า 317 ภาพ
และอีเห็นธรรมดา 57 ภาพ

ร้ อยละความถี่ของการปรากฏเหยือ่ จากมูล
(%frequency of occurrence: %FO)
ผลการคานวณค่าร้อยละความถี่ของการปรากฏ
ของชนิ ดเหยื่อจากกองมูลในรอบปี จากกองมูลที่ พบ 30
กอง พบว่า สัตว์กลุ่มหนูและกระรอกมีค่าร้อยละความถี่
40.00 ซึ่ งมี ค่ามากที่ สุด รองลงมาได้แก่ อี เก้ง (26.67%)
กวางป่ า (13.33%) อี เ ห็ น ธรรมดา (10.00%) หมู ป่ า
(6.67%) และเม่นใหญ่ (3.33%) ตามลาดับ (Table 2)

Table 1 Number of photos gained from camera trap technique and relative abundance (%RA) of the prey
species of dhole in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary.
No.
1
2
3
4
5
6

species
หมูป่า (Sus scrofa)
เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
เก้ง (Muntiacus muntjak)
อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus)
หนู และกระรอก (Rodent)
กวางป่ า (Cervus unicolor)

Number of photos
538
498
235
129
101
64

%RA
26.69
24.70
11.66
6.40
5.01
3.17

Table 2 % Frequency of occurrence (%FO) of prey species based on 30 dhole’s scats in Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary.
No. species
Number of scats
% FO
1 หนู และกระรอก (Rodent)
12
40.00
2 เก้ง (Muntiacus muntjak)
8
26.67
3 กวางป่ า (Cervus unicolor)
4
13.33
4 อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus)
3
10.00
5 เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
1
3.33
6 หมูป่า (Sus scrofa)
2
6.67
รวม
30
100.00
การเลือกกินเหยือ่
จากการค านวณหาค่ า ดั ช นี ก ารเลื อ กกิ น
(selectivity index: E) ของหมาใน เมื่ อ พิ จารณาจาก
เหยื่อ 6 ชนิ ดที่พบจากมูลและภาพถ่าย ได้แก่ กวางป่ า

อี เ ก้ง เม่ น ใหญ่ หมู ป่ า อี เ ห็ น ธรรมดาและกลุ่ ม หนู
นอกจากนี้ ยงั พบขนของหมาในกองมูลซึ่ งอาจเป็ นขน
ของตัวมันเอง อาจเกิดจากการเลียขนหรื ออาจเกิดจาก
การกินพวกเดียวกันเอง ผลการคานวณโดยรวมข้อมูล
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ในรอบปี พบดัชนี การเลื อกกิ นเหยื่อในกวางป่ า 0.02
เก้งธรรมดา 0.00 เม่นใหญ่ 0.07 กลุ่มหนู -0.17 หมูป่า
0.04 และอีเห็นธรรมดา -0.03 (Figure 1) ขณะที่ในช่วง
ฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิ กายนถึงเดือนเมษายน พบ
ค่าดัชนี การเลือกกิน กวางป่ า 0.02 อีเก้ง 0.00 เม่นใหญ่

0.1
0

0.04

0

Cervus unicolor
Hystrix brachyura
Muntiacus muntjak

-0.1
-0.2

0.10 กลุ่มหนู 2.77 หมูป่า 0.02 อีเห็นธรรมดา -0.2 กลุ่ม
หนูมีค่า 2.77 (Figure 2)
ผลการศึ กษาพบในช่ วงฤดูฝน ระหว่างเดื อน
พฤษภาคมถึ ง เดื อ นตุ ล าคม พบดัช นี ก ารเลื อ กกิ น
กวางป่ า 0.02 อีเก้ง 0.00 เม่นใหญ่ -0.02 กลุ่มหนู -0.09
หมูป่า 0.05 และอีเห็นธรรมดา -0.05 (Figure 3)

0.07
0.02

Sus scrofa
Paradoxurus hermaphroditus

-0.03

Rodent

กวางป่ า

อีเก้ง

เม่นใหญ่

-0.17
กลุ่มหนู

หมูป่า

อีเห็นธรรมดา

Figure 1 Selectivity index of the dhole analyzed all year round.
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กลุ่มหนู
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Figure 2 Selectivity index of the dhole during the dry season.
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Paradoxurus hermaphroditus

-0.05
กวางป่ า

อีเก้ง

เม่นใหญ่

-0.09
กลุ่มหนู

หมูป่า

อีเห็นธรรมดา

Figure 3 Selectivity index of the dhole during the wet season.
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บทั้ง สองฤดู แ ละในรอบปี
พบว่า หมาในกินอาหารได้หลากหลายชนิ ด ขึ้นอยู่กบั
โอกาสการจับเหยื่อขนาดใหญ่ หากช่ วงใดจับเหยื่ อ
ขนาดใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ก็ หั น มาจับ เหยื่ อ ขนาดเล็ ก ผล
การศึ ก ษาพบความแตกต่ า งการเลื อ กกิ น เหยื่ อ ของ
หมาในมี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งฤดู ก าล โดยช่ ว งที่
หมาในล่าเหยื่ อขนาดใหญ่ได้ระหว่า งการศึ กษาเป็ น
ช่วงฤดูฝน อาจเป็ นเพราะในช่วงนี้ กวางป่ าและหมูป่า
มีการรวมฝูงน้อยกว่า จึ งตกเป็ นเหยื่อของหมาในได้
ง่ า ยกว่า ฤดู แ ล้งที่ ส่ วนใหญ่ มีการรวมฝูง ปกติ เ หยื่ อ
หลัก ของหมาในได้แ ก่ กวางป่ า (Austin, 2002;
Grassman et al., 2005; Thinley et al., 2011; นคร,
2555) หมูป่า (อัมพรพิ มล และคณะ, 2555) หรื อสัตว์
กี บขนาดกลางและขนาดใหญ่ (จอห์น, 2553; Kamler
et al., 2012) โดยสังเกตเห็ นว่าหากช่ วงใดหมาในใน
เขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าห้ ว ยขาแข้ง ล่ า กวางป่ าหรื อ
หมูป่าซึ่ งเป็ นเหยื่อขนาดใหญ่ได้ ก็ล่าสัตว์ขนาดเล็ก
พวกหนูหรื อกระรอก เม่นใหญ่ หรื ออีเห็นธรรมดาลด
น้อยลง แต่ หากช่ วงใดที่ หมาในล่ า สัต ว์ที่เ ป็ นเหยื่ อ
หลักขนาดใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ก็จะหันไปกิ นเหยื่ อขนาดเล็ก
แทน

ค่ ามวลของเหยือ่ ที่หมาในกินต่ อกองมูล
ผลการคานวณค่ามวลของเหยื่อที่หมาใน ใน
เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในรอบปี กิ นต่ อตัว
พบว่า หมาในกินเหยื่อ 234.34 ตัว จากเหยื่อ 6 ชนิด ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลใหม่สาหรั บเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้งโดยเป็ นกวางป่ า 0.81 ตัว อีเก้ง 4.29 ตัว เม่นใหญ่
0.54 ตัว กลุ่มหนู 216.99 ตัว หมูป่า 0.46 ตัว และอีเห็น
ธรรมดา 11.24 ตัว คิ ด เป็ นร้ อ ยละสั ด ส่ ว นของมวล
เหยื่อที่ถูกกินเป็ นกวางป่ ามีร้อยละการถูกกินมากที่สุด
36.49% รองลงมาคือกลุ่มหนู 21.86% อีเก้ง (20.75%)
หมูป่า (12.66%) อีเห็นธรรมดา (5.66%) และเม่นใหญ่
(2.58%) ตามลาดับ ผลการศึกษาที่ พบว่าสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดเล็กกลุ่มหนู และกระรอกถูกหมาในจับ
กินในรอบปี มีจานวนมากถึง 216.99 ตัวต่อปี แสดงให้
เห็นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็ นฐานอาหารที่
สาคัญสาหรั บประชากรหมาในเช่ นเดี ยวกับสัตว์กีบ
ขนาดใหญ่ โดยในช่ วงที่ หมาในจับเหยื่อขนาดใหญ่
ไม่ได้ก็จบั สัตว์เหล่านี้ แทนโดยเฉพาะในช่ วงฤดูแล้ง
ขณะที่ ก วางป่ ายัง คงเป็ นฐานอาหารของหมาในที่
สาคัญเช่ นเดี ยวกับพื้ นที่ แห่ งอื่ น (Table 3) อย่างไรก็
ตามผลการคานวณมวลชีวภาพเหยื่อที่ได้จากการศึกษา
นี้ที่พบว่าหมาในกินเหยื่อรวมทุกชนิ ดหนักเพียง 81.07
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กิโลกรัม เมื่อเปรี ยบเทียบผลกับที่คานวณน้ าหนักมวล
ของเหยื่ อที่ หมาในในเขตสงวนเสื อโคร่ ง KalakadMundanthuraiในรัฐทามิลดานู ประเทศอินเดียพบว่า มี
ค่ า มวลของเหยื่ อ ที่ ห มาในกิ น ต่ อ ตัว ในการศึ ก ษา
ระหว่ า งเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นกรกฎาคม เท่ า กับ
191.72 กิโลกรัม โดยประกอบด้วยชนิ ดเหยื่อ 11 ชนิ ด
ได้แก่ กวางป่ า ปศุสัตว์ หมูป่า กระทิ ง นิ ลคี รี (Nilgiri
Tahr) ค่าง กวางดาว เก้ง กระจงหนู กระรอก และไก่
ป่ า พบว่าหมาในชอบกินกวางป่ าและหมูป่ามากที่ สุด
(Selvan et al., 2013) ความแตกต่ า งกันของปริ ม าณ
อาหารที่ หมาในกิ นในพื้นที่ ครั้งนี้ กบั เมื่อเปรี ยบเที ยบ
กับ เขตสงวนเสื อ โคร่ ง Kalakad-Mundanthurai อาจ
เนื่ องจากจานวนตัวอย่างกองมูลที่ ได้จากการศึ กษานี้
ยังมีจานวนน้อย จึงควรเพิ่มจานวนตัวอย่างมูลให้มาก
ขึ้น และติดตามศึกษาต่อไป

สรุ ป
1. ความหลากชนิ ดของเหยื่อหมาในในพื้นที่
ที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพทั้งหมด 2,016 ภาพ คานวณ
ร้ อ ยละความมากมาย (%relative abundance: %RA)
ของเหยื่ อ หลัก เมื่ อ วิ เ คราะห์ โ ดยรวมพบหมู ป่ ามี
ร้อยละความมากมายมากที่สุด 26.69% รองลงมาเป็ น
เม่ น ใหญ่ (24.70%) อี เ ก้ง (11.66%) อี เ ห็ น ธรรมดา
(6.40%) เม่ น ใหญ่ (6.47%) กลุ่ ม หนู (5.01%) และ
กวางป่ า (3.17%)
2. ชนิ ดเหยื่อที่ปรากฏในกองมูลของหมาใน
จากการวิ เ คราะห์ มู ล จ านวน 30 กองพบเหยื่ อ หลัก
6 ชนิ ด ได้ แ ก่ หมู ป่ า (Sus scrofa) กวางป่ า (Rusa
unicolor) อี เ ก้ง (Muntiacus munjak) อี เ ห็ น ธรรมดา
(Paguma larvata) เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) และ
สัตว์กลุ่มหนู และกระรอก ค่าความถี่ของการปรากฏ
ของเหยื่ อ ที่ พ บในกองมู ล ในรอบปี พบกลุ่ ม หนู มี
ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละมากที่ สุ ด 40 รองลงมาเป็ นอี เ ก้ง
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(26.67%) กวางป่ า (13.33%) อีเห็นธรรมดา (10.00%)
หมูป่า (6.67%) และเม่นใหญ่ (3.33%) ตามลาดับ
4. ผลการค านวณค่ า ดัช นี การเลื อกกิ นชนิ ด
เหยื่ อ ของหมาใน (selectivity index) ในรอบปี พบ
หมาในเลือกกิ น กวางป่ า 0.02 เก้งธรรมดา 0.00 เม่น
ใหญ่ 0.07 กลุ่ ม หนู -0.17 หมู ป่ า 0.04 และอี เ ห็ น
ธรรมดา -0.03 ฤดูแล้งพบค่าดัชนีการเลือกกิน กวางป่ า
0.02 อีเก้ง 0.00 เม่นใหญ่ 0.10 กลุ่มหนู 2.77 หมูป่า
0.02 อีเห็นธรรมดา -0.2 กลุ่มหนูมีค่า 2.77 ขณะที่ฤดู
ฝนกวางป่ า 0.02 อีเก้ง 0.00 เม่นใหญ่ -0.02 กลุ่มหนู
-0.09 หมูป่า 0.05 และอีเห็นธรรมดา -0.05 ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่าหมาในมีการปรับเปลี่ยนการเลือกกินไปตาม
การจับเหยื่อเป็ นอาหารซึ่ งแตกต่างไปตามฤดูกาล
5. ค่ ามวลน้ าหนักของเหยื่อที่ หมาในกิ นต่ อ
กองมูล พบว่า เป็ นกวางป่ า 2.22 รองลงมาคื อ หมูป่า
1.54 อี เก้ง 0.63 เม่นใหญ่ 0.63 อี เห็ นพรรมดา 0.46
และกลุ่มหนู 0.44 ตามลาดับ โดยหมาในกินเหยื่อรวม
หนัก 5.92 กิ โ ลกรั ม เมื่ อค านวณจากกองมูล 1 กอง
จากจานวนที่พบชนิดเหยื่อ 6 ชนิด
6. หมาในกินเหยื่อจากการศึกษาที่คดั เลือกมา
6 ชนิ ด เนื่ องจากจาแนกจากมูลได้เป็ นกวางป่ า 0.81
ตัว อีเก้ง 4.29 ตัว เม่นใหญ่ 0.54 ตัว กลุ่มหนู 216.99
ตัว หมูป่า 0.46 ตัว และอีเห็นธรรมดา 11.24 ตัวต่อปี
รวมในรอบปี หมาในหนึ่ งตัว กิ น เหยื่ อ ทั้ง หมดรวม
234.34 ตัว แสดงให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด
เล็กเป็ นฐานอาหารที่ สาคัญสาหรับประชากรหมาใน
เช่ นเดี ยวกับสัตว์กีบขนาดใหญ่ โดยร้ อยละสัดส่ วน
ของมวลเหยื่อที่ถูกกินพบว่าเป็ นกวางป่ ามากที่ สุด คิ ด
เป็ น 36.49% รองลงมาคื อ กลุ่ ม หนู 21.86% อี เ ก้ง
(20.75%) หมู ป่ า (12.66%) อี เ ห็ น ธรรมดา (5.66%)
และเม่นใหญ่ (2.58%) ตามลาดับ
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0.46
5.92

total
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137.5

0.5
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correction term 2/
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6.67
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3.33

26.67

13.33

% frequency of
occurrence

81.07

4.59

10.26

17.72

2.09

16.83

29.59

Biomass
consumed4/

4/ : correction term X % frequency of occurrence
Note: 1/ : Lekagul and McNeely (1977)
2/ : Correction factor (Weaver, 1993) (yi = 0.439 + 0.008xi) 5/ : Jedrzejewska and Jedrzejewski (1998)
3/ : Francis (2008)
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Sambar deer1/

1

min

Prey species

No.

Weight (average) kg.

100

5.66

12.66

21.86

2.58

20.75

36.49

% Biomass consumed

234.34

11.24

0.46

216.99

0.54

4.29

0.81

No. of
consumed/dhole/year5/

Table 3 Weight of prey consumed by the dhole per scat (correction term), % prey biomass consumed and number of prey consumed by the dhole per individual per year
based on 30 scat analysis and camera trap data in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province.
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาประชากรหมาในอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งด้ว ยกล้อ งดัก ถ่ า ยภาพ การเพิ่ ม จ านวนมู ล
หมาใน เพื่อคานวณจานวนประชากรหมาใน ปริ มาณ
เหยื่อตลอดจนความสามารถในการรองรับประชากร
หมาใน ตลอดจนการตรวจสอบการคานวณเกี่ ยวกับ
จานวนตัวของเหยื่อ มวลของเหยื่อที่ หมาในกิ นต่อตัว
ต่อปี เพื่อความถูกต้องมากขึ้นต่อไป
2. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความสาคัญของ
สั ต ว์เ ลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมขนาดเล็ก ว่ า เป็ นฐานอาหารที่
สาคัญของหมาใน จึ งควรมี การศึ กษา ชนิ ด จานวน
ตลอดจนมวลของเหยื่อขนาดเล็กในพื้นที่เพื่อสามารถ
จัดการประชากรของหมาในตลอดจนสัตว์ป่ากิ นเนื้ อ
ขนาดเล็ก ชนิ ด อื่ น ที่ ค าดว่ า จับ สั ต ว์เ ลี้ ย งลู ก ด้ว ยนม
ขนาดเล็กเหล่านี้เป็ นอาหารจานวนมากเช่นเดียวกัน
3. เนื่ องจากการศึกษาหมาใน ดาเนิ นการใน
พื้นที่ที่มีประชากรของสัตว์กินเนื้ อขนาดใหญ่ในพื้นที่
เดี ยวกันที่ สาคัญอี ก 2 ชนิ ด ได้แ ก่ เสื อโคร่ งและเสื อ
ดาว จึ งควรมีการศึกษาวิเคราะห์การซ้อนทับกันของ
เหยื่อในพื้นที่ เปรี ยบเทียบกับพื้นที่แห่ งอื่นในภูมิภาค
เดียวกันเพื่อเพิ่มความเข้าในระบบนิ เวศ และแนวทาง
ในการอนุรักษ์จดั การและการประชาสัมพันธ์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึ กษาพลวัตของกล้าไม้ตามระดับความสู งของพื้นที่ ในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ ดอยสุ เทพ-ปุย จังหวัด
เชี ยงใหม่ มี วตั ถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมและพลวัตของกล้าไม้ โดยวางแปลง
ตัวอย่างกล้าไม้ ขนาด 1x1 เมตร จานวน 3 แนวสารวจ ระยะห่างระหว่างแนว 10 เมตร แนวสารวจละ 60 แปลง รวม
ทั้งหมด 180 แปลง แต่ละแปลงมีระยะห่ าง 10 เมตร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 900-1,100 เมตร ครอบคลุม
พื้นที่ป่าเต็งรัง แนวรอยต่อระหว่างป่ า และป่ าดิบเขาระดับต่า สารวจกล้าไม้ในแปลง ด้วยการติดหมายเลขกล้าไม้
ระบุชนิ ด บันทึ กข้อมูล ทาการติ ดตามการรอดตายและการเกิ ดใหม่ของกล้าทุกเดื อน พร้ อมทั้งเก็บข้อมูลปั จจัย
แวดล้อม (อุณหภู มิ ความเข้มแสง และความชื้ นดิ น) ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึ ง พ.ศ. 2558 ผลการศึ กษา ปั จจัย
แวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ ความเข้มแสง และความชื้นในดิน ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.01) อุณหภูมิและความเข้มแสงเพิ่มสู งขึ้นจากปี แรก โดยป่ าเต็งรังมีค่าอุณหภูมิและความเข้มแสงสู งที่สุด แต่
ความชื้ นดินต่าที่สุด ป่ าดิบเขามีค่าอุณหภูมิและความเข้มแสงต่าที่สุด ความชื้ นดินอยู่ในระดับปานกลาง และแนว
รอยต่อระหว่างป่ า มีค่าอุณหภูมิและความเข้มแสงอยู่ในระดับปานกลาง ความชื้ นดินสู งที่สุด มีความเหมาะสมต่อ
การเกิดของกล้าไม้และเป็ นพื้นที่เอื้อต่อการขึ้นอยูร่ ่ วมกันของกล้าไม้จากป่ าเต็งรังและป่ าดิบเขาระดับต่า ชนิ ดกล้า
ไม้เด่นที่ มีการขึ้ นร่ วมกัน ได้แก่ ก่อตาควาย (Quercus brandisiana) และเมียดต้น (Litsea martabanica) เป็ นต้น
พลวัตของกล้าไม้ตลอดระยะเวลาสามปี จานวนของกล้าไม้มีทิศทางเพิ่มขึ้ น อัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี สู งกว่า
อัตราการตายเฉลี่ยรายปี มีอตั ราการเพิ่มพูนร้อยละ 65.54 กล้าไม้มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน อัตราการตาย
ร้อยละ 25.08 กล้าไม้ตายจานวนมากช่ วงฤดูแล้ง ความสู งจากระดับน้ าทะเลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
แวดล้อม หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ความชื้ นในดินจะลดลง ทาให้
กล้าไม้ผลัดใบที่ สามารถทนความแล้งได้ขยายการตั้งตัวไปยังพื้นที่ ความสู งระดับน้ าทะเลที่ สูงขึ้ น ส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเภทป่ าไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
คาสาคัญ: พลวัตกล้าไม้ แนวรอยต่อระหว่างป่ า ป่ าเต็งรัง ป่ าดิบเขาระดับต่า อุทยานแห่ งชาติดอยสุ เทพ-ปุย
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ABSTRACT
A study of seedlings dynamics based on altitudinal gradient was conducted in the Doi Suthep-Pui National
Park, Muang district, Chiang Mai province. The aim was to study environmental factors and seedling dynamics. In
total, 180 sample plots (1x1 m) were established separated into three lines with 60 plots per line and a 10 m interval
between plots. The altitudinal gradient (900-1,100 m above sea level) covered deciduous dipterocarp forest and
lower montane forest. Seedling data were collected in each quadrat using tagged numbers and species identification.
Environmental data including temperature, light intensity, and soil moisture content were recorded and monitored
monthly for three years from 2013 to 2015. The environmental factors in each area were significantly different
(p<0.01). Temperature and light intensity had increased from the first year. Deciduous dipterocarp forest had the
highest temperature and light intensity; however the soil moisture content was lowest. In contrast, lower montane
forest and ecotone forest had moderate temperature and light intensity which allowed the coexistence of species from
the two groups (deciduous and evergreen species) established in this area. The high density of coexisting species
included Quercus brandisiana and Litsea martabanica. Seedlings amount trend had increasing. The seedling
dynamics analysis indicated that the recruitment rate was 65.54 % with high numbers of seedlings in the rainy season
whereas the mortality rate was 25.08 %. Especially high mortality rate in dry season. The results suggested that the
altitudinal gradient had an effect on environmental factors. In the future, if there is climate change with increasing
temperature, seedlings will extend their range to higher altitudes which could cause changes to forest types or in the
most critical case to shifting ecosystems.
Keywords: seedling dynamics, ecotone, deciduous dipterocarp forest, lower montane forest, Doi Suthep-Pui National Park

คานา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปั จจุบนั
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิ เวศ โดยเฉพาะการ
เพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ย ซึ่ งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งขึ้น ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย และจานวน
วันที่ฝนตก มีแนวโน้มลดลง ทาให้เกิดความแห้งแล้ง
และฤดูแล้งที่ ยาวนานขึ้ น ในพื้นที่ ป่าไม้ พรรณไม้ป่า
ผลัดใบจะมีการปรับตัวโดยการทิ้งใบในช่วงดังกล่าว
จึ งมี ความสามารถในการปรั บตัวต่อสภาพความแห้ง
แล้ง ที่ ย าวนานได้ดี กว่ า พรรณไม้ป่ าไม่ ผ ลัด ใบ ซึ่ ง
สั ง คมป่ าผลัด ใบในที่ ร าบจะได้รั บ น้ า จากแหล่ ง น้ า
ลาธารหรื อแม่น้ า ส่ วนสังคมพืชป่ าไม่ผลัดใบในที่สูง
จะได้รับความชื้ นจากน้ าฝนหรื อความชื้ นอากาศเพียง
ทางเดี ยว ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับอุณหภูมิเป็ นปั จจัยหลัก จึ ง

พบป่ าประเภทนี้ ไ ด้ในพื้ นที่ สู ง และพบได้ในระบบ
นิ เวศภูเขา คือ เทือกเขาหรื อภูเขาที่มีความหลากหลาย
ทางชี วภาพค่อนข้างสู ง มีชนิ ดพันธุ์เฉพาะถิ่นจานวน
มาก เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร แหล่งที่ อยู่อาศัยของสัตว์
และแหล่งอาหาร และระบบนิเวศภูเขาเป็ นพื้นที่วิกฤต
ที่ เ ปราะบาง เสื่ อมสภาพได้ ง่ า ยเมื่ อ ถู ก รบกวน
คุมคามเปลี่ ยนการใช้ประโยชน์พ้ื นที่ หรื อการได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของปั จจัย แวดล้อม
ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม ทั้งเรื่ องของ
อุณหภูมิ ความเข้มแสง และความชื้ นดิ นที่ เปลี่ยนไป
จากเดิ ม อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การสื บ ต่ อ พัน ธุ์ ต าม
ธรรมชาติ ของพืช และการตั้งตัวของพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่ น
ได้ ซึ่ งในระดับกล้าไม้มีความต้องการปั จจัยแวดล้อม
ดังกล่าวค่อนข้างจะเฉพาะตัว และตอบสนองต่ อการ
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เปลี่ ย นแปลงปั จจัย แวดล้อ มได้ร วดเร็ ว โดยเฉพาะ
พื้ นที่ ที่ เป็ นแนวรอยต่ อระหว่า งสังคมพื ช ป่ าผลัด ใบ
และป่ าไม่ผลัดใบ อาจเห็นแนวทางการตั้งตัวของกล้า
ไม้ต่อการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมได้ชัดเจน
กว่าพื้นที่อื่น
ดัง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง
สภาวะของการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยแวดล้อมที่ มีผลต่ อ
การตั้งตัวของกล้าไม้โดยเฉพาะในพื้ นที่ แนวรอยต่ อ
ระหว่างป่ าที่มีระดับความสู งจากน้ าทะเลเป็ นตัวกาหนด

อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานที่ศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ ดาเนิ นการที่ บริ เวณอุทยาน
แห่ งชาติดอยสุ เทพ – ปุย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีขอ้ มูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา ดังนี้
ลักษณะที่ ต้ งั และภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในพื้ นที่
อ าเภอเมื อ ง อ าเภอแม่ ริ ม อ าเภอหางดง จั ง หวัด
เชี ยงใหม่ ระหว่างเส้นรุ ้ งที่ 18 องศา 43 ลิ ปดาเหนื อ
ถึ ง 98 องศา 58 ลิ ป ดาตะวัน ออก มี พ้ื น ที่ ท้ ัง หมด
ประมาณ 162.50 ตารางกิโลเมตร หรื อ 100,662.50 ไร่
(อภิรดี, 2528) มีลกั ษณะเป็ นเทื อกเขาสู ง มีภูเขาเรี ยง
ซ้อนกันหลายลูก ความสู งของพื้นที่ อยู่ระหว่าง 3301,685 เมตรจากระดับน้ าทะเล มียอดดอยปุยสู งที่สุดที่
ประมาณ 1,685 เมตรจากระดับ น้ า ทะเล เป็ นพื้ น ที่
แหล่งต้นน้ าลาธารที่สาคัญ ก่อเกิดเป็ นลาห้วยไหลลงสู่
แม่น้ าปิ ง (มรกต, 2541)
ลักษณะภู มิอากาศ อุณ หภู มิเ ฉลี่ ย อยู่ที่ 2-23
องศาเซลเซี ยส พื้นที่มีความหลากหลายทางด้านระดับ
ความสู งและมีเทื อกเขาสลับซับซ้อน ทาให้ลกั ษณะ
อากาศในแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมาก
และปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย ต่ อปี 1,350-2,500 มิ ลลิ เ มตร
และมีค่าเฉลี่ยความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี ระหว่าง
ร้อยละ 70-80
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สังคมพื ช ของอุ ทยานแห่ งชาติ ด อยสุ เ ทพ –
ปุ ย สามารถจาแนกได้ 4 ชนิ ด ป่ า ได้แก่ (1) ป่ าผสม
ผลัด ใบ (mixed deciduous forest) (2) ป่ าเต็ ง รั ง (dry
dipterocarp forest) (3) ป่ าดิ บ แล้ง (dry evergreen
forest) (4) ป่ าดิบเขา (mountane evergreen forest)
การเก็บข้ อมูล
1. วางแปลงตัวอย่างกล้าไม้ ขนาด 1x1 เมตร
ที่ ระดั บ ความสู งจากระดั บ น้ าทะเล 900 เมตร
จนกระทัง่ ถึ งระดับความสู งจากระดับน้ าทะเล 1,100
เมตร โดยวางแปลงจานวน 3 แนว ระยะห่ างระหว่าง
แนว 10 เมตร แนวละ 60 แปลง ระยะห่ า งระหว่ า ง
แปลง 10 เมตร รวมทั้งหมด 180 แปลง (Figure 1) ใน
แต่ละแปลง ใช้เครื่ องมืออัลติมิเตอร์ วัดระดับความสู ง
ของพื้นที่ แปลงตัวอย่าง เพื่อจัดกลุ่มการกระจายของ
แปลงตัวอย่างตามชนิดป่ า ตามที่เคยมีการศึกษามาแล้ว
ของ สุ ธีร ะ (2557) โดยพบว่า สัง คมพื ช ป่ าเต็ งรั ง มี
ความสู งจากระดับน้ าทะเล 900–940 เมตร สังคมพื ช
แนวรอยต่อป่ า มีความสู งจากระดับน้ าทะเล 940-980
เมตร และสั ง คมพื ชป่ าดิ บเขา มี ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเล 980–1,100 เมตร

Figure 1 Sample plot 3 lines and 60 plots per line,

each quadrat sized 1x1 meter.
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2. สารวจกล้าไม้ในแปลงทุกแปลง ด้วยการ
ติ ดหมายเลขกล้าไม้ ระบุ ช นิ ด บันทึ กข้อมูล และทา
การติ ดตามการรอดตายและการเกิ ดใหม่ของกล้าไม้
พร้ อ มทั้ง เก็ บ ข้อ มู ล ความชื้ น ดิ น ด้ว ยเครื่ องมื อ วัด
ความชื้ น ดิ น (Soil moisture sensors, version 10) ทุ ก
เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี
3. เก็ บ ข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ แ ละแสง โดยใช้
เครื่ องมื อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ แ ละแสงอัต โนมัติ
(Hobo data logger, onset UA-002-64) ติ ด ตั้ งอยู่ ทุ ก
ระยะ 50 เมตร ตั้งแต่พ้ืนที่ความสู งจากระดับน้ าทะเล
900-1,100 เมตร โดยตั้ง เวลาการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทุ ก
ชัว่ โมง ตลอดระยะเวลา 3 ปี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. พลวัตกล้าไม้ นาข้อมูลกล้าไม้มาวิเคราะห์
หาอัตราการตาย (mortality rate, M %) ตามสู ตรของ
Lieberman and Lieberman (1987) และอัต ราการ
เพิ่ ม พู น (recruitment rate, R %) ตามสู ตรของ
(Lieberman and Lieberman 1987; Condit , 1995) ดังนี้
อัตราการตายรายปี (M, %)
(lnNo - lnNi)
M=[
]×100
t
เมื่อ No = จานวนต้นไม้เริ่ มดาเนินสารวจ
Ni = จ านวนต้น ไม้ที่ ร อดตายเมื่ อ ท า
การสารวจซ้ า
t = จานวนปี ที่ทาการวัดซ้ า
ln = natural log มีค่าเท่ากับ 0.3010
อัตราการเพิ่มพูนรายปี (R %)
(lnNt - lnSt)
R = 100[
]
t
เมื่อ Nt = จานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อทาการ
สารวจใหม่ในช่วงเวลานั้น
St = จานวนต้นไม้เมื่อเริ่ มสารวจ
t = จานวนเวลาที่ทาการวัดซ้ า
ln = natural log มีค่าเท่ากับ 0.3010

2. ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยแวดล้อม โดย
การหาค่ าเฉลี่ ย รายเดื อนในแต่ ล ะพื้ นที่ และ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยแวดล้อม ในแต่
ละระดับความสู งจากน้ าทะเล ตามชนิ ดป่ า (ป่ าเต็งรัง
ป่ าดิ บ เขา และแนวรอยต่ อ ป่ า) ท าการวิ เ คราะห์
ANOVA (Analysis of variation) โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ (โปรแกรม R)

ผลและวิจารณ์
การเปลีย่ นแปลงปัจจัยแวดล้ อม
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงของ
ปั จจัยแวดล้อมตามระดับความสู งจากระดับน้ าทะเล
ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ความเข้มแสงเฉลี่ยรายเดือน
และความชื้ นดิ นเฉลี่ยรายเดื อนมีความแตกต่างกันใน
แต่ ละพื้ นที่ และในแต่ ละปี อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ
(P< 0.01)
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ น โดยป่ าเต็ ง รั ง มี
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด 22.88±1.65 องศาเซลเซี ย ส
ป่ าดิบเขาระดับต่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าที่สุด 20.71±1.67
องศาเซลเซี ยส ในขณะที่แนวรอยต่อป่ า มีอุณหภูมิอยู่
ในระดับปานกลางเท่ากับ 21.47±1.67 องศาเซลเซี ยส
(Figure 2) อุณ หภู มิเ ฉลี่ ย รายเดื อนตลอดระยะเวลา
สามปี มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ นในแต่ ล ะปี อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.061) อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน
ตลอดระยะเวลาสามปี มี ค วามผันแปรตามช่ วงเวลา
และระดับความสูงของพื้นที่ (P<0.01)
ความเข้มแสงเฉลี่ยรายเดื อนมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างพื้นที่ (P<0.01) โดย
ป่ าเต็ง รั ง มี ค วามเข้มแสงสู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 9,609.29±
2,906.39 ลักซ์ ป่ าดิ บเขาระดับต่ า มี ความเข้มแสงต่ า
ที่ สุดเท่ ากับ 3,705.60±1,046.65 ลักซ์ ในขณะที่ แนว
รอยต่ อป่ า มี ค่ า ความเข้มแสงอยู่ในระดับปานกลาง
เท่ากับ 5,543±1,617.65 ลักซ์ (Figure 3) ความเข้มแสง

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

เฉลี่ ยรายเดื อนตลอดระยะเวลาสามปี มี ความผันแปร
ตามช่วงเวลาและระดับความสูงของพื้นที่ (P<0.01)
ความชื้ นดิ นเฉลี่ ย รายเดื อนมี ค วามแตกต่ า ง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างพื้นที่ (P<0.01) โดย
แนวรอยต่ อป่ า มี ค วามชื้ นดิ นสู งที่ สุด เท่ ากับร้ อยละ
14.10±6.06 ป่ าเต็ งรั ง มี ค วามชื้ น ดิ น ต่ า ที่ สุ ด เท่ า กับ
ร้ อ ยละ 9.43±5.77 และป่ าดิ บ เขาระดั บ ต่ า มี ค่ า
ความชื้ น ดิ น อยู่ ใ นระดับ ปานกลางเท่ า กับ ร้ อ ยละ
13.56±7.68 (Figure 4) ความชื้ นดิ นตลอดระยะเวลา
สามปี มีความผันแปรตามช่ วงเวลาและระดับความสู ง
ของพื้นที่ (P<0.01)
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนตลอดระยะเวลาสามปี
มี แ นวโน้ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในแต่ ล ะปี ซึ่ งอุณ หภู มิ มีก าร
เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ในแต่ ล ะพื้ น ที่ เมื่ อ ระดับ ความสู ง
เพิ่ ม ขึ้ นอุ ณ หภู มิ จ ะลดต่ า ลง โดยความสู ง เหนื อ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง มี ความสัมพันธ์โดยตรงกับ
อุณหภูมิ และความชื้ นในอากาศ ภูเขาในเขตร้อนจะมี
อุณ หภู มิลดลง โดยเฉลี่ ย 0.4-0.7 องศาเซลเซี ย ส ต่ อ
ระดับความสู งที่ เพิ่มขึ้ นประมาณ 100 เมตร (ธวัชชัย,
2555) อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย และความเข้ม แสงเฉลี่ ย ในป่ า
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เต็งรังสู งมากกว่าพื้นที่อื่น เนื่ องจากในป่ าเต็งรังมีการ
ปกคลุมของเรื อนยอดแบบห่ าง ๆ โดยส่ วนมากชนิ ด
พรรณที่อยู่ในป่ าเต็งรังจะเป็ นไม้กลุ่มผลัดใบ จะมีการ
ผลัดใบ (ดอกรักและอุทิศ, 2552) ในช่วงฤดูแล้ง ทาให้
แสงสามารถส่ องลงมายังพื้นป่ าได้มากกว่าป่ าดิ บเขา
ระดับต่ าที่ มีการปกคลุมของเรื อนยอดที่ แน่ นทึ บกว่า
เพราะชนิ ดพรรณส่ วนมากในป่ าประเภทนี้เป็ นไม้กลุ่ม
พรรณไม้ไม่ผลัดใบ ประกอบกับสภาพดิ นในป่ าเต็ง
รังเป็ นดิ นตื้ น ลักษณะเป็ นดินทรายผสมกรวด กักเก็บ
น้ า ได้น้อ ย เมื่ อ ได้รั บ แสงในปริ มาณมาก ปริ ม าณ
ความชื้ นในดิ นก็จะมีการระเหยมาก ทาให้ป่าเต็งรังมี
ความชื้ นดินต่ากว่าพื้นที่อื่น ส่ วนแนวรอยต่อระหว่าง
ป่ า มีอุณหภูมิเฉลี่ยและความเข้มแสงเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับป่ าเต็งรั งกับป่ าดิ บ เขา
ระดับต่ า ส่ งผลให้มีการขึ้ นอยู่ร่วมกันของพรรณไม้
ทั้งสองประเภทป่ าข้างต้น ทั้งในระดับไม้ใหญ่ และ
ระดับไม้รุ่น (สุ ธีระ, 2557) และองค์ประกอบพืชพรรณ
ของป่ า มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสู งจาก
น้ าทะเล พร้ อมไปกับการเปลี่ ยนแปลงของอุ ณหภูมิ
(Koichi et al. 2003)
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Figure 2 Temperature average monthly during 2013 – 2014 (DDF = Dry dipterocarp forest, ECO = Ecotone,
LMF= Lower montane forest)
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Figure 3 Light intensity average monthly during 2013 – 2014 (DDF = Dry dipterocarp forest, ECO = Ecotone,
LMF= Lower montane forest)
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Figure 4 Soil moisture content average monthly during 2013 – 2014 (DDF = Dry dipterocarp forest,
ECO = Ecotone, LMF= Lower montane forest)
พลวัตกล้ าไม้
จากการศึกษา พบกล้าไม้ท้ งั หมดจานวน 116
ชนิ ด 85 สกุล 42 วงศ์ โดยพื้นที่ ป่าเต็งรัง พบกล้าไม้
จานวน 56 ชนิ ด 45 สกุล 28 วงศ์ แนวรอยต่อป่ า พบ
กล้าไม้จานวน 88 ชนิด 63 สกุล 36 วงศ์ และป่ าดิบเขา
ระดับต่ า พบกล้าไม้จานวน 64 ชนิ ด 54 สกุล 34 วงศ์
เมื่อจาแนกเป็ นกลุ่มพรรณไม้ผลัดใบและกลุ่มพรรณ
ไม้ไ ม่ ผ ลัด ใบ พบกลุ่ ม พรรณไม้ผ ลัด ใบจ านวน 57
ชนิ ด 45 สกุล 27 วงศ์ และกลุ่มพรรณไม้ไ ม่ผลัดใบ
จานวน 59 ชนิ ด 50 สกุล 28 วงศ์ โดยในพื้ นที่ แ นว
รอยต่อป่ า พบพรรณไม้จากป่ าดิบเขา 48 ชนิ ด พรรณ

ไม้จากป่ าเต็งรัง 41 ชนิ ด และพรรณไม้ที่พบเฉพาะใน
พื้นที่แนวรอยต่อป่ าจานวน 35 ชนิด
จากการศึ กษาพลวัตกล้าไม้ ภาพรวมตลอด
ระยะเวลาสามปี กล้าไม้มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละ
ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.01) จานวนกล้าไม้มี
แนวโน้ม เพิ่ มขึ้ น และอัต ราการเพิ่ มพู นของกล้า ไม้
เฉลี่ ย รายปี มี มากกว่า อัต ราการตายของกล้า ไม้เ ฉลี่ ย
รายปี
ทั้งพื้นที่ ศึกษา มีอตั ราการเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี
ร้อยละ 65.54 อัตราการเพิ่มพูนในแต่ ละพื้ นที่ ในแต่
ละปี มี ความแตกต่ างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(P=0.701 และ P=0.325 ตามลาดับ) โดยพื้ นที่ ป่าเต็ง
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รังมีอตั ราการเพิ่มพูนสูงที่สุด ร้อยละ 72.71 รองลงมา
ได้แก่ พื้นที่ป่าดิบเขาระดับต่า ร้อยละ 60.60 และพื้นที่
แนวรอยต่ อ ป่ ามี อ ัต ราการเพิ่ ม พู น ต่ า ที่ สุ ด ร้ อ ยละ
51.30 และมี อ ัตราการตายเฉลี่ ย รายปี ร้ อยละ 25.08
อัต ราการตายในแต่ ล ะพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะปี แตกต่ า งกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P=0.093 และ P=0.341
ตามลาดับ) โดยพื้ นที่ ป่าดิ บเขาระดับต่ ามี อตั ราการ
ตายสู งที่ สุด ร้ อยละ 32.16 รองลงมาได้แ ก่ พื้ นที่ ป่ า
เต็งรั ง ร้ อยละ 23.72 และแนวรอยต่ อป่ ามี อตั ราการ
ตายต่าที่สุด ร้อยละ 20.62
โดยในพื้นที่ ป่าเต็งรัง มีอตั ราการเพิ่ มพูนสู ง
ที่ สุ ด บ่ งบอกได้ว่า ปั จ จัย แวดล้อ มป่ าเต็ง รั งมี ค วาม
เหมาะสมต่อการตั้งตัวของกล้าไม้โดยเฉพาะกล้าไม้
เด่นในพื้นที่ป่าประเภทนี้ จากการศึกษาพบว่ากล้าไม้
ในป่ าเต็ ง รั ง มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นในช่ ว งฤดู ฝ น (เดื อ น
พฤศจิ กายน) และตายในช่ วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะเดื อน
มิถุนายนในช่วงปี แรก โดยในปี ที่สอง พบว่าฤดูแล้ง มี
อัตราการเพิ่มพูนสู งกว่าฤดูแล้งในปี แรกและปี ที่ สาม
อาจเนื่ องมาจากปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่ น ช่ วงฤดูกาลร่ วง
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หล่นของส่ วนสื บพันธุ์ (ผล เมล็ด ) โดยเฉพาะก่ อตา
ควาย (Quercus brandisiana) ซึ่ งเป็ นกลุ่มไม้เด่นผลัด
ใบในพื้นที่ศึกษา ในปี ที่สาม พบว่ากล้าไม้มีอตั ราการ
เพิ่มพูนมากกว่า 2 ปี แรก เพราะปั จจัยแวดล้อมมีความ
เหมาะสม โดยในปี นี้ จะมี ค วามชื้ นดิ น สู ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับปริ มาณน้ าฝนในพื้ นที่ อาจกล่าวได้ว่า
เหมาะสมต่ออัตราการงอกสู่ การตั้งตัวเป็ นกล้าไม้ เมื่อ
พิ จ ารณาในระดับ ชนิ ด พบว่ า กล้า ไม้ที่ มี อ ัต ราการ
เพิ่มพูนส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มพรรณไม้ผลัดใบ เช่น ก่อตา
ควาย (Q. brandisiana)
ในพื้นที่แนวรอยต่อป่ า มีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการขึ้ นอยู่ร่วมกันของชนิ ดพรรณไม้จากป่ าเต็งรั ง
และป่ าดิ บเขาระดับต่ า เนื่ องจากเป็ นระดับความสู ง
ของพื้ นที่ อยู่ร ะหว่า งทั้งสองพื้ นที่ และลักษณะของ
ปั จ จัย แวดล้อ มมี ค วามใกล้เ คี ย งกับ ป่ าทั้ง สองชนิ ด
ชนิ ด พรรณเด่ นที่ มีการขึ้ นอยู่ร่วมกันในบริ เ วณนี้ คื อ
ได้แก่ ก่อตาควาย (Q. brandisiana) จากป่ าเต็งรัง และ
เมียดต้น (Litsea martabanica) จากป่ าดิบเขาระดับต่า

Table 1 Mortality rate and recruitment rate
Site

Recruitment rate (%)

Mortality rate (%)

1st year 2nd year 3rd year Average 1st year 2nd year 3rd year Average
All site

56.89

40.66

99.06

65.54

26.49

18.56

30.20

25.08

Dry dipterocarp forest

42.43

22.86 152.80

72.71

28.44

20.31

22.41

23.72

Ecotone

52.10

33.40

67.89

51.13

18.86

13.60

29.38

20.62

Lower montane forest

79.42

60.07

42.30

60.60

33.13

21.36

42.00

32.16
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Figure 5 Total numbers of seedlings during 2013-2015.
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Figure 6 Emerged seedlings during 2013 - 2015. (DDF = Dry dipterocarp forest, ECO = Ecotone,
LMF = Lower montane forest)

สรุ ป
ความสู ง จากระดั บ น้ าทะเลมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม ส่ งผลให้พลวัตของ
กล้า ไม้ใ นแต่ ละพื้ นที่ มีความแตกต่ างกัน พื้ นที่ แนว
รอยต่อมีปัจจัยแวดล้อมในระดับปานกลางส่ งผลให้มี
การอยู่ร่วมกันของชนิ ดพันธุ์กล้าไม้จากป่ าเต็งรังและ
ป่ าดิ บ เขาระดั บ ต่ า การเปลี่ ย นแปลงของส ภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความชื้นในดินจะลดลง ทา
ให้กล้าไม้ผลัดใบที่สามารถทนความแล้งได้ขยายการ
ตั้งตัวไปยังพื้นที่ความสู งระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น ส่ งผล

ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของประเภทป่ า ไปจนถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
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____________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิดและรู ปแบบการหากินด้านตั้งของนกในแนวรอยต่อระหว่างป่ าดิบเขาระดับต่า
และป่ าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการสารวจภาคสนามตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 โดยใช้การสารวจแบบเส้นตรง Line transect ภายในแปลงถาวรขนาด 1.8 เฮกตาร์ (600 x 30 เมตร) เพื่อ
ศึกษาความหลากชนิ ดของนกในแต่ละสังคมพืช ผลการศึกษาพบนกทั้งสิ้ น 44 ชนิ ด จาก 19 วงศ์ 3 อันดับ จัดเป็ น
นกประจาถิ่น 39 ชนิ ด นกอพยพในช่วงฤดูหนาว 4 ชนิ ด และนกอพยพผ่าน 1 ชนิ ด ผลการศึกษาพบว่า บริ เวณ
แนวรอยต่อระหว่างป่ ามีค่าความหลากชนิ ด (H’) สู งที่สุด เท่ากับ 2.771 และบริ เวณป่ าดิ บเขาระดับต่ามีค่าความ
หลากชนิ ด (H’) ต่ า ที่ สุ ด เท่ า กับ 2.370 จากการจัด กลุ่ มสังคมนกตามระดับชั้นความสู งด้า นตั้งด้วยวิ ธี cluster
analysis สามารถแบ่งนกออกเป็ น 3 กลุ่มได้อย่างชัดเจน เมื่อทาการวิเคราะห์ช่วงความสู งที่ นกใช้หากิ นจากค่ า
ความสูงเฉลี่ยพร้อมกับค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±s.d.) เป็ นรายชนิ ดพบว่า ในบริ เวณที่ทาการศึกษานกที่มี
ช่ วงความสู งในการหากิ นกว้างที่ สุด คื อ นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus) พบหากิ นที่ ความสู งตั้งแต่
พื้ นดิ นถึ งสู งสุ ด ที่ 16.7 เมตร โดยมี ค่า เฉลี่ ยเท่ า กับ 3.81±7.10 เมตร รองลงมา คื อ นกจับแมลงคอน้ าตาลแดง
(Cyornis banyumas) พบหากินที่ความสูงตั้งแต่ 3.2 จนถึง 19.6 เมตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.68±4.82 เมตร นกที่มี
ช่วงความสูงในการหากินแคบที่สุด คือ นกจับแมลงสี น้ าตาล (Muscicapa latirostris) พบหากินที่ความสูง ระหว่าง
11 ถึง 12 เมตรเท่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.8±0.44 เมตร รองลงมา คื อ นกเขนน้อยไซบีเรี ย (Luscinia cyane)
พบหากินที่ความสูงตั้งแต่พ้ืนดินถึง 2 เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28±0.75 เมตร จะเห็นได้วา่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ครั้ งนี้ เ ป็ นข้อ มูลที่ สาคัญซึ่ งสามารถใช้ใ นการทานายชนิ ด หรื อกลุ่มนกที่ มีการปรั บตัวเมื่ อถิ่ นที่ อยู่อาศัยมี การ
เปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็ นข้อมูลทางวิชาการที่สาคัญต่อการวางแผนอนุรักษ์ในพื้นที่น้ ีต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: รู ปแบบการหากินด้านตั้ง, ความหลากชนิ ด, การวิเคราะห์จดั กลุ่ม, แนวรอยต่อระหว่างป่ า

ABSTRACT
A study of species diversity and vertical foraging patterns of birds was conducted monthly from
December 2014 to November 2015 in the ecotone between the lower montane evergreen forest and the dry
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dipterocarp forest in Chiang Mai province. Line-transects were placed in a 1.8 hectare permanent plot to study
species diversity in each association. In total, 44 species of birds were recorded from 19 families and 3 genera.
The highest Shannon-Wiener index was in the ecotone (2.771) and the highest value in the lower montane was
2.370. Vertical strata using cluster analysis classified birds in the study area into three groups. The statistics used
for analyzing the range of foraging heights were the mean and standard deviation. The highest average range was
3.81±7.10 m for Garrulax leucolophus which was recorded foraging at the greatest height (16.7 m), while Cyornis
banyumas used a feeding height range between 3.2 and 19.6 m or 11.68±4.82 m on average. The lowest feeding
height range was recorded for Luscinia cyane, between 0 and 2 m or 0.28±0.75 m on average. This study is
important in terms of habitat management and provides basic knowledge for further understanding the vertical
foraging patterns of birds.
Keywords: vertical foraging, birds, diversity, cluster analysis, ecotone

คานา
นกเป็ นทรั พยากรธรรมชาติ ด ้านสัตว์ป่าที่ มี
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์ทาให้พบลักษณะการกิน
อาหารที่แตกต่างกัน เช่น นกกินผลไม้ นกกินแมลง รวม
ไปถึ งนกที่ กินสัตว์ดว้ ยกันเอง เป็ นต้น ดังนั้นนกจึ งมี
บทบาทที่ ส าคัญอย่ างมากต่ อระบบนิ เวศในด้านการ
กระจายเมล็ดพันธุ์ ช่ วยควบคุ มประชากรหนอนและ
แมลง และทาหน้าที่ ช่ วยผสมเกสร ซึ่ งเป็ นการสร้ าง
สมดุลให้กบั ธรรมชาติ (วีรยุทธ์, 2528)
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีอุทยาน 127 แห่ ง (กรม
อุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช, 2555) หนึ่ งใน
นั้นคื อ อุ ทยานแห่ งชาติ ดอยสุ เ ทพ-ปุ ย จัด ตั้งขึ้ นเมื่ อ
ปี พ.ศ. 2516 ลั ก ษณะภู มิ ประเทศเป็ นภู เ ขาสู ง
สลับ ซั บ ซ้ อ นมี ร ะบบนิ เ วศส่ วนใหญ่ เ ป็ นป่ าดิ บ เขา
(กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548) แต่
ในสถานการณ์ปัจจุบนั พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพปุย ถูกบุ กรุ กทาลายเปลี่ ยนแปลงสภาพป่ าในบางพื้นที่
โดยกลุ่ มชาวเขาที่ อาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้เคี ยง ทาให้
เหลื อ ป่ าที่ มี ส ภาพสมบู ร ณ์ อ ยู่ น้ อ ย (ธวัช ชั ย , 2555)
ส่ งผลให้เกิดการเข้าไปรบกวนและทาลายถิ่นที่อยู่อาศัย
หรื อบริ เวณแหล่ งทรั พยากรอาหารของนก ในแต่ ละ

ระดับชั้นความสู งตามแนวตั้งของแนวรอยต่ อระหว่าง
ป่ าดิบเขาระดับต่าและป่ าเต็งรังประกอบไปด้วยใบ ดอก
ผล ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ นกเข้าไปใช้ประโยชน์ในการหากิ น
ส่ วนใหญ่ นกแต่ ละชนิ ดที่ อาศัยอยู่ในบริ เวณเดี ยวกัน
และมีความต้องการใช้ทรัพยากรในการหากินที่ซอ้ นทับ
กัน ซึ่ งนกจะมีการปรับตัวเพื่อลดการแข่งขัน โดยนกที่
สามารถหากินได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น กินอาหารได้
หลายประเภท และใช้ช่วงความสู งในการหากินได้หลาย
ระดับจะช่ วยลดการแก่ งแย่งแหล่งอาหารที่ นกใช้และ
เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในถิ่นที่ อยู่อาศัยได้สูงกว่านก
ที่ มีความจาเพาะกับประเภทอาหารและระดับชั้นความ
สู ง ด้า นตั้ง (ประที ป , 2550; ดอกรั ก และอุ ทิ ศ , 2552;
ศุภลักษณ์ , 2556) ดังนั้นข้อมูลรู ปแบบการใช้พ้ื นที่ หา
กิ นด้านตั้งที่ แตกต่ างกันจึ งเป็ นข้อมูลที่ ส าคัญต่ อการ
อธิ บายให้ทราบถึ งช่ วงความสู งที่ นกแต่ ละชนิ ดใช้หา
กิ น การศึ กษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความความ
หลากชนิ ดและความสู งที่ นกใช้ในการหากิ น เพื่อช่ วย
อธิ บายให้ทราบถึ งบทบาทและหน้าที่ ทางนิ เวศวิทยา
(ecological niche) ซึ่ งเมื่ อทราบข้อมูลเหล่านี้ แล้วจะทา
ให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจที่ ถูกต้องในเรื่ องการวางแผน
อนุรักษ์และจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูล
ศึกษาความหลากชนิ ดและรู ปแบบการหากิน
ของนกทางด้านตั้งในแนวรอยต่ อระหว่างป่ าดิ บเขา
ระดับต่ า และป่ าเต็ง รั ง บริ เ วณอุ ท ยานแห่ งชาติ ด อย
สุ เทพ-ปุย จังหวัดเชี ยงใหม่ ทาการสารวจตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 - พฤศจิ กายน พ.ศ. 2558 สารวจ
นกในแปลงถาวรขนาด 1.8 เฮกตาร์ (600x30 เมตร)
โดยใช้ วิ ธี ส ารวจแบบ Line transect ระยะทาง 600
เมตร (Figure 1) ในแปลงถาวรประกอบไปด้วย 1) ป่ า
เต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest; DDF) 2) แนวรอยต่อ
ระหว่ า งป่ า (Ecotone; ECO) 3) ป่ าดิ บ เขาระดับ ต่ า
(Hill Evergreen Forest; HEF) แบ่งช่วงสารวจออกเป็ น

2 ช่วงเวลา คือ ช่ วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 10.30 น.
ช่ ว งบ่ า ยตั้ง แต่ เ วลา 13.30 น. - 16.30 น. (ศุ ภ ลัก ษณ์ ,
2556) สารวจนกโดยใช้กล้องส่ องทางไกลแบบสอง
ตา (binoculars) กาลังขยาย 40x42 มิ ลลิ เ มตร บันทึ ก
ข้อมูลชนิ ดนก จาแนกชนิ ดนกตามหนังสื อคู่มือดูนก
หมอบุญส่ ง เลขะกุล นกเมืองไทย (จารุ จินต์ และคณะ,
2555) จานวนครั้งที่พบ (observation) วัดความสูงจาก
ตาแหน่ งที่ นกเข้าไปหากิ นจนถึงระดับพื้ นดิ นโดยใช้
กล้อ งวัด ระยะทาง (rangefinder, Nikon forestry 550
6x21) ใช้ตวั ย่อชนิ ดนกตามตัวย่อในบัญชี รายชื่ อนก
ในประเทศไทย (โดม และคณะ, 2554) ข้อมูลนกที่
บั น ทึ กต้ อ งเป็ นนกที่ พบเห็ น ตั ว โดยตรงและมี
พฤติกรรมการกินในพื้นที่สารวจเท่านั้น

600 m
DDF

ECO

HEF

30 m

Figure 1 Line transect surveys in permanent plot at ecotone of lower montane forest at Doi Suthep-Pui
National Park
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่ า ดัช นี ค วามหลากชนิ ด ของนก ตาม
สู ตร Shannon-Wiener index (H’) (Shannon, 1949)
และจัดกลุ่มนกตามการใช้ประโยชน์ในแต่ ละสังคม
พื ช โดยเทคนิ ค Cluster analysis ซึ่ งพิ จ ารณานกที่ มี
จ านวนครั้ งในการพบตั้ งแต่ 5 ครั้ ง ขึ้ นไป ด้ ว ย
โปรแกรม PC-ORD 5
2. ช่ วงความสู งในการหากิ นด้านตั้งพิจารณา
นกที่มีจานวนครั้งในการพบตั้งแต่ 5 ครั้ง ขึ้นไป (Table
2) จัดกลุ่มนกตามระดับชั้นความสู งด้านตั้งทุก 5 เมตร
โดยวิ ธี cluster analysis ในโปรแกรม PC-ORD 5 หา

ค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ความสูงที่นกใช้ในการหากิน

ผลและวิจารณ์
ความหลากชนิด
ผลการศึ กษาพบนกทั้งสิ้ น 44 ชนิ ด จาก 19
วงศ์ 3 อันดับ จัดเป็ นนกประจาถิ่น 39 ชนิ ด นกอพยพ
ในฤดูหนาว 4 ชนิ ด และนกอพยพผ่าน 1 ชนิ ด บริ เวณ
แนวรอยต่ อระหว่างป่ ามี ค่าความหลากชนิ ด (H’) สู ง
ที่สุด เท่ากับ 2.771 และบริ เวณป่ าดิบเขาระดับต่ามีค่า
ความหลากชนิด ต่าที่สุด เท่ากับ 2.370 (Table 1)
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Table 1 The Shannon-Wiener indices (H') of birds in DEF, ECO and HEF.
Study area
ค่ าความหลากหลาย
DEF
ECOTONE
Shannon-Wiener index (H’)

2.450

จากการจัดกลุ่มสังคมนกตามลักษณะสังคม
พืชที่แตกต่างกันด้วยวิธี cluster analysis สามารถแบ่ง
สังคมนกออกเป็ น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน คื อกลุ่มสังคม
นกที่ พบบริ เวณป่ าดงดิ บเขาระดับต่ าและกลุ่มสังคม
นกบริ เวณแนวรอยต่อและป่ าเต็งรัง (Figure 2)
ช่ วงความสู งที่นกใช้ หากินด้ านตั้ง
1. การจัด กลุ่ ม นกตามสั ง คมพื ช และระดับ
ความสูงตามแนวตั้ง
ในบริ เวณที่ ท าการศึ ก ษาพบ นกที่ มี
จานวนครั้งการพบตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป ทั้งหมด 21 ชนิด
(Table 2) และมีจานวนครั้งการพบรวม 471 ครั้ง เมื่อ
ทาการจัดกลุ่มระดับชั้นความสู งด้านตั้งด้วยวิธี cluster
analysis พบว่า พื้ น ที่ ศึ ก ษาสามารถแบ่ งกลุ่ มของนก
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ที่ระดับความคล้ายคลึง 60 เปอร์เซ็นต์
(Figure 3) ดังนี้

2.771
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HEF
2.370

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1 ระดับชั้น คือ ระดับ
ชั้นความสู งด้านตั้ง 0-5 เมตร ซึ่ งในระดับชั้นความสู งนี้
พบชนิ ดนกที่เด่น 3 ชนิ ด ได้แก่ นกกะรางหัวหงอก นก
เขนน้อยไซบีเรี ย และนกกินแมลงป่ าอกสี น้ าตาล
กลุ่ ม ที่ 2 ประกอบด้ว ย 3 ระดั บ ชั้ น คื อ
ระดับชั้นความสู งด้านตั้ง >5-10 เมตร ระดับชั้นความ
สูงด้านตั้ง >10-15 เมตร และระดับชั้นความสู งด้านตั้ง
>15-20 เมตร พบชนิ ดนกที่เด่น 13 ชนิ ด เช่ น กลุ่มนก
กระจิ๊ด นกเขนน้อยปี กแถบขาว นกปรอดเหลืองหัวจุก
นกแซวสวรรค์ นกไต่ ไ ม้ห น้า ผากก ามะหยี่ นกจับ
แมลงจุ กดา นกจับแมลงหัวเทา นกปรอดเล็กตาขาว
นกพญาปากกว้างอกสี เงิน เป็ นต้น
กลุ่ ม ที่ 3 ประกอบด้ว ย 1 ระดั บ ชั้ น คื อ
ระดับชั้นความสู งด้านตั้ง >20-25 ซึ่ งในระดับชั้นนี้ พบ
ชนิ ด นกที่ เ ด่ น 5 ชนิ ด ได้แ ก่ นกอี แ พรดคอขาว นก
แซงแซวหางบ่วงเล็ก นกเขียวก้านตองปี กสี ฟ้า นกจับ
แมลงคอน้ าตาลแดง และนกกินปลีหางยาวคอดา

Figure 2 Classification of habitat types based on observation of bird species from cluster analysis
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Figure 3 Cluster analysis of vertical strata of the 21 bird species in study area.
2. ช่วงความสูงที่นกใช้ในการหากิน
จากการศึ กษาพบว่าความสู งเฉลี่ยของนก
ที่ ใ ช้ใ นการหากิ น ในพื้ น ที่ มี ค่ า เท่ า กับ 11.80±4.90
เมตร นกที่ มีช่วงความสู งในการหากิ นกว้างที่ สุด คื อ
นกกะรางหัวหงอก (GARRLE) ใช้ค วามสู งเฉลี่ ย ใน
การหากิ น เท่ า กั บ 3.81±7.10 เมตร ส่ ว นนกที่ ใ ช้
ช่วงความสู งในการหากินแคบที่สุด คือ นกจับแมลงสี
น้ า ตาล (MUSCDA) ใช้ค วามสู ง เฉลี่ ย ในการหากิ น
เท่ากับ 11.8±0.44 เมตร (Figure 4)
สาหรับนกที่ ใช้ในการหากิ นในป่ าเต็งรั ง
จานวน 9 ชนิ ด ในพื้นที่ มีค่าเท่ากับ 10.87±3.76 เมตร
นกที่ มีช่ ว งความสู งในการหากิ นกว้า งที่ สุ ด คื อ นก
แซวสวรรค์ (TERPPA) ใช้ความสู งเฉลี่ยในการหากิ น
เท่ากับ 10.84±3.78 เมตร ส่ วนนกที่ใช้ช่วงความสูงใน
การหากิ นแคบที่ สุ ด คื อ นกพญาปากกว้า งอกสี เ งิ น
(SERILU) ใช้ ค วามสู ง เฉลี่ ย ในการหากิ น เท่ า กั บ
14.8±1.85 เมตร (Figure 5)

ส าหรั บ นกที่ ใช้ในการหากิ นในบริ เ วณ
แนวรอยต่ อ จ านวน 15 ชนิ ด ในพื้ น ที่ มี ค่ า เท่ า กั บ
12.41±5.75 เมตร นกที่ มีช่ วงความสู งในการหากิ น
กว้างที่สุด คือ นกจับแมลงจุกดา (HYPOAZ) ใช้ความ
สู งเฉลี่ยในการหากิ นเท่ากับ 11.03±5.25 เมตร ส่ วน
นกที่ ใช้ช่ วงความสู งในการหากิ นแคบที่ สุ ด คื อ นก
เขนน้อยไซบี เรี ย (LUSCCY) ใช้ความสู งเฉลี่ยในการ
หากินเท่ากับ 0.33±0.81 เมตร (Figure 6)
สาหรับนกที่ใช้ในการหากินในบริ เวณป่ า
ดงดิ บเขาระดับต่ าจานวน 4 ชนิ ด ในพื้นที่ มีค่าเท่ากับ
11.88±5.72 เมตร นกที่ มีช่ วงความสู งในการหากิ น
กว้างที่สุด คือ นกปรอดเหลืองหัวจุก (PYCNMELANI)
ใช้ความสูงเฉลี่ยในการหากินเท่ากับ 16.13±6.72 เมตร
ส่ วนนกที่ ใช้ช่วงความสู งในการหากิ นแคบที่ สุด คื อ
นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (DICRRE) ใช้ความสู งเฉลี่ย
ในการหากินเท่ากับ 9.32±2.72 เมตร (Figure 7)
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Figure 4 Range of foraging height (mean±s.d.) of 21 bird species in study area.
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Figure 5 Range of foraging height (mean±s.d.) of 9 bird species in dry dipterocarp forest.
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Figure 6 Range of foraging height (mean±s.d.) of 15 bird species in ecotone.
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Figure 7 Range of foraging height (mean±s.d.) of 4 bird species in lower montane.
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Table 2 Species list of birds (observation ≥ 5) at study area, Chiang Mai Province.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Scientific name
Muscicapa dauurica Pallas, 1811
Luscinia cyane (Pallas, 1776)
Alophoixus pallidus (Swinhoe, 1870)
Rhipidura albicollis (Vieillot, 1818)
Chloropsis aurifrons (Temminck, 1829)
Hemipus picatus (Sykes, 1832)
Iole propinqua (Oustalet, 1903)
Pellorneum tickelli Blyth, 1859
Chloropsis cochinchinensis (Gmelin,1788)
Serilophus lunatus (Gould, 1834)
Phylloscopus spp.
Culicicapa ceylonensis (Swainson, 1820)
Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758)
Sitta frontalis Swainson, 1820
Aethopyga saturata (Hodgson, 1836)
Hypothymis azurea (Boddaert, 1783)
Dicrurus remifer (Temminck, 1823)
Pycnonotus melanicterus (Gmelin, 1789)
Phaenicophaeus tristis (Lesson, 1830)
Cyornis banyumas (Horsfiele, 1821)
Garrulax leucolophus (Hardwicke, 1815)

จากการศึกษาช่วงความสูงในการหากิน พบว่า
นกกะรางหัวหงอก มี ช่วงความสู งในการหากิ นกว้าง
ที่สุด โดยพบพฤติกรรมการหากินส่ วนใหญ่อยู่ที่ระดับ
พื้นดิ น นอกจากนี้ ยงั พบเห็นนกกะรางหัวหงอกหากิ น
ตามกิ่ ง ของต้ น ไม้ ส่ ว นนกจั บ แมลงสี น้ าตาลใช้
ต าแหน่ งกิ่ งที่ ค วามสู งตั้ง แต่ 11 เมตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 12
เมตร เพื่ อโฉบจับแมลง จากต าแหน่ งที่ นกใช้หากิ น
ส่ งผลให้นกจับแมลงสี น้ าตาลมีช่วงความสู งในการหา
กินแคบที่สุด ดังนั้นข้อมูลช่วงความสูงที่นกแต่ละชนิ ด
ใช้ในการหากินจะทาให้ทราบถึงช่วงความทนทานของ
นกแต่ ละชนิ ด คื อ นกที่ มี ช่ วงความสู งในการหากิ น

Code
MUSCDA
LUSCCY
ALOPPA
RHIPAL
CHLOAU
HEMIPI
IOLEPR
PELLTI
CHLOCO
SERILU
PHYLSPP
CULICE
TERPPA
SITTFR
AETHSA
HYPOAZ
DICRRE
PYCNMELANI
PHAETR
CYORBA
GARRLE

Height (m.)
mean±sd
min
11.8±0.44
11
0.28±0.75
0
12.53±1.61
10
7.1±2.11
4
14.46±249
9.9
8.74±2.57
5
13.57±2.73
8.9
2.38±2.81
0
9.12±2.92
5
14.32±3.56
8
12.18±3.60
3
13.56±3.79
5
10.99±3.84
1.9
10.90±3.97
3
8.34±4.23
1
10.29±4.22
0.5
12.28±4.67
7
15.99±4.69
6
16.02±4.72 10.6
11.68±4.82
3.2
3.81±7.01
0

max
12
2
15
9
18.6
13.2
19.2
6.5
12.4
22.6
20
23
17
21.4
15.2
24.2
20
24.4
22
19.6
16.7

กว้างแสดงว่าเป็ นชนิ ดที่ สามารถปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง
ในการหากิ นได้หลากหลายและมีความหลากหลายใน
เรื่ องของชนิ ดอาหาร (ศุภลักษณ์, 2557) เช่น นกกะราง
หัวหงอก นกจับแมลงคอน้ าตาลแดง และนกบั้งรอก
ใหญ่ เป็ นต้น
ความแตกต่ า งของสั ง คมพื ช ส่ ง ผลต่ อ ช่ ว ง
ความสู งในการหากิ นของนก เช่น นกปรอดเหลืองหัว
จุ กที่ พบหากิ นในบริ เวณป่ าเต็งรั งใช้ช่ วงความสู งใน
การหากิ นแคบกว่านกปรอดเหลื องหัวจุ กที่ หากิ นใน
บริ เ วณแนวรอยต่ อ ระหว่ า งป่ าเต็ งรั งและป่ าดิ บ เขา
ระดั บ ต่ า และบริ เวณป่ าดิ บ เขาระดั บ ต่ า และนก
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แซงแซวหางบ่ วงเล็กที่ พบหากิ นในบริ เวณป่ าดิ บเขา
ระดับต่ าใช้ความสู งและช่ วงความสู งในการหากิ นต่ า
กว่านกแซงแซวหางบ่วงเล็กที่พบในบริ เวณแนวรอยต่อ
ระหว่างป่ าเต็งรังและป่ าดิบเขาระดับต่า เป็ นต้น ดังนั้น
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลักษณะของสังคมพืช
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อรู ปแบบการหากินของนกแต่ละ
ชนิด

สรุ ป
1. บริ เวณแนวรอยต่ อระหว่ า งป่ ามี ค่ า ความ
หลากชนิ ด (H’) สู งที่สุด เท่ากับ 2.771 และบริ เวณป่ าดิบ
เขาระดับต่ ามี ค่าความหลากชนิ ด (H’) ต่ าที่ สุด เท่ ากับ
2.370 และจากการจัด กลุ่ มสั งคมนกตามสั งคมพื ช ที่
แตกต่ างกันแบ่ งกลุ่มนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ที่ ชัดเจน คื อ
กลุ่ มนกที่ พบในป่ าดิ บเขาระดับต่ าและกลุ่ มนกที่ พบ
บริ เวณแนวรอยต่อและป่ าเต็งรัง
2. ความสู งเฉลี่ ย ที่ นกใช้ในการหากิ น มี ค่ า
เท่ากับ 11.80±4.90 เมตร นกที่ มีช่วงความสู งในการหา
กิ นกว้างที่ สุด คื อ นกกะรางหัวหงอก ใช้ความสู งเฉลี่ ย
ในการหากิ น เท่ า กั บ 3.81±7.10 เมตร ส่ ว นนกที่ มี
ช่ วงความสู งในการหากิ นต่ าที่ สุ ด คื อ นกจับแมลงสี
น้ าตาล ใช้ความสู งเฉลี่ยในการหากิ นเท่ากับ 11.8±0.44
เมตร จากการศึ กษาพบว่าความแตกต่างของสังคมพื ช
ส่ งผลต่อความสู งเฉลี่ยและช่วงความสู งที่นกแต่ละชนิ ด
ใช้ในการหากิน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริ มาณการร่ วงหล่นของซากพืช และชี พลักษณ์ของพรรณไม้
เด่ นในป่ าผสมผลัด ใบ สถานี วิจยั ต้นน้ าแม่ กลอง จังหวัด กาญจนบุ รี โดยสร้ างตะแกรงดักซากพื ช (litter trap)
จานวน 100 ตะแกรง ทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการศึกษา
พบว่า ปริ มาณการร่ วงหล่นของซากพืชเฉลี่ยรายปี ของพรรณไม้ท้ งั หมด เท่ากับ 8.76 ± 1.90 ตัน/เฮกตาร์ สู งสุ ดพบ
ในเดื อนกุมภาพันธ์ (1.54 ± 0.17 ตัน/เฮกตาร์ ) อัตราส่ วนองค์ประกอบของซากพืชเฉลี่ย พบส่ วนของใบร้อยละ
64.41 กิ่งร้อยละ 31.16 ผลร้อยละ 3.16 และดอกร้อยละ 1.27 ของปริ มาณซากพืชทั้งหมด ชี พลักษณ์ของพรรณไม้
เด่ นในป่ าผสมผลัดใบพบว่า มี การผลัดใบปริ มาณมากในช่ วงฤดูแล้ง แต่ มีความแตกต่ างกันตามชนิ ดพื ช จาก
ปริ มาณการร่ วงหล่นของผลสามารถนามาใช้แบ่งช่ วงเวลาการร่ วงหล่นของผลออกเป็ น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ (1) ร่ วง
หล่นช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ แดง (Xylia xylocarpa) ยางนา (Dipterocarpus alatus ) และรัง (Shorea siamensis) (2) ร่ วง
หล่นช่วงฤดูฝน ได้แก่ กาสามปี ก (Vitex peduncularis) และมะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum) (3) ร่ วงหล่นทั้ง
ปี ได้แก่ ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarptus)
คาสาคัญ: ซากพืช ชีพลักษณ์ ป่ าผสมผลัดใบ

Abstract
The amount of litterfall and phenology were investigated for dominant species in mixed deciduous forest
at the Maeklong Watershed Research Station, Kanchanaburi province using 100 litter traps from January 2013 to
December 2015. The results showed that the average annual amount of litterfall from all plants was 8.76+1.90
t/ha. The highest rate was found in February (1.54+0.17 t/ha). Litter components consisted of leaf, branch, seed,
and flower amounting to 64.41, 31.16, 3.16 and 1.27%, respectively. The analysis of the phenology of the
dominant species showed that high amounts of leaf litter were found in the dry season indicating greater leaf
shedding than in the rainy season. The amount of seed fall was used to classify seed fall timing divided into three
periods. (1) during the dry season for species including Xylia xylocarpa, Dipterocarpus alatus, and Shorea
siamensis; (2) during the rainy season for species including Vitex peduncularis and Canarium subulatum; and (3)
throughout the year for species including Pterocarpus macrocarptus.
Keywords: litter fall, phenology, mixed deciduous forest
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คานา
ความหลากชนิ ดของสังคมพืชในประเทศไทย
เป็ นผลที่ เกิ ดขึ้ นจากสภาพปั จจัยสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่นที่
แตกต่ างกันไป เนื่ องจากปั จจัยแวดล้อมมีบทบาทอัน
สาคัญต่อการกระจายพันธุ์ การพัฒนา การเติ บโต การ
ดารงชี พ ปั จจัยแวดล้อมนอกจากเป็ นแหล่งสาคัญใน
การป้ อนวัตถุดิบและพลังงานที่จาเป็ นแก่กระบวนการ
ทางชีววิทยาของพืชแล้วยังมีบทบาทสาคัญในการสร้าง
สภาพถิ่ นที่ อยู่อาศัยที่ เหมาะสมกับความต้องการของ
พืช ดินเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเติบโต
ของพื ช โดยเฉพาะดิ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มี
สารอาหารมาก ทาให้พนั ธุ์พืชโอกาสเติบโตเป็ นไปได้
ด้วยดี ซึ่ งสารอาหารในดิ นส่ วนใหญ่เกิ ดจากการย่อย
สลายของซากพื ช ที่ ร่ วงหล่ น บนพื้ นป่ าและคื น
สารอาหารลงสู่ ดิ น ท าให้ ก ารหมุ น เวี ย นสารอาหาร
ภายในระบบนิเวศดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ชี พ ลักษณ์ วิ ทยา (phenology) ของพรรณไม้
เช่น การผลิใบ ออกดอก ออกผล การร่ วงของซากพืช มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยแวดล้อม เช่ น สภาพภูมิอากาศ
และความชื้ นดิ น เป็ นต้น ที่ แ ปรผันไปตามช่ วงเวลา
ลัก ษณะชี พ ลั ก ษณ์ วิ ท ยาของสั ง คมพื ช ที่ ส ามารถ
สั งเกตเห็ นได้อ ย่ า งชัด เจนเมื่ อเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
นั้น ๆ คือ การร่ วงของใบโดยเฉพาะกลุ่มของสังคมพืช
ประเภทป่ าผลัดใบที่ สาคัญ คือ ป่ าผสมผลัดใบ (mixed
deciduous forest) และป่ าเต็งรัง (deciduous dipterocarp
forest) ซึ่ งมี การร่ วงหล่นของใบในช่ วงฤดูแล้งและทิ้ ง
ช่ ว งยาวนานก่ อ นที่ จ ะมี ก ารผลิ ใ บในช่ ว งฤดู ฝ น
แตกต่ างจากกลุ่มสังคมพื ชประเภทไม่ผลัดใบที่ ยงั คง
มีใบพืชปกคลุมอยู่ตลอดแม้กระทัง่ ในช่ วงฤดูแล้ง
ป่ าผสมผลัดใบมี พ้ื นที่ การปกคลุ มมากที่ สุ ด
ของกลุ่มป่ าในประเทศไทยถึงร้อยละ 42.71 ของพื้นที่
คุ ้มครองทั้งหมด (นันทชัย , 2557) นับว่ า เป็ นป่ าที่ มี
คุ ณ ค่ า ด้า นเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะในอดี ต มี ก ารใช้
ประโยชน์ ไ ม้ส าคัญ เช่ น สั ก (Tectona grandis) แดง

(Xylia xylocarpa) ประดู่ (Pterocarpus macrocarptus)
ชิงชัน (Dalbergia oliveri) เป็ นต้น ประกอบกับป่ าผสม
ผลัดใบส่ วนใหญ่ ถือได้ว่าเป็ นป่ าที่ มีสมบัติของดิ นที่
อุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง เนื่ อ งจากป่ าผสมผลั ด ใบมี การ
หมุนเวียนของสารอาหารและพลังงานค่อนข้างรวดเร็ ว
จากการร่ วงหล่ นของซากพื ช โดยเฉพาะส่ วนใบที่ มี
ปริ มาณมากและย่อยสลายคืนสารอาหารให้ระบบนิ เวศ
อย่างไรก็ตามการร่ วงหล่นของซากพืชโดยเฉพาะการ
ร่ วงหล่นของผลที่มีความสาคัญในด้านการอนุรักษ์ เช่น
การรู ้ ช่ ว งเวลาที่ แ น่ น อนในการเข้ า ไปคั ด เลื อ ก
หรื อเก็ บ เมล็ ด ไม้ ส าหรั บการเพาะช ากล้ า ไม้
ซึ่ ง เ ป็ นสิ่ ง จ า เ ป็ นใ นการ ว า ง แ ผ นกา ร จั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่ อศึ กษาปริ มาณการร่ วงหล่นของซาก
พืชในป่ าผสมผลัดใบและชี พลักษณ์ของพรรณไม้เด่น
ป่ าผสมผลัดใบ

อุปกรณ์และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
สถานี วิ จัยต้นน้ าแม่ กลอง ตั้งอยู่ในเขตต าบล
ลิ่ นถิ่ น อ าเภอทองผาภู มิ จังหวัดกาญจนบุ รี ระหว่ าง
ละติ จูดที่ 14 องศา 31 ลิ ปดา - 14 องศา 38 ลิ ปดา เหนื อ
และลองติ จูดที่ 98 องศา 46 ลิ ปดา - 98 องศา 37 ลิ ปดา
ลักษณะภู มิ อากาศ มี ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ยรายปี 1662.6
มิลลิเมตร อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ย 26.86 องศาเซลเซี ยส
ลักษณะสังคมพื ชพบหลายสังคมพืชแต่ สังคมพืชที่ เด่ น
และมี พ้ื นที่ การปกคลุ มที่ กว้างที่ สุ ด คื อ สังคมป่ าผสม
ผลัด ใบที่ ไ ม่ มี ไ ม้สั กเป็ นองค์ ประกอบ และบริ เวณ
ไหล่ เขาที่ มีหน้าดิ นตื้ นและมี ลานหิ นปกคลุ มพื้ นที่ มกั
เกิ ดเป็ นป่ าเต็งรังผสมอยู่องค์ประกอบชนิ ดพันธุ์ของป่ า
ผสมผลัดใบในระดับชั้นเรื อนยอดชั้นบน ได้แก่ แดง
(Xylia xylocarpa) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus)
กาสามปี ก (Vitex peduncularis) และมะกอกเกลื้ อน

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

(Canarium subulatum) เป็ นต้น ในระดับเรื อนยอดชั้ น
รองที่ ส าคัญ คื อ ไผ่ ไร่ (Gigantochloa albociliata) ไผ่
ผากมัน (Gigantochloa hasskarliana) ไผ่ข ้าวหลาม
(Cephalostachyum pergracile) และไผ่บงดา (Bambusa
tulda) (อุทิศ และ คณะ, 2544)
การเก็บข้ อมูล
1. สร้ า งตะแกรงดักซากพื ช (litter trap) ด้วย
วัสดุที่ทาจากอลูมิเนี ยม เพื่อป้ องกันไฟป่ า โดยมีขนาด
ของปากตะแกรงกว้าง 0.7×0.7 เมตร สู งจากพื้นดิ น 1
เมตร จานวน 10 แถว ระยะห่ างระหว่างแถว 10 เมตร
แถวละ10 ตะแกรง ระยะห่ างระหว่างตะแกรง 10 เมตร
รวม 100 ตะแกรง (Figure 1)
2. เก็ บ ข้อ มู ล ของซากพื ช จากการร่ ว งหล่ น
ทุก ๆ 30 วัน ตั้งแต่ เดื อนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึ งเดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 3 ปี
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3. นาซากพืชเข้าอบแห้งที่ ตูอ้ บที่ อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซี ยส ใช้ระยะเวลา 48 ชัว่ โมง ทาการแยกส่ วน
ต่าง ๆ ของพืช (ใบ ดอก ผล และส่ วนอื่น ๆ ) ตามชนิ ด
พรรณไม้เด่น (ประดู่ป่า แดง กาสามปี มะกอกเกลื้อน
รัง และยางนา) และพรรณไม้นอกเหนื อจากนี้ ให้รวม
เป็ นชนิ ดอื่ น ๆ พร้ อมชั่งน้ าหนักแห้งและจดบันทึ ก
ปริ มาณในแต่ ล ะครั้ ง ในส่ ว นของดอกและผลนับ
จานวนในแต่ละครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. คานวณหาค่าเฉลี่ยของซากพืชในแต่ละครั้ง
และในแต่ ละชนิ ด วิเคราะห์เพื่ อสร้ างแผนภู มิ (chart)
การร่ วงหล่นของใบและผลของพรรณไม้เด่นแต่ละชนิ ด
2. เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างฤดูกาล
ด้ว ยการทดสอบความแปรปรวน (Anova) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป R

Figure 1 Layout of litter traps set up in mixed deciduous forest.

ผลและวิจารณ์
ปริมาณการร่ วงหล่ นของซากพืช
ผลการศึ กษาพบว่า ปริ มาณการร่ วงหล่นของ
ซากพืชเฉลี่ยรายปี ของพรรณไม้ท้ งั หมด เท่ากับ 8.76 ±
1.90 ตัน/เฮกตาร์ ช่ วงฤดู แล้งมี ปริ มาณร่ วงหล่ นของ
ซากพืชสู งกว่าฤดูฝน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ (α = 0.05) P-Value = 0.028 พบสู งสุ ดใน

เดือนกุมภาพันธ์ (1.54 ± 0.17 ตัน/เฮกตาร์ ) (Figure 2A)
อัตราส่ วนองค์ประกอบของซากพืชเฉลี่ย พบส่ วนของ
ใบร้ อยละ 64.41 กิ่ งร้ อยละ 31.16 ผลร้อยละ 3.16 และ
ดอกร้ อยละ1.27 ของปริ มาณซากพื ชทั้งหมด (Figure
3) ปริ มาณการร่ วงหล่นของใบเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 5.64
± 1.31 ตัน/เฮกตาร์ (Figure 2B) โดยแยกเป็ นใบของไม้
ต้น 3.01 ± 0.79 ตัน/เฮกตาร์ ร้ อยละ 53.37 และใบไผ่
2.63 ± 0.53 ตัน/เฮกตาร์ ร้อยละ 46.63 (Figure 2C)
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Figure 2 Annual change amount of litterfall A = Total, B =All leaf, C = Leaf tree and Leaf bamboo.
= rainy season

Figure 3 The average component rate of litterfall.
จากการศึกษาปริ มาณการร่ วงหล่นในครั้งนี้ มี
ค่ า ค่ อ นข้ า งสู ง (8.76 ± 1.90 ตั น /เฮกตาร์ ) เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับการรายงานการศึ กษาปริ มาณการร่ วง
หล่นซากพืชในป่ าผสมผลัดใบในประเทศ พบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง 6.30 - 9.79 ตัน/เฮกตาร์ /ปี (บุ ญวงศ์ และ

คณะ, 2521; กิ ตติ พ งษ์, 2539; อุ ทิศ และ คณะ, 2544;
อ้อมจิตร, 2557) ปริ มาณการร่ วงหล่นของซากพืชโดย
เฉลี่ ยแล้วมี ปริ มาณร่ วงหล่นสู งสุ ดอยู่ในช่ วงฤดู แล้ง
ซึ่ ง ป่ าผสมผลัด ใบเป็ นป่ าที่ มี ช่ ว งแล้งฝนเกิ น กว่ า 4
เดือนส่ งผลต่อระดับความชื้ นในดินทาให้ความชื้ นใน

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ดินต่า พืชจึงต้องหยุดพักการเติบโตโดยผลัดใบทิ้งเพื่อ
ลดการคายน้ าคงเหลือไว้แต่กิ่งก้านคล้ายไม้ตายทัว่ ทั้ง
ป่ า (ดอกรั ก และ อุ ทิ ศ , 2552 ; Klinge, 1974) องค์
ประกอบของซากพืชทั้งหมด พบส่ วนของใบมากที่สุด
รองลงมาเป็ นกิ่ ง ผล และดอก ตามลาดับ สอดคล้อง
กับการรายงานของ ศิริวฒั น์ (2519) ซึ่ งพบว่า ปริ มาณ
ซากพืชที่ร่วงหล่นในป่ าเต็งรังสะแกราช มีปริ มาณใบ
มากที่ สุดร้อยละ 73.69 กิ่ ง ก้าน เปลือก ร้อยละ 14.19
ดอก ผล ประมาณร้ อ ยละ 11.08 และส่ วนอื่ น ๆ
ประมาณร้ อ ยละ 1.03 ของปริ มาณซากพื ช ทั้ง หมด
Bray and Gorham (1964) ได้รายงานซากพืชในป่ าเขต
ศูนย์สูตรหรื อเขตร้อนจะมีปริ มาณผลผลิตของซากพืช
สู งกว่าในเขตอื่น ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว องค์ประกอบของ
ซากพืชนั้นประมาณร้อยละ 60 - 70 เป็ นซากพืชส่ วนที่
เป็ นใบ ร้อยละ 12 - 15 เป็ นซากพืชส่ วนที่เป็ นกิ่ ง ร้อย
ละ 1 - 14 เป็ นซากพืชส่ วนที่เป็ นเปลือก และร้อยละ 1
- 17 เป็ นซากพื ชส่ วนที่ เป็ นผล โดยผลผลิ ตของซาก
พืชส่ วนที่เป็ นผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ดังนั้น
เมื่ อปริ มาณซากพื ชส่ วนที่ เป็ นใบมี มากก็จะส่ งผลให้
ซากพืชรวมทั้งหมดมีปริ มาณมากตามไปด้วย
จากการร่ วงหล่นของใบในด้านของการย่อย
สลายและคื นสารอาหาร ใบของไม้ตน้ จะมีอตั ราการ
ย่อ ยสลายและคื นสารอาหารเป็ นไปได้เ ร็ วมองแล้ว
เหมือนป่ าผสมผลัดใบนี้ มีการคืนสารอาหารได้รวดเร็ ว
แต่ อาจเป็ นไปได้ชา้ เพราะพบปริ มาณการร่ วงหล่น
ของใบไผ่ถึงร้ อยละ 46.36 ซึ่ งใบไผ่มีอตั ราการย่อย
สลายได้ชา้ จากค่าคงที่ ของการย่อยสลายของ Olson
(1963) พบว่า สังคมพืชในป่ าเขตร้อนมีค่า (k) การย่อย
สลาย อยู่ ร ะหว่ า ง 1.4 - 4.0 (Swift et al., 1979) และ
สายัณห์ (2540) ได้ศึกษาการย่อยสลายของไผ่ มีอตั รา
การย่อยสลายเท่ากับ 1.9 ต่อปี เมื่อเปรี ยบเที ยบกับรัง
มีอตั ราการย่อยสลายเท่ากับ 3.03 ต่อปี แสดงให้เห็ น
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ว่ า ไผ่ มี อ ัต ราการย่ อ ยสลายได้ช้า จึ ง ท าให้ ก ารคื น
สารอาหารช้าลงอีกด้วย
ชีพลักษณ์ ของพรรณไม้ เด่ น
ช่วงเวลาการร่ วงหล่นของใบ พบว่า พรรณไม้
เด่ นในป่ าผสมผลัดใบมี ปริ มาณการร่ วงหล่นของใบ
มากในช่วงฤดูแล้ง ยางนา มีปริ มาณการร่ วงหล่นของ
ใบเฉลี่ ย รายปี 0.19 ± 0.02 ตัน/เฮกตาร์ พบสู งสุ ด ใน
เดื อนพฤศจิ กายน มะกอกเกลื้ อน มีปริ มาณการร่ วง
หล่ นของใบเฉลี่ ย รายปี 0.09 ± 0.02 ตัน/เฮกตาร์ พบ
สู งสุ ดในเดื อนมกราคม ประดู่ป่า มีปริ มาณการร่ วง
หล่ นของใบเฉลี่ ย รายปี 0.09 ± 00.1 ตัน/เฮกตาร์ พบ
สู งสุ ด ในเดื อนมกราคม รั ง มี ปริ มาณการร่ ว งหล่ น
ของใบเฉลี่ยรายปี 0.36 ± 0.04 ตัน/เฮกตาร์ พบสู งสุ ด
ในเดื อนมกราคม กาสามปี ก มีปริ มาณการร่ วงหล่น
ของใบเฉลี่ยรายปี 0.14 ± 0.05 ตัน/เฮกตาร์ พบสู งสุ ด
ในเดือนมกราคม แดง มีปริ มาณการร่ วงหล่นของใบ
เฉลี่ยรายปี 0.18 ± 0.03 ตัน/เฮกตาร์ พบสู งสุ ดในเดือน
มกราคม (Figure 4A)
ช่ วงเวลาการร่ ว งหล่ นของผลสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ช่ วงเวลา ดังนี้ (1) ร่ วงหล่ นช่ วงฤดู แ ล้ง
(มีนาคม - เมษายน) ได้แก่ ยางนา แดง และรัง (2) ร่ วง
หล่นช่วงฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม) ได้แก่ กาสามปี ก
และมะกอกเกลื้อน (3) ร่ วงหล่นทั้งปี ได้แก่ ประดู่ป่า
(Figure 4B)
เมื่อพิจารณาปริ มาณและช่วงเวลาของการร่ วง
หล่นส่ วนใบของพรรณไม้เด่นมีปริ มาณการร่ วงหล่น
ของใบสู งสุ ดในฤดูแล้ง เพราะพรรณไม้ตอ้ งปรับตัว
ให้ส ามารถอยู่ร อดได้ภ ายใต้ส ภาวะที่ ข าดแคลนน้ า
ในช่ วงฤดูแล้ง สอดคล้องกับการร่ วงหล่นของพรรณ
ไม้ท้ งั หมดในป่ าผสมผลัดใบ อย่างไรก็ตามการผลัดใบ
ของพรรณไม้เ ด่ น ยัง คงแตกต่ า งไปตามชนิ ด พัน ธุ์
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Figure 4 Annual change amount of litterfall period of dominant species (A = Leaf, B = seed).
= rainy season

โดยพบยางนา ที่เป็ นไม้สาคัญในป่ าดิบแล้ง แต่สามารถ
พบได้ในสภาพแวดล้อมที่ช้ืนโดยเฉพาะตามบริ เวณร่ อง
ห้วยในป่ าผสมผลัดใบมีการผลัดใบทิ้งปริ มาณมากใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อเริ่ มเข้าสู่ฤดูแล้งในเดือนพฤศจิกายน
การผลัดใบทิ้ งจะเกิ ดขึ้ นไม่พร้ อมกันในแต่ ละกิ่ งของ
เรื อนยอด จากนั้ น ก็ จ ะผลิ ใ บใหม่ ข้ ึ นมาทัน ที ซึ่ ง
แตกต่างจากกลุ่มพรรณไม้ป่าผลัดใบ (มะกอกเกลื้ อน
ประดู่ป่า กาสามปี ก รัง และแดง) ที่ผลัดใบทิ้งปริ มาณ
มากในเดื อนมกราคม ใช้เวลาในการผลัดใบยาวนาน
ประมาณ 3 - 4 เดือน กว่าจะมีการผลัดใบขึ้นมาทดแทน
(ดอกรัก และ อุทิศ, 2552) สอดคล้องกับ Marod et al.
(2002) ได้ร ายงานการศึ ก ษาช่ ว งเวลาร่ ว งหล่ น ของ
ซากพื ช ระหว่ า งปี พ.ศ. 2536 - 2542 ของยางนา

(Dipterocarpus alatus) แดง (Xylia xylocarpa) มะกอก
เกลื้ อน (Canarium subulatum) ประดู่ ป่ า (Pterocarpus
macrocarpus) และรั ง (Shorea siamensis) ในป่ าผสม
ผลัดใบ พบว่า ยางนามีปริ มาณร่ วงหล่นสูงสุ ดในเดือน
พฤศจิ กายนถึงเดื อนธันวาคม มีการร่ วงหล่นก่อนกลุ่ม
พรรณไม้ป่าผลัดใบ (แดง มะกอกเกลื้อน ประดู่ป่า และ
รัง) ที่ มีปริ มาณร่ วงหล่นสู งในเดื อนมกราคมถึ งเดื อน
มีนาคม
ชี พลักษณ์ ของผล ปริ มาณและช่ วงเวลาการ
ร่ วงของผลมี แ นวโน้มแตกต่ างกันทั้งระหว่า งปี และ
ชนิดพรรณไม้ โดยพบยางนา แดง และรัง ร่ วงหล่นช่วง
ฤดูแล้ง เนื่องจากมีลกั ษณะเมล็ดที่มีเปลือกหุ ม้ หนาและ
แข็ ง ไฟป่ าเป็ นปั จ จัย ที่ ช่ ว ยในการงอกของเมล็ ด
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(Purdie, 1977) จึ งมีการโปรยเมล็ดลงมาในช่ วงฤดูแล้ง
ที่ เป็ นช่ วงเวลาของการเกิ ดไฟป่ า และในส่ วนของผล
รังไม่พบการร่ วงหล่นในปี พ.ศ. 2015 ทั้งนี้ อาจเกิดจาก
ในพื้นที่ มีแม่ไม้ลม้ ตาย หรื อเกิดจากลักษณะเฉพาะตัว
ในการผลิ ตเมล็ด จากการรายงานของ Marod et al.
(2002) รังมีลกั ษณะเฉพาะตัวในการผลิตเมล็ด คือ ทุก
3 - 4 ปี จะมี การผลิ ตเมล็ดมากครั้ งหนึ่ งเรี ยกได้ว่าให้
เมล็ดมาก (seed year) ซึ่ งในปี พ.ศ. 2014 อาจเป็ นปี ที่
ให้เมล็ดมากและมีการพักตัวในปี ถัดมาที่ไม่พบการร่ วง
หล่ นของเมล็ด จึ งควรมี การติ ดตามเพื่ อศึ กษาสาเหตุ
ต่ อไป และแดงนอกจากมี ช่วงเวลาการร่ วงหล่ นของ
เมล็ดที่มากในช่วงนี้ แล้วยังมีการร่ วงหล่นในช่ วงเดือน
พฤศจิ กายนถึ งเดื อนธันวาคม แต่ มีปริ มาณที่ น้อย ซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่าแดงสามารถผลิ ตเมล็ดพันธุ์ปีละสอง
ครั้ง (Marod et al., 2002) กาสามปี ก และมะกอกเกลื้อน
ร่ วงหล่นช่ วงฤดูฝน เนื่ องจากมีการติ ดดอกในช่ วงต้น
ฤดูฝนและมีลกั ษณะเปลือกหุ ม้ เมล็ดบาง เมล็ดร่ วงหล่น
หลังไฟป่ า (สมศักดิ์ และ ประเทื อง, 2520) จึ งมี การ
โปรยเมล็ดในช่วงฤดูฝน ที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมต่อ
การงอกและการเติบโตของกล้าไม้ (อุทิศ และ ดอกรัก,
2552) และประดู่ป่าที่ มีการร่ วงหล่นทั้งปี เนื่ องจากมี
การสะสมเมล็ดไว้บนเรื อนยอด (seed bank) (Liengsiri,
1987) ผลจะแก่และแห้งติดคาไว้บนต้นเป็ นระยะเวลาที่
นาน จึ ง มี ก ารร่ วงหล่ น ของเมล็ ด ได้ ต ลอดทั้ งปี
สอดคล้องกับ Marod et al. (2002) จากช่วงเวลาการร่ วง
หล่นของผลที่แตกต่างไปตามชนิดพันธุ์แสดงให้เห็นว่า
พรรณไม้เ ด่ น ในป่ าผสมผลัด ใบมี ก ารปรั บ ตัว และ
ช่วงเวลาการสื บพันธุ์เพื่อการโปรยเมล็ดในช่วงเวลาที่
แตกต่ างกัน เพื่ อให้มีความเหมาะสมต่อการงอกและ
การเติบโตของกล้าไม้และให้อยูร่ อดต่อไป

สรุ ปผล
ปริ มาณการร่ วงหล่นของซากพื ชในป่ าผสม
ผลัดใบมี ค่ าเฉลี่ ยรายปี ของพรรณไม้ท้ ังหมด เท่ ากับ
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8.76 ± 1.90 ตัน/เฮกตาร์ มีปริ มาณการร่ วงหล่นสู งสุ ด
ในช่วงฤดูแล้ง องค์ประกอบของซากพืชเฉลี่ย พบส่ วน
ของใบมากที่สุด ร้อยละ 64.41 กิ่งร้อยละ 31.16 ผลร้อย
ละ 3.16 และดอกร้อยละ1.27
ช่ วงเวลาของการร่ วงหล่ นของผลพรรณไม้
เด่ นสามารถแบ่ งช่ วงเวลาของผลออกเป็ น 3 ช่ วงเวลา
คือ (1) ร่ วงหล่นช่ วงฤดูแล้ง ได้แก่ แดง ยางนา และรัง
(2) ร่ วงหล่นช่ วงฤดูฝน ได้แก่ กาสามปี ก และมะกอก
เกลื้อน (3) ร่ วงหล่นทั้งปี ได้แก่ ประดู่ป่า ปริ มาณการ
ร่ วงหล่นของซากพืชโดยเฉพาะส่ วนสื บพันธุ์สามารถ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น ประเมิ น ศั ก ยภาพการสื บ พัน ธุ์ ต าม
ธรรมชาติ ของหมู่ไม้ได้ดี ย่ิงขึ้ น ดังนั้นการทราบชี พ
ลักษณ์ที่ชดั เจนโดยเฉพาะช่ วงเวลาการติดดอกออกผล
และการร่ วงหล่ นของผล มี ประโยชน์ ต่ อการเข้า ไป
คัดเลือกหรื อเก็บเมล็ดไม้สาหรับการเพาะชากล้าไม้เพื่อ
การส่ งเสริ มการปลูกป่ าต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
ควรมี การศึ กษาถึ งอัตราการย่ อยสลายของ
ซากพืชโดยเฉพาะพรรณไม้เด่นในป่ าผสมผลัดใบ เพื่อ
ทราบถึงอัตราการย่อยสลายและการคืนสารอาหารคืนสู่
ดินต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อเปรี ยบเที ยบสังคมพืช (ความหนาแน่ น ความสู งเฉลี่ยของไม้ตน้ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ ย ของไม้ตน้ ดัช นี ความสาคัญของพรรณไม้ ค่ า ดัชนี ความหลากชนิ ดของ Shannon-Wiener) และ
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ในป่ าชายเลนบริ เวณ 3 พื้นที่ (M1, M2 และ M3) ที่มีองค์ประกอบของสังคมพืช
ที่แตกต่างกัน บริ เวณสถานี วิจยั เพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามันจังหวัดระนอง อาเภอสุ ขสาราญ จังหวัดระนอง โดยแต่
ละพื้นที่ทาการวางแปลงขนาด 20 x 350 เมตร ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี ความสาคัญของพรรณไม้สามารถแยก
สังคมพืชเป็ น 2 สังคมย่อย คือ สังคมพืชที่มีโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ ได้แก่ M1 และสังคมพืชที่มีโกงกาง
ใบเล็กและตะบูนขาว ได้แก่ M2 และ M3 โดยทั้ง 3 พื้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของไม้ตน้ และดัชนีความหลาก
ชนิ ดของ Shannon-Wiener แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) สาหรับสมบัติของดินของพื้นที่ศึกษาที่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ ความหนาแน่นรวม ความพรุ น อนุภาคทราย อนุภาค
ทรายแป้ ง อนุ ภาคดิ นเหนี ยว อิ นทรี ยวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส แมกนี เซี ยมและแคลเซี ยม เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range พบว่าค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของไม้ตน้ ดัชนีความหลากชนิดของ
Shannon-Wiener อนุ ภ าคทราย อนุ ภ าคทรายแป้ ง และแคลเซี ย มแบ่ ง สั ง คมพื ช ย่ อ ยเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ 1
ประกอบด้วย M1 และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย M2 และ M3 ดังนั้น ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมพืชย่อยของป่ า
ชายเลนบริ เวณสถานีวิจยั เพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คือ อนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ ง และแคลเซี ยม
คาสาคัญ: ป่ าชายเลน สังคมพืช สมบัติดิน

ABSTRACT
Plant community characteristics were compared consisting of tree density, average height , average
diameter at breast height (Dbh), important value index (IVI), Shannon-Wiener diversity index (H) and the physical
and chemical properties of soils in mangrove forest at three sites (M1, M2, and M3) having different plant
compositions in the Andaman Coastal Research Station for Development, Suksamran district, Ranong province.
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The parameters were measured on a plot (20 x 350 m) established on each site. The results from the three sites
showed that the IVI could be used to classify the plant communities into two sub-communities: Rhizophora
apiculata-R. mucronata sub-community in M1 and R. apiculata-Xylocarpus granatum sub-community in M2 and
M3. The values for Dbh and H were significantly different (p<0.05) among the sites. The soil properties with
significant differences (p<0.05) among sites were: bulk density, porosity, sand particle, silt particle, clay particle,
organic matter, nitrogen, phosphorus, magnesium, and calcium. Comparisons based on Duncan’s new multiple
range test revealed that Dbh, H, sand particle, silt particle, and calcium classified the sub-communities into two
groups; group 1 was comprised of M1 and group 2 was comprised of M2 and M3. Thus, the factors affected subcommunity development of mangrove forest in the Andaman Coastal Research Station for Development were
sand particle, silt particle, and calcium.
Keywords: mangrove forest, plant community, soil properties

คานา
ป่ าชายเลนเป็ นสังคมพื ชที่ ประกอบด้วยพื ช
พรรณและสั ต ว์น านาชนิ ด ที่ ด ารงชี วิ ต ร่ วมกัน ใน
สภาพแวดล้อมที่ เป็ นดิ นเลน มี น้ ากร่ อยและน้ าทะเล
ท่ ว มถึ ง พรรณไม้เ ด่ นในสั งคมส่ ว นใหญ่ อยู่ในวงศ์
Rhizophoraceae โดยเฉพาะไม้ใ นสกุ ล ไม้โ กงกาง
(Rhizophora spp.) สกุ ล ไม้โ ปรง (Ceriops spp.) และ
สกุลถัว่ (Bruguiera spp.) เป็ นต้น ความสาคัญของป่ า
ชายเลนมี หลายประการ กล่าวคื อ เป็ นแหล่งอนุ บาล
สัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งที่อยูอ่ าศัย แหล่งสื บพันธุ์ รวมถึง
เป็ นแหล่งเก็บกักตะกอนและกรองสิ่ งสกปรกที่มาจาก
พื้นที่บกและที่ถูกพัดพามาจากทะเล นอกจากนี้ ยงั เป็ น
แหล่ งไม้ใ ช้สอยและแหล่ งเชื้ อเพลิ งที่ สาคัญ และยัง
เป็ นพื้ นที่ ที่มีความหลากหลายทางชี วภาพสู งอี กด้วย
การขึ้ นอยู่ข องไม้ป่าชายเลนแต่ ละชนิ ด ขึ้ นเป็ นแนว
หรื อโซน (zonation) ซึ่ งการแพร่ กระจายของพันธุ์ไม้
ป่ าชายเลนขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ได้แก่ ปั จจัย
ทางกายภาพและเคมี ของดิ น ความเค็มของน้ าในดิ น
การระบายน้ า และกระแสน้ า ความเปี ยกชื้ นของดิ น
และความถี่ ข องน้ าทะเลที่ ท่ ว มถึ ง สนิ ท (2541);
Ukpong (1997) รายงานว่ า ดิ น เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ มี
ส่ วนในการจากัดการเติบโตและการกระจายของพันธุ์

ไม้ใ นป่ าชายเลน และ Satoru et al. (1994) กล่ า วว่ า
สมบัติของดิ นในป่ าชายเลน มี ความสัมพันธ์กบั โซน
การกระจายของชนิ ดไม้ ดั ง นั้ นพื ช ที่ ส ามารถ
เจริ ญเติบโตได้ในพื้นที่ป่าชายเลนต้องมีการปรับตัวทั้ง
ทางด้า นสรี ร ะวิท ยาและโครงสร้ า งเพื่ อ ให้ส ามารถ
เติบโตได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันไปตาม
ปั จจัยแวดล้อมที่ ไม้ชนิ ดนั้น ๆ ขึ้ นอยู่ สาหรั บข้อมูล
ลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสมบัติ ข องดิ น และ
สังคมพื ชป่ าชายเลนบริ เวณสถานี วิจยั เพื่อการพัฒนา
ชายฝั่ งอันดามัน จังหวัดระนองโดยละเอี ย ดนั้นยังมี
การศึ ก ษาน้อ ยมาก ดัง นั้นการศึ ก ษาสัง คมพื ช และ
คุ ณ สมบัติของดิ นบางประการในป่ าชายเลนบริ เวณ
สถานี วิ จัย เพื่ อ การพัฒ นาชายฝั่ ง อัน ดามัน จัง หวัด
ระนองจึ ง มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ ง เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล
พื้นฐานสาหรับพิจารณาถึงปั จจัยแวดล้อมที่จาเป็ นเพื่อ
ปลูกฟื้ นฟูป่าชายเลนที่ ถูกบุกรุ กทาลายทั้งจากมนุ ษย์
และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ ป่าชายเลน
บริ เ วณสถานี วิ จัย เพื่ อการพัฒ นาชายฝั่ ง อันดามัน ที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุ การณ์ คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่ อปี
พ.ศ. 2547 หรื อบริ เวณป่ าชายเลนที่มีสภาพเสื่ อมโทรม
ให้ประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและในที่ สุด
ป่ าชายเลนจะเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ระบบนิ เ วศบริ เ วณ
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ชายฝั่งและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ า
ชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึ ก ษาสัง คมพื ช และสมบัติ ข องดิ น บาง
ประการในป่ าชายเลน บริ เวณสถานีวิจยั เพื่อการพัฒนา
ชายฝั่ งอันดามัน จังหวัดระนอง ได้ทาการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละขั้นตอนดังนี้
สถานที่ศึกษา
ป่ าชายเลนบริ เ วณคลองกาพวน สถานี วิจัย
เพื่อการพัฒนาชายฝั่ งอันดามัน ซึ่ งตั้งอยู่ประมาณเส้น
รุ ้งที่ 9° 13’ ถึง 9° 32’ เหนื อ และเส้นแวงที่ 98° 16’ ถึง
98° 27’ ตะวัน ออก อยู่ ใ นเขตต าบลก าพวน อ าเภอ
สุ ข สาราญ จังหวัด ระนอง ซึ่ งอยู่ห่า งจากตัวจังหวัด
ระนองมาทางอาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประมาณ 90
กิโลเมตร
การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
1. การศึกษาลักษณะสังคมพืช
ทาการวางแปลงตัวอย่างถาวร (permanent
plots) ขนาด 20 x 350 เมตร จ านวน 3 แนวส ารวจ
(lines transect method) แล้วแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด
20x50 เมตร จานวน 7 แปลง ตั้งฉากกับแนวชายคลอง
โดยให้ค รอบคลุมทุ กลักษณะของสังคมพื ช ในพื้ นที่
คลองกาพวน อาเภอสุ ขสาราญ จังหวัดระนอง ทาการ
บัน ทึ ก ชื่ อ ชนิ ด ไม้ วัด ขนาดความโตของเส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางที่ บริ เวณเหนื อคอราก 20 ซม. ในชนิ ดไม้ที่
อยู่ใ นวงศ์ Rhizophoraceae ส่ วนไม้ช นิ ด อื่ น ๆ วัด ที่
ระดับ 1.30 เมตร เหนื อพื้นดิน และความสู งของต้นไม้
ใหญ่ ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง (DBH) ตั้ง แต่ 4.5
เซนติเมตรขึ้นไป
2. การศึกษาสมบัติดินบางประการ
ในแต่ ล ะแปลงตั ว อย่ า งขนาด 20 x 50
เมตร เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น แบบไม่ ร บกวนโครงสร้ า ง
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(undisturbed soil sampling) ด้ ว ยกระบอกดิ น (soil
core) ปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จานวนแปลง
ย่อ ยละ 3 ซ้ า ที่ ร ะดับ ดิ น บน (ระดับ ความลึ ก 0 - 15
เซนติ เ มตร) และดิ น ล่ า ง (ระดั บ ความลึ ก 15 - 30
เซนติ เ มตร) เพื่ อศึ ก ษาความหนาแน่ น รวมของดิ น
(bulk density) ความหนาแน่ น อนุ ภ าคดิ น (particle
density) และความพรุ นรวม (total porosity) และเก็บ
ตัว อย่ า งดิ น แบบรบกวนโครงสร้ า ง (disturbed soil
sampling) จานวนแปลงย่อยละ 3 ซ้ า แล้วนาตัวอย่าง
ดิ น แต่ ล ะซ้ าในแปลงย่ อ ยมาผสมรวม (composite
sampling) คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยแยกเก็บทั้งดิ นบน
และดินล่างเพื่อศึ กษาสมบัติต่าง ๆ ของดิน ได้แก่ เนื้ อ
ดิ น (soil texture) ปฏิ กิ ริ ยาดิ น (soil reaction; pH)
ปริ มา ณ อิ นทรี ย วั ต ถุ (organic matter) ป ริ มา ณ
ไนโตรเจนทั้ง หมดในดิ น (total nitrogen) ปริ มาณ
ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ (available phosphorus)
ปริ ม าณโพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มที่
เป็ นแลกเปลี่ ยนได้ โดยนาตัวอย่างดิ นที่ รวบรวมได้
ทั้งหมดส่ งวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการปฐพีวิทยาป่ าไม้
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความส าคั ญ ต่ า ง ๆ ของ
พรรณไม้ใ นแต่ ล ะแนวส ารวจ ประกอบด้ ว ย ค่ า
ความหนาแน่ น (density) ค่าความหนาแน่ นสัมพัทธ์
(relative density) ค่ า ความถี่ (frequency) ค่ า ความถี่
สั มพัทธ์ (relative frequency) ค่ าความเด่ น (dominance)
ค่ า ความเด่ นสั ม พัท ธ์ (relative dominance) และค่ า
ดัช นี ค วามส าคัญ ของสั ง คมพื ช (importance value
index; IVI) ของพื ช แต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ
วิ เ คราะห์ หาชนิ ด พันธุ์ ไ ม้เ ด่ น ที่ เ สนอไว้โ ดย Curtis
and McIntosh (1951) และ Whittaker (1970) อ้า งตาม
ดอกรั ก และ อุ ทิ ศ (2552) พร้ อ มทั้ง วิ เ คราะห์ ห าค่ า
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ดัชนี ความหลากหลายทางชี วภาพโดยใช้ดชั นี ค วาม
หลากหลายของ Shanon-Wiener Index แล้ววิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) และทาการเปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์
ลักษณะสั งคมพืช (plant communities)
จาก Table 1 2 และ 3 พบชนิ ดพรรณไม้ท้ งั สิ้ น
14 ช นิ ด ส่ ว น ใ ห ญ่ อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ Rhizophoraceae
โดยเฉพาะไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora spp.) ไม้สกุล
ถัว่ (Bruguiera spp.) และไม้สกุลโปรง (Ceriops sp.)
ประกอบด้วย โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) ตะบูนขาว
(Xylocarpus granatum) ตะบู นด า (Xylocarpus
molucennsis) ถัว่ ขาว (Bruguiera cylindrica) ถัว่ ดา
(Bruguiera paviflora) โปรงแดง (Ceriops tagal)
เล็ บมื อนาง (Aegiceras corniculatum) ล าแพนหิ น
(Sonneratia griffithii) แสมขาว (Avicennia alba)
แสมด า (Avicennia officinalis) หงอนไก่ ทะเล
(Heritiera littoralis) หยี น้ า (Derris indica) และ
หลุ ม พอทะเล (Intsia bijuga) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
(2552) พบว่า ป่ าชายเลนจังหวัดระนองพบชนิ ดพันธุ์
ไม้ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae มี พนั ธุ์ไม้ใน
ป่ าชายเลนธรรมชาติท้ งั หมด 17 วงศ์ 35 ชนิด และเป็ น
ไ ม้ พ้ื น ล่ า ง อี ก 20 ช นิ ด เ มื่ อ น า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบของชนิ ดพรรณไม้ พบว่า โกงกางใบเล็ก
เป็ นชนิดพรรณไม้เด่นในทุกแนวสารวจ รองลงมาคือ
โกงกางใบใหญ่ที่พบในสังคมโกงกางใบเล็ก-โกงกาง
ใบใหญ่ (M1) ส่ วนสังคมโกงกางใบเล็ก -ตะบูนขาว

(M2 และ M3) พบไม้ตะบูนขาวมีค่าดัชนี ความสาคัญ
ของสังคมพื ชรองลงมา ส่ วนชนิ ดพรรณไม้อื่น ๆ ที่
ขึ้ นกระจายร่ วมกันก็แตกต่างกันไปตามลักษณะของ
พื้นที่ และมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการปรากฏของ
พรรณไม้ป่าชายเลน เช่ น น้ าขึ้ นน้ า ลง ช่ วงเวลาและ
ความถี่ของการท่วมถึงของน้ าทะเล และธาตุอาหารใน
ดิน (nutrient) (สนิท, 2541; Ukpong, 1997)
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ ของ
พรรณไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติ เมตร
ขึ้นไปพบว่า พรรณไม้สาคัญเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสาคัญจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ของสังคม
พื ช M1 พบว่า โกงกางใบเล็ก มี ค่า มากที่ สุ ด เท่ า กับ
160.49 รองลงมา ได้แ ก่ โกงกางใบใหญ่ ถั่ว ขาว
แสมขาว และโปรงแดง ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสาคัญของ
สั ง คมพื ชเท่ ากั บ 66.19, 33.04, 14.89 และ 10.96
ตามลาดับ (Table 1) ส่ ว นสั ง คมพื ช ป่ าชายเลน M2
พรรณไม้สาคัญเมื่อพิ จารณาจากค่าดัชนี ความสาคัญ
จากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก พบว่า โกงกางใบเล็ก
มีค่ามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ตะบูนขาว โกงกางใบ
ใหญ่ หงอนไก่ และแสมขาว มีค่าดัชนีความสาคัญของ
สังคมพืช (IVI) เท่ากับ 203.79, 64.12, 13.17, 6.54 และ
3.80 ตามลาดับ (Table 2) ส่ วนสังคมพื ช M3 พรรณ
ไม้สาคัญเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนี ความสาคัญจากมาก
ไปหาน้อย 5 ลาดับแรก พบว่า โกงกางใบเล็ก มีค่ามาก
ที่ สุ ด เช่ นเดี ย วกับ สัง คมพื ช M1 และ M2 รองลงมา
ได้แก่ ตะบูนขาว โกงกางใบใหญ่ แสมขาว และถัว่ ดา
ซึ่ งมี ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญของสังคมพื ช (IVI) เท่ า กับ
229.27, 29.34, 21.10, 10.52 และ 3.69 ตามล าดั บ
(Table 3)
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Table 1 Importance Value Index of Rhizophora apiculata-R. mucronata sub-communities (M1) at Klong
Kamphuan mangrove forest, Ranong province
species

RD (%)

RF (%)

RDo (%)

IVI

Rhizophora apiculata

61.95

32.35

66.19

160.49

Rhizophora mucronata

18.40

27.94

19.84

66.19

Bruguiera cylindrica

10.79

18.63

3.62

33.04

Avicennia alba

2.50

4.41

7.98

14.89

Ceriops tagal

2.41

7.84

0.71

10.96

Aegiceras corniculatum

2.22

1.96

1.02

5.20

Xylocarpus molucennsis

0.67

2.45

0.41

3.54

Xylocarpus granatum

0.48

2.45

0.10

3.04

Heritiera littoralis

0.39

0.98

0.08

1.44

Bruguiera paviflora

0.10

0.49

0.04

0.62

Derris indica

0.10

0.49

0.01

0.60

100

100

100

300

Table 2 Importance Value Index of Rhizophora apiculata- Xylocarpus granatum sub-communities (M2) at Klong
Kamphuan mangrove forest, Ranong province
species

RD (%)

RF (%)

RDo (%)

IVI

Rhizophora apiculata

79.91

46.90

76.98

203.79

Xylocarpus granatum

15.21

31.72

17.19

64.12

Rhizophora mucronata

2.16

8.97

2.04

13.17

Heritiera littoralis

1.25

4.83

0.47

6.54

Avicennia alba

0.34

2.07

1.39

3.80

Sonneratia griffithii

0.23

1.38

1.47

3.08

Intsia bijuga

0.57

2.07

0.40

3.03

Xylocarpus molucennsis

0.23

1.38

0.04

1.64

Ceriops tagal

0.11

0.69

0.02

0.82

100

100

100

300
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Table 3 Importance Value Index of Rhizophora apiculata- Xylocarpus granatum sub-communities (M3) at Klong
Kamphuan mangrove forest, Ranong province
species
RD (%)
RF (%)
RDo (%)
(IVI)
87.77
56.9
84.6
229.27
Rhizophora apiculata
5.22
18.1
6.01
29.34
Xylocarpus granatum
Rhizophora mucronata
4.59
12.07
4.45
21.1
Avicennia alba
1.02
5.17
4.33
10.52
0.64
2.59
0.47
3.69
Bruguiera paviflora
0.25
1.72
0.03
2.01
Xylocarpus molucennsis
0.25
1.72
0.03
2.01
Bruguiera cylindrica
0.13
0.86
0.07
1.06
Heritiera littoralis
0.13
0.86
0.01
1
Avicennia officinalis
100
100
100
300
จาก Table 4 เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ของ
ขนาดเส้ นผ่ า ศู นย์ก ลาง ความสู ง พื้ น ที่ หน้า ตัด รวม
ความหนาแน่ น ของต้น ไม้เ ฉลี่ ย และค่ า ดัช นี ค วาม
หลากหลายของสังคมพื ชโกงกางใบเล็ก -โกงกางใบ
ใหญ่ (M1) และสังคมโกงกางใบเล็ก -ตะบูนขาว (M2
และ M3) พบว่า ค่าเฉลี่ ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
และค่ า ดัช นี ค วามหลากหลายของสั งคมพื ช มี ค วาม
แตกต่ างกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสังคมพืช M3

มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 16.12 เมตร รองลงมา คือ สังคม
พื ช M2 และ M1 มี ค่ า เท่ า กับ 15.33 และ 13.74 เมตร
ตามลาดับ ส่ วนค่ า ความสู งเฉลี่ ย พื้ นที่ หน้า ตัด รวม
และความหนาแน่ นของต้นไม้เมื่ อวิเคราะห์ทางสถิ ติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในทุก
สังคมพืช ซึ่ งขนาดความโตของต้นไม้จะแตกต่างไป
ตามสภาพสิ่ งแวดล้อมแต่ละท้องที่ โดยเฉพาะปั จจัยที่
เกี่ ย วกับความอ่ อนแข็งของดิ นเลน และความถี่ การ
ท่วมถึงของน้ าทะเล (สนิท, 2541)

Table 4 Average of DBH, height, sum of Basal Area, tree density and Shanon-Wiener Index of plant
communities at Klong Kamphuan mangrove forest, Ranong province
average of DBH average of H sum of BA tree density Shannon
plant community
(H')
(cm)
(m)
(sq.m.rai-1) (tree.ha-1)
M1
13.74a
11.72
2.66
1,482.86a
1.03a
M2
15.33b
12.65
2.78
1,258.57ab
0.71b
M3
16.12b
12.95
2.72
1,121.43b
0.45b
F-value
8.69*
2.35ns
0.26ns
3.02ns
10.63*

Remark: * = Significantly different (P<0.05), means followed by a same letters within a column are non significantly different
by DMRT, ns = non significantly
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ส่ ว นค่ า ดัช นี ค วามหลากหลายและความ
สม่ าเสมอของสังคมพื ชป่ าชายเลน พบว่า สังคมไม้
โกงกางใบเล็ก-โกงกางใบใหญ่ (M1) มีค่าดัชนี ความ
หลากหลายสู งที่สุด รองลงมาได้แก่ สังคมไม้โกงกาง
ใบเล็ ก -ตะบู น ขาว (M2 และ M3) มี ค่ า เท่ า กับ 1.03,
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0.71 และ 0.45 ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากความมากน้อย
ของชนิดที่ปรากฎในแต่ละสังคม และการกระจายของ
จานวนต้นไม้ในแต่ละชนิ ดพันธุ์ไม้ที่อยู่ในรู ปของค่า
ดัชนีความสม่าเสมอ (Table 5)

Table 5 Species diversity indices of plant communities at Klong Kamphuan mangrove forest, Ranong province
Plant communities
Shannon (H')
Evenness (E)
Rhizophora apiculate-R. mucronata (M1)
1.03
0.74
R. apiculate- Xylocarpus granatum (M2)
0.71
0.51
R. apiculate- Xylocarpus granatum (M3)
0.45
0.32
สมบัตขิ องดิน (soil properties)
จาก Table 6 เนื้ อดิ น (soil texture) ส่ วนใหญ่
เป็ นดิ นทรายปนทรายแป้ ง (sandy loam) พบในสังคม
พืช M1 และ M2 ทั้งดิ นชั้นบน (0-15 เซนติ เมตร) และ
ดิ นชั้นล่ า ง (15-30 เซนติ เ มตร) ยกเว้นดิ นชั้นบนใน
สังคมพื ช M2 เนื้ อดิ นเป็ นดิ นเหนี ยวปนทราย (sandy
clay loam) ส่ วนสังคมพืช M3 เนื้อดินเป็ นดินทรายแป้ ง
(loam) ทั้งดิ นชั้นบนและดิ นชั้นล่าง เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
เปอร์ เ ซ็ นต์ ข องอนุ ภ าคทราย (sand) ทรายแป้ ง (silt)
และดิ น เหนี ยว (clay) มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ทั้งดิ นชั้นบนและดิ นชั้น
ล่างและเมื่ อพิ จารณาเฉพาะสังคมพืชพบว่า เนื้ อดิ นมี
การเปลี่ ย นแปลงตามระยะห่ า งจากริ มฝั่ ง ทะเลซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึ กษาสมบัติของดิ นที่ จงั หวัดพังงา
ของจิ ตต์ (2516) โดยบริ เวณริ มฝั่ งจะมี เปอร์ เซ็นต์ของ
อนุภาคทราย (sand) น้อยกว่าบริ เวณที่อยู่ห่างจากทะเล
ลึ กเข้าไปในฝั่ ง ซึ่ งค่ าเปอร์ เซ็ นต์ของทรายแป้ ง (silt)
และเปอร์ เซ็นต์ของดินเหนี ยว (clay) จะตรงกันข้ามกับ
ค่าเปอร์ เซ็ นต์ของทราย (sand) คื อ มีค่ามากบริ เวณริ ม
ฝั่งทะเลและจะลดลงตามลาดับเมื่ออยู่ห่างจากริ มทะเล
เข้าไปในฝั่ง

ผลการวิเคราะห์สมบัติของดินทั้งด้ายกายภาพ
และเคมีได้ผลดังนี้ (Table 6 และ 7)
1. เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ความหนาแน่ น
รวมของดินชั้นบนและดิ นชั้นล่าง พบว่า บริ เวณสังคม
พื ช M3 มี ค่ า ต่ า ที่ สุ ดทั้ งสองระดั บ และมี ค่ า เฉลี่ ย
แตกต่างกับสังคมพืช M1 และ M2 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
2. ความหนาแน่ นอนุ ภาค ดิ นชั้นบนของทั้ง
สามสังคมพืชมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นอนุภาคใกล้เคียง
กันและข้อมู ลเกื อบทั้งหมดมี ค วามผันแปรน้อ ยมาก
โดยดิ นชั้นบนมีค่าความหนาแน่ นอนุ ภาคเฉลี่ยเท่ากับ
2.45, 2.45 และ 2.31 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่ งค่า
ดังกล่ าวไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิ ติ ส่ วนดิ นชั้น
ล่างมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นอนุภาคแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งมี ค่ามากที่ สุดในสังคมพื ช M1
รองลงมาคื อ M2 และ M3 มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.49, 2.36
และ 2.31 ตามลาดับ
3. ความพรุ นรวม เมื่ อเปรี ยบเที ย บค่ าเฉลี่ ย
ของความพรุ นรวมของดิ น ชั้นบนและดิ นชั้นล่ างทั้ง
สามสั ง คมพื ช พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยความพรุ นรวมของดิ นชั้นบน
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และดิ นชั้นล่างในสังคมพืช M3 มีค่าสู งสุ ด รองลงมา
คือ M1 และ M2 ตามลาดับ
4. แนวโน้มของค่ า ความพรุ น เฉลี่ ย พบว่ า
ความพรุ นลดลงเมื่ อความลึ กของดิ นเพิ่ มมากขึ้ นอัน
เนื่ องมาจากเมื่ อความลึ กของดิ นเพิ่ มขึ้ นแนวโน้มการ
อัดตัวของดิ นก็เพิ่ มขึ้ น ปริ มาตรช่ องว่างในดิ นก็ลดลง
ไปด้วยทาให้ความพรุ นของดิ นมีค่าลดลงตามไปด้วย
และอี กประเด็นคื อปริ มาตรของร้ อยละอนุ ภาคทราย
อนุ ภาคทรายแป้ ง และดิ นเหนี ยวยังมีผลต่อความพรุ น
ของดิน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2529)
5. ลั ก ษณะสมบั ติ ทางเคมี ของดิ น ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ปริ มาณอิ นทรี ยวัต ถุ ค่ า การน าไฟฟ้ า
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เป็ น
ประโยชน์ ปริ มาณแคลเซี ยม และแมกนีเซี ยมที่สามารถ
แลกเปลี่ยนได้ของดินชั้นบนและดินชั้นล่าง มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท้ งั สามสังคมพืช
ทั้งดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ส่ วนค่าพีเอชและปริ มาณ
โพแทสเซี ย มที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นได้ มี ค่ า เฉลี่ ย ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ
6. ค่าร้ อยละปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุของดิ นใน
พื้นที่ ป่าชายเลนของดิ นชั้นบนมีค่ามากที่ สุดในสังคม
พืช M3 รองลงมา คือ สังคมพืช M2 และ M1 ตามลาดับ
ค่ าร้ อยละปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ เท่ ากับ 6.15, 3.09 และ
2.61 ตามลาดับ ส่ วนดิ นชั้นล่ า งมี ค่ า ร้ อยละปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุมากที่สุดในสังคม M3 รองลงมาคื อ สังคม
พื ช M1 และ M2 ตามลาดับ โดยมี ค่ าร้ อยละปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุเท่ากับ 7.65, 4.23 และ 3.30 ตามลาดับ ซึ่ ง
ปริ มาณอิ น ทรี ย วัต ถุ ที่ แ ตกต่ า งกัน นั้นเป็ นผลท าให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแตกต่างกันไปด้วย เนื่องจาก
ปริ มาณการสะสมของซากพืชที่ ร่วงหล่นและการย่อย
สลายซากพื ช ที่ ร่ วงหล่ น ของจุ ลิ น ทรี ย์ (คณาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535)
7. ค่าการนาไฟฟ้ าของดินในพื้นที่ป่าชายเลน
ของดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีค่ามากที่สุดในสังคมพืช

M1 รองลงมา คื อ สั งคมพื ช M3 และ M2 ตามลาดับ
ซึ่ งมีค่าการนาไฟฟ้ าเท่ากับ 9.04, 8.24 และ 4.76 มิลลิซี
เมนต่อเซนติ เมตร ตามลาดับ สาหรับดิ นชั้นบน ส่ วน
ดิ นชั้นล่ า งมี ค่ า การน าไฟฟ้ าเท่ า กับ 10.30, 8.32 และ
4.61 ตามล าดั บ ซึ่ งค่ า การน าไฟฟ้ าจะเป็ นตั ว บ่ ง
ประมาณค่าเกลือละลายในน้ าที่ สกัดออกมาจากดิ นได้
ซึ่ งใช้เป็ นดัชนี ของความเค็มที่ บอกได้ว่าพืชจะเติ บโต
เป็ นปกติหรื อไม่ ซึ่ งพืชต่างชนิ ดกันจะทนความเค็มได้
ไม่เท่ากัน
8. ค่ า ร้ อ ยละปริ มาณไนโตรเจนทั้ ง หมด
พบว่า ดิ นชั้นบนในสังคมพืช M3 มีค่าร้อยละปริ มาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดมากที่ สุดเท่ ากับ 0.31 รองลงมาคื อ
สังคมพืช M2 และ M1 มีค่าร้อยละปริ มาณไนโตรเจน
ทั้งหมดเท่ากับ 0.15 และ 0.13 ตามลาดับ ส่ วนดิ นชั้น
ล่างพบว่าค่าร้อยละปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดมีค่ามาก
ที่สุดในสังคม M3 รองลงมาคือ สังคมพืช M1 และ M2
ซึ่ งมีค่าร้อยละปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่ากับ 0.38,
0.21 และ 0.16 ตามลาดับ ซึ่ งไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหาร
ที่ ได้มาจากการย่อยสลายของอินทรี ยวัตถุในดิ น จาก
การตรึ งไนโตรเจนของแบคทีเรี ยจากอากาศและในดิ น
แต่ ใ นวัต ถุ ต ้น ก าเนิ ด ดิ น ที่ เ ป็ นหิ น และแร่ ไ ม่ มี ธ าตุ
ไนโตรเจนเป็ นองค์ ป ระกอบ (คณาจารย์ภ าควิ ช า
ปฐพีวิทยา, 2535)
9. ค่ า ปริ มาณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์
เฉลี่ ยของดิ นในพื้ นที่ ป่ าชายเลน พบว่า ทั้งในดิ นชั้น
บนและดิ นชั้ นล่ า งสั ง คมพื ช M3 มี ค่ าปริ มาณ
ฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์เฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมา
คือ สังคมพืช M2 และ M1 ซึ่ งมีค่าปริ มาณฟอสฟอรัสที่
เป็ นประโยชน์ เ ฉลี่ ย เท่ า กับ 49.24, 24.87 และ 22.16
มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม ตามล าดับ ส าหรั บดิ นชั้นบน
ส่ วนชั้นล่ างมี ค่าปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เป็ นประโยชน์
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 46.01, 29.05 และ 22.88 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิ โลกรั ม ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากฟอสฟอรั สในดิ น
เกื อบทั้งหมดปรากฏอยู่ในรู ปออร์ โ ทฟอสเฟต หรื อ

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

พวกที่ แ ปลงมาจากกรดฟอสฟอริ ค (H3PO4) เกื อ บ
ทั้งสิ้ น ฟอสเฟตในดิ นแบ่งออกเป็ น 2 พวกใหญ่ ๆ คื อ
อิ น ทรี ย์ ฟ อตเฟสและอนิ น ทรี ย์ ฟ อสเฟต ในดิ น มี
ฟอสเฟตทั้งสองอย่างนี้ ต่างกันพวกอินทรี ยฟ์ อสเฟตมี
แนวโน้ ม มากหรื อน้ อ ยขึ้ นอยู่ กั บ ปริ มาณของ
อิ น ทรี ยวัต ถุ ใ นดิ น ดัง นั้ น ดิ น ชั้ น ล่ า งจึ ง มี ป ริ มาณ
ฟอสเฟตที่ เป็ นประโยชน์น้อยกว่าชั้นบน (คณาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535)
10. ค่ าปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได้
เฉลี่ยของดิ นในพื้นที่ ป่าชายเลน ทั้งดิ นชั้นบนและดิ น
ชั้นล่ า งมี ค่ า มากที่ สุ ดในสังคมพื ช M3 รองลงมา คื อ
สั ง คมพื ช M1 และ M2 ตามล าดั บ โดยมี ป ริ มาณ
โพแทสเซี ย มที่ แลกเปลี่ ย นได้เ ฉลี่ ย เท่ า กับ 1,089.43,
643.43 และ 496.29 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม ตามล าดับ
ส าหรั บดิ นชั้ นบน ส่ วนดิ นชั้ นล่ างมี ป ริ มา ณ
โพแทสเซี ย มที่ แลกเปลี่ ย นได้เ ฉลี่ ย เท่ า กับ 1,137.14,
810.00 และ 538.57 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม ตามล าดับ
ซึ่ งโพแทสเซี ย มส่ ว นใหญ่ ที่ พื ช สามารถน าไปใช้
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ประโยชน์ได้ส่ วนใหญ่ อยู่ในรู ปของโพแทสเซี ยมที่
แลกเปลี่ยนได้ (exchangable K) ส่ วนโพแทสเซี ยมที่อยู่
ในรู ปสารละลายดิ น (soluble K+) จะเป็ นรู ปที่ พื ช ใช้
ประโยชน์ได้ง่ายแต่มีอยู่ในดินน้อยเมื่อเทียบอัตราส่ วน
กับโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได้ (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2555)
11. ปริ มาณแคลเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ยใน
สังคมพืชป่ าชายเลนในดินชั้นบนไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ แต่ ใ นดิ น ชั้ นล่ า งปริ มาณแคลเซี ยมที่
แลกเปลี่ ย นได้เ ฉลี่ ย มี ค่ า มากที่ สุ ด ในสั ง คมพื ช M1
รองลงมา คื อ สังคมพื ช M3 และ M2 ซึ่ งมี ค่ าปริ มาณ
แคลเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ยเท่ากับ 1,445.09, 437.17
และ 243.31 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ตามล าดั บ ซึ่ ง
แคลเซี ย มถู กชะละลายได้ง่า ยกว่า โพแทสเซี ย มและ
ฟอสฟอรั ส ดังนั้นปริ มาณแคลเซี ยมในแต่ละแปลงมี
ค่ า ต่ า งกัน เนื่ อ งจากความไม่ ส ม่ า เสมอของพื้ น ที่ ที่
ทาการศึกษา ซึ่ งอาจเกิ ดจากการชะละลายในบริ เวณนี้
ต่างกัน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2529)

Table 6 Some soil properties of Klong Kamphuan mangrove forest at Ranong province
soil
Bulk
Particle
Soil texture
plant
Porosity Sand
Silt
Clay
depth density
density
communities
(%)
(%)
(%)
(%)
(cm) (g/cm3)
(g/cm3)
M1
0-15
1.17a
2.45a
52.35a 67.36a
15.45a 17.19a sandy loam
M2
1.20a
2.45a
51.08a
50.94b 28.96b 20.10a sandy clay loam
M3
loam
0.93b
2.31a
59.76b
46.22b 29.72b 24.06b
F-value

5.62*

3.11ns

3.55*

7.91*

7.73*

6.72*

1.17a

2.49a

52.97a

65.81a

15.62a

18.57a

sandy loam

M2

1.15a

2.36b

51.50a

52.50b

28.53b

18.97a

sandy loam

M3

0.93b

2.31b

60.05b

44.77b

29.32b

25.91b

loam

F-value

6.50*

5.38*

6.41*

10.42*

9.83*

10.83*

M1

15-30

Remark: * = Significantly different (P<0.05), means followed by a same letters within a column are non significantly different
by DMRT, ns = non significantly
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Table 7 Some chemical properties in soil of Klong Kamphuan mangrove forest at Ranong province
soil
plant
depth
communities
(cm)
0-15
M1
M2

Ec
Total N Available P Exchangable Bases (mg/kg)
(ms/cm) (%)
(mg/kg)
K
Mg
Ca

OM
(%)

pH

2.61a

4.95a

9.04a

0.13a

22.16a

165.57a 643.43a

1364.34a

3.09a

4.56a

4.76b

0.15a

24.87a

496.29a

244.63ab

M3

6.15b

4.42a

8.24a

0.31b

49.24b

234.23ab
b

595.94b

F-value

20.98*

0.32ns

9.97*

20.98*

12.17*

298.87b 1,089.43b
b
c
2.92ns
12.75*

4.23a

4.71a

10.30a

0.21a

22.88a

159.03a 810.00a 1,445.09a

3.30a

4.04a

4.61b

0.16a

29.05a

203.29a 538.57b

243.31b

M3

7.65b

3.99a

8.32a

0.38b

46.01b

301.26a 1,137.14c

437.17b

F-value

11.05*

0.64ns

7.05*

11.05*

6.30*

2.49ns

M1
M2

15-30

16.64*

2.61ns

4.10*

Remark: * = Significantly different (P<0.05), means followed by a same letters within a column are non significantly different
by DMRT, ns = non significantly

การกระจายของพรรณพืชและสมบัตขิ องดิน
สังคมโกงกางใบเล็ก -โกงกางใบใหญ่ (M1)
ของป่ าชายเลนบริ เวณพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ง หมดพบการ
กระจายของโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ ข้ ึ น
กระจายร่ วมกับแสมขาวและเล็บมือนาง ที่ ระยะ 0-50
เมตรจากชายฝั่ง เนื้ อดินเป็ นดินเหนี ยวปนทราย (sandy
clay loam) ส่ วนตั้งแต่ ระยะ 50-350 เมตร จากชายฝั่ ง
นั้นเนื้ อดิ นส่ วนใหญ่เป็ นดิ นทรายปนทรายแป้ ง (sandy
loam) พบการกระจายของไม้ โ กงกางใบเล็ ก และ
โกงกางใบใหญ่ ขึ้ นกระจายร่ วมกับถัว่ ขาว โปรงแดง
ตะบูนขาว และตะบูนดา หลังจากนั้นที่ระยะ 300-350
เมตร จากชายฝั่ งพบหงอนไก่ ทะเล และหยี ทะเลขึ้ น
กระจายร่ วมกับไม้โกงกางใบเล็ก
สังคมโกงกางใบเล็ก-ตะบูนขาว (M2) บริ เวณ
พื้นที่ศึกษาเนื้อดินส่ วนใหญ่เป็ นดินทรายปนทรายแป้ ง
(sandy loam) ซึ่ งจะพบการกระจายของไม้โกงกางใบ
เล็ก ขึ้ นกระจายร่ วมกับโกงกางใบใหญ่ และแสมขาว
ตะบู น ขาว และตะบู น ด า ที่ ร ะยะ 0-150 เมตร จาก

ชายฝั่ง ส่ วนตั้งแต่ระยะ 100-350 เมตร จากชายฝั่งพบ
โกงกางใบเล็กขึ้นกระจายร่ วมกับตะบูนขาว โปรงแดง
ลาแพนหิ น หงอนไก่ทะเล และหลุมพอทะเล และใน
สังคมโกงกางใบเล็ก-ตะบูนขาว (M3) เนื้ อดิ นเป็ นดิ น
ทรายปนทรายแป้ ง (sandy clay loam) ที่ระยะ 0-100
เมตร พบการกระจายของโกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
ใหญ่ แสมขาว ถัว่ ขาว และถัว่ ดา ขึ้ นกระจายร่ วมกัน
หลังจากนั้นที่ ระยะ 100-300 เมตร จากชายฝั่ งเนื้ อดิ น
ส่ วนใหญ่เป็ นดิ นเหนี ยวปนทราย (clay loam) พบไม้
โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมขาว ตะบูนขาว
และตะบู น ด า ขึ้ น กระจายร่ วมกัน ในพื้ น ที่ ส่ ว นที่
ระยะ 300-350 เมตร จะพบไม้โ กงกางใบเล็ ก ขึ้ น
กระจายร่ วมกับไม้ต ะบูนขาวและหงอนไก่ ทะเล ซึ่ ง
เนื้ อดิ นเป็ นดิ นทรายแป้ ง (loam) และจากข้อมูลใน
แนวส ารวจของสั ง คมพื ช M3 พบการกระจายของ
โกงกางใบใหญ่และแสมขาวขึ้นกระจายเกือบทุกระยะ
จากชายฝั่ งทะเลนั้น อาจได้รับอิ ทธิ พลจากกิ จกรรม
การเลี้ ย งกุ้ง ซึ่ งมี ก ารทับ ถมของเปอร์ เ ซ็ น ต์ข องดิ น
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เหนี ย ว (clay) มากกว่ า ในทุ ก สั ง คมที่ ท าการส ารวจ
ตั้งแต่ ระยะจากชายฝั่ งถึ งด้านในสุ ดของแนวส ารวจ
รวมถึ งในพื้ นที่ พบว่ามี ร่องการระบายน้ าจากนากุง้ ที่
อยู่ใกล้กบั พื้ นที่ ที่ทาการศึ กษา ดังนั้นการขึ้ นอยู่ของ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนจะมีการแบ่งเขต (species zonation)
เช่ น บริ เ วณชายฝั่ งที่ เ ป็ นดิ นเลนและมี น้ าขึ้ นลงสม่ า
เสมอพบไม้ในกลุ่มไม้โกงกาง ถัดเข้าไปดิ นเริ่ มแข็ง
จะเป็ นพวกไม้ถว่ั และพังกาหัวสุ ม ส่ วนด้านในของป่ า
ที่ ดินค่ อนข้างแข็งจะเป็ นพวกตะบูน ซึ่ งการแบ่ งเขต
การขึ้ นอยู่ของพันธุ์ไม้จะแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่
(สนิ ท, 2541) และสอดคล้องกับการศึ กษาสมบัติของ
ดิ น ที่ จัง หวัด พัง งาของจิ ต ต์ (2516) โดยบริ เวณริ ม
ชายฝั่ งมีเปอร์ เซ็นต์ของอนุ ภาคทราย (sand) น้อยกว่า
บริ เวณที่ อยู่ห่างจากทะเลลึ กเข้าไป ซึ่ งค่าเปอร์ เซ็นต์
ของทรายแป้ ง (silt) เปอร์เซ็นต์ของดินเหนี ยว (clay) มี
ความผันแปรตามระยะทาง กล่าวคือจะตรงกันข้ามกับ
ค่าเปอร์ เซ็นต์ของทราย (sand) คื อ มีค่ามากบริ เวณริ ม
ฝั่งทะเลและลดลงตามลาดับเมื่ออยูห่ ่างจากริ มทะเลเข้า
ไป

สรุ ป
1. พบชนิดพรรณไม้ท้ งั สิ้ น 14 ชนิ ด สามารถ
แยกได้ 2 กลุ่มหลัก คือ 1) พรรณไม้ป่าชายเลนที่แท้จริ ง
(true mangrove species) พบ 11 ชนิ ด ส่ วนใหญ่ อยู่ใน
วงศ์ Rhizophoraceae ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
ใหญ่ โปรงแดง ถัว่ ขาว และถัว่ ด า วงศ์ Acanthaceae
ได้แ ก่ แสมขาว และแสมด า วงศ์ Meliaceae ได้แ ก่
ตะบู น ขาว และตะบู น ด า วงศ์ Lythraceae ได้ แ ก่
ลาแพนหิ น วงศ์ Primulaceae ได้แก่ เล็บมื อนาง และ
2) พรรณไม้ข้ ึนร่ วมกับพรรณไม้เด่นหรื อพรรณไม้รอง
ในป่ าชายเลนซึ่ ง พบได้ในบริ เ วณป่ าชายเลนทั่วไป
(mangrove associate species) พ บ 3 ช นิ ด ว ง ศ์
Malvaceae ได้แก่ หงอนไก่ทะเล วงศ์ Leguminosae
ได้แ ก่ หงอนไก่ ท ะเล และหลุ ม พอทะเล และพบ
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โกงกางใบเล็กเป็ นชนิดพรรณไม้เด่นในทุกแนวสารวจ
รองลงมาคื อ ไม้โกงกางใบใหญ่ที่พบเฉพาะในสังคม
โกงกางใบเล็ ก -โกงกางใบใหญ่ (M1) ส่ ว นสั ง คม
โกงกางใบเล็ก-ตะบูนขาว (M2 และ M3) พบไม้ตะบูน
ขาวมี ค่ า ดัช นี ค วามส าคัญ ของสั ง คมพื ช เป็ นอัน ดับ
รองลงมา
2. ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสังคมพืช
M3 มี ค่ า มากที่ สุ ด เท่ า กับ 16.12 เมตร รองลงมา คื อ
สังคมพื ช M2 และ M1 มี ค่ า เท่ า กับ 15.33 และ 13.74
เมตร ตามลาดับ
3. ค่ า ดัช นี ค วามหลากหลายของสั ง คมมี
ความแตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05)
พบว่า สังคมไม้โกงกางใบเล็ก-โกงกางใบใหญ่ (M1)
มี ค่า ดัช นี ความหลากหลายสู งที่ สุ ด รองลงมาได้แก่
สังคมไม้โกงกางใบเล็ก-ตะบูนขาว (M2 และ M3) มีค่า
เท่ากับ 1.03, 0.71 และ 0.45 ตามลาดับ
4. ค่าดัชนี ความสาคัญของพรรณไม้สามารถ
แยกสั ง คมพื ช เป็ น 2 สั ง คมย่ อ ย คื อ สั ง คมพื ช ที่ มี
โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ ได้แ ก่ M1 และ
สังคมพืชที่ มีโกงกางใบเล็กและตะบูนขาว ได้แก่ M2
และ M3
5. สมบัติ ข องดิ น ของพื้ น ที่ ศึ ก ษาที่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่
ความหนาแน่ นรวม ความพรุ น อนุ ภาคทราย อนุ ภาค
ทรายแป้ ง อนุภาคดินเหนี ยว อินทรี ยวัตถุ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส แมกนีเซี ยมและแคลเซี ยม เมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่ า เฉลี่ ย ด้ว ยวิ ธี Duncan’s new multiple range พบว่ า
อนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ ง และแคลเซี ยม สามารถ
แบ่ ง สั ง คมพื ช ย่ อ ยเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ 1 สั ง คม
โกงกางใบเล็ก-โกงกางใบใหญ่ ประกอบด้วย M1 และ
กลุ่มที่ 2 สังคมโกงกางใบเล็ก-ตะบูนขาว ประกอบด้วย
M2 และ M3
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ABSTRACT
The assessment of threatened plants in Thailand (phase 2) was carried out between October 2011 and
September 2015. The objective was to assess threatened plants in Thailand based on the criteria of the International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) and to survey of rare species, endangered
species, new species, and new recorded species in Thailand. Plant assessment was undertaken in the Phu Wua
Wildlife Sanctuary, Buengkan province and in the Phu Langka National Park, Nakhon Phanom province using the
GeoCAT program (Geospatial Conservation Assessment Tool) of the Royal Botanical Gardens, Kew, United
Kingdom, and the IUCN Red List Categories (version: 3.1. 2001). In total, 1,224 species of threatened plants in
Thailand were found. These included 12 new species and 3 new recorded species: Liparis acutissima Rchb. f.
(Orchidaceae), Chionanthus verticillatus (Gagnep.) Soejarto & P. L. Lôc (Oleaceae) and Diospyros bangoiensis
Lecomte (Ebenaceae). These data will be published in two books—“Identification of Thai Woody Plants Using
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Spot Characteristics” and “Threatened Plants in PhuWua-Phu Langka Forests”—for use by officers of the
Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, researchers, and the general public.
Keywords: assessment, threatened plants, endangered species, new species, Thai new recorded species

คานา
ประเทศไทยมี พื ช ที่ มี ท่ อ ล าเลี ย ง (vascular
plants) ประมาณ 10,000 ชนิ ด (Larsen, 1979) ซึ่ ง
จัด เป็ นประเทศที่ มี ค วามหลากหลายของพื ช มาก
ประเทศหนึ่ งในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ปั จ จุ บัน ความหลากหลายทางชี ว ภาพของโลกถู ก
คุ ก คามอย่ า งมากที่ มี ส าเหตุ เ กิ ด จากการพัฒ นา การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร และการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก ทาให้พรรณพืชลดจานวนลงอย่าง
รวดเร็ ว และมีพืชจานวนมากที่สูญพันธุ์ไป โดยที่พืช
เหล่ า นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารศึ กษาถึ ง ศั ก ยภาพการใช้
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ท าให้ เ กิ ด การสู ญเสี ย
ทรัพยากรของโลกไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้
ยังคาดว่าประมาณ 20% ของพืชที่มีท่อลาเลียงที่พบใน
ประเทศไทยน่ า จะเป็ นพื ช หายาก พื ช ใกล้สู ญ พัน ธุ์
หรื อพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ แต่ยงั ไม่ได้รับการ
ประเมินสถานภาพอย่างแท้จริ งหรื อการสารวจยังไม่
ทั่ว ถึ ง โดยที่ พื ช หายากและใกล้สู ญพัน ธุ์ ส่ ว นใหญ่
มัก จะขึ้ นตามถิ่ น ที่ อ ยู่ ที่ มี ข นาดเล็ ก และมี ล ัก ษณะ
เฉพาะที่เหมาะต่อการดารงชี วิตและแพร่ พนั ธุ์ของพืช
เพียงไม่กี่ชนิ ด ถิ่นที่ อยู่เหล่านี้ กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ
ทั้งในและนอกพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ ซึ่ งการเดิ นทางเข้าไป
ในหลายพื้ น ที่ ม ัก จะเป็ นไปด้ว ยความยากล าบาก
ดังนั้นจึ งมีความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนที่ ตอ้ งดาเนิ นการ
ส ารวจพื ช หายากและพื ช ใกล้สู ญ พัน ธุ์ เ พื่ อ ประเมิ น
สถานภาพระดับความรุ นแรงของการคุกคาม สาหรับ
ใช้ในการวางแผนการอนุ รั กษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน เป็ นการเพิ่มข้อมูลการวิจยั ด้านอนุกรมวิธานพืช
ส าหรั บ พื ช ชนิ ด ใหม่ แ ละตอบสนองต่ อ การวิ จั ย
ประยุ ก ต์ ด ้า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ พื ช ทั้ง ภาครั ฐ และ

เอกชน เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาความยากจนของ
ประเทศ เช่ น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจยั พื ช
อาหารและพื ช สมุ น ไพร เป็ นต้น รวมทั้ง เป็ นการ
ตอบสนองต่ออนุ สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Global
Biodiversity Hotspots (Maunder et al., 2002; Ashton ,
1995) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของความ
หลากหลายทางชี วภาพในภูมิภาคเขตร้อนแถบอินโดพม่า ที่มีการทาลายป่ าไม้มากในช่วง 40 ปี ที่ผา่ นมา ทา
ให้ พ รรณพื ช ส่ ว นใหญ่ ใ นป่ าตามธรรมชาติ อ ยู่ ใ น
สถานภาพถูกคุ กคาม (threatened) ดังนั้นการสารวจ
จ าแนกชนิ ด และสถานภาพพื ช ของประเทศจึ ง มี
ความส าคัญ ต่ อ การวางแผนการอนุ รั ก ษ์ ที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข้องเชื่ อมโยงกับพรรณพื ช ในภู มิภ าคและของ
โลก ทั้งยังเป็ นแหล่งอาหาร ถิ่ นอาศัย และปั จจัยใน
การดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิ เวศ การ
ส ารวจพรรณพื ช ของประเทศไทยได้ด าเนิ น การมา
นานกว่ า 100 ปี และมี พ รรณไม้ แ ห้ ง ถึ ง 200,000
ตัวอย่างในหอพรรณไม้ของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์
ป่ า และพันธุ์พืช และมีอีกประมาณ 100,000 ตัวอย่าง
ที่ เ ก็ บ ไว้ต ามพิ พิ ธ ภัณ ฑ์พื ช ทั่ว ประเทศ พรรณพื ช
ประมาณร้อยละ 40 ได้มีการศึ กษาด้านอนุ กรมวิธาน
และตี พิมพ์ในหนังสื อพรรณพฤกษชาติ ของประเทศ
ไทย (Flora of Thailand) มี ก ารค้น พบพื ช ชนิ ด ใหม่
หรื อพืชพบครั้งแรกในประเทศอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการ
สารวจและศึ กษาพรรณพื ชเหล่านี้ โดยละเอียดมี นอ้ ย
มาก ธวัชชัย สันติ สุ ข ได้ร ายงานรายชื่ อพื ช ถิ่ นเดี ย ว
และพื ชหายากของประเทศไทย 95 ชนิ ด (สานักงาน
เสริ ม สร้ า งเอกลัก ษณ์ ข องชาติ , 2543) และรายงาน
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เพิ่มเติมอีก 133 ชนิด (ธวัชชัย, 2547) พบว่าพืชเหล่านี้
ขึ้ นกระจายอยู่ ท้ ัง ในและนอกพื้ น ที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์ ทั่ว
ประเทศ มีหลายพื้นที่ที่ถูกคุกคาม ซึ่ งมีสาเหตุมาจาก
การพัฒนาพื้นที่ในรู ปแบบต่าง ๆ สาหรับการประเมิน
สถานภาพ พรรณ พื ชข องไท ยที่ ใ ช้ เ กณ ฑ์ ข อ ง
International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN) มีพืชเพียง 206 ชนิดเท่านั้น
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ มี เ พี ย ง 88 ช นิ ด
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ว่ า เ ป็ น พื ช ที่ ถู ก คุ ก ค า ม
(International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources [IUCN], 1978; 2006 )
การที่ ประเทศไทยได้ร่วมลงสัตยาบรรณใน
อนุ สัญ ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพ การ
สารวจประเมินทรัพยากรพืช และการลดจานวนการ
คุกคามให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2553 จัดเป็ นงานเร่ งด่วนที่
ประเทศภาคีสมาชิ กต้องดาเนิ นการ ดังนั้นการสารวจ
และประเมิ น สถานภาพพื ช ที่ ถู ก คุ ก คามจึ ง เป็ นการ
ตอบสนองและเป็ นการดาเนิ นงานภายใต้นโยบายของ
ประเทศในการปฏิ บัติ ต ามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ว ยความ
หลากหลายทางชี วภาพอีกทางหนึ่ ง รวมทั้งเป็ นข้อมูล
ประกอบการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของ
ระบบนิ เวศ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชี วภาพ และการสร้างความมัน่ คงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
วัตถุ ประสงค์ของการวิจัย เพื่ อ (1) ประเมิ น
สถานภาพพื ช ที่ ถูก คุ กคามโดยใช้เ กณฑ์ข อง IUCN
สาหรับใช้เป็ นข้อมูลทรัพยากรพืช ในการวางแผนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน (2) สารวจพืชหา
ยาก พื ชใกล้สู ญพันธุ์ แ ละพื ช ชนิ ด ใหม่ ของไทยและ
ของโลก และ (3) ตอบสนองการด าเนิ น งานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพในส่ วน
ที่ เ กี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ ทั่ว โลก เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์พื ช ตาม
เป้ าหมายที่ 2 ที่จะประเมินสถานภาพของพืช
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วิธีการศึกษา
สถานที่วจิ ยั
พื้ น ที่ ส าหรั บ การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ พื้ น ที่ ป่ า
อ นุ รั ก ษ์ จ า น ว น 15 แ ห่ ง ใ น ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้ (Table 1)
ประกอบด้วย อุทยานแห่ งชาติ 10 แห่ ง เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 4 แห่ง และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง
การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คื อ (1)
การศึ กษาข้อมูลเบื้ องต้น (2) การสารวจ เก็บตัวอย่าง
พรรณไม้และวิเคราะห์ขอ้ มูล และ (3) ประเมินผลและ
สรุ ป โดยมีวิธีการในการเก็บข้อมูล 3 ขั้นตอนคื อ (1)
ศึ กษาข้อมูลพืชจากฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ตัวอย่าง
พรรณไม้แห้งและเอกสารทางวิชาการ เพื่อใช้ในการ
วางแผนการส ารวจ และใช้เ ป็ นข้อมูลประกอบการ
ประเมินศักยภาพ (2) สารวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้จาก
สภาพธรรมชาติ พร้ อมบันทึ กข้อมูลลักษณะของพื ช
ถิ่ นที่ อยู่ จานวนประชากร การกระจายพันธุ์ การใช้
ประโยชน์ พร้ อมทั้งบันทึ กภาพ และ (3) เก็บ รั กษา
ตัวอย่างพรรณไม้จากการสารวจ เพื่อใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หาชื่ อวิทยาศาสตร์ และเป็ นตัวอย่างอ้างอิ ง
การประเมินสถานภาพ
วิ ธี การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ (1) ศึ ก ษา
วิเคราะห์ตวั อย่างพรรณไม้จากการสารวจเพื่อให้ได้ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง (2) ค้นคว้า งานวิ จัย เอกสาร
วิชาการ หาข้อมูลสนับสนุ นการวิเคราะห์ชื่อพืช และ
วิเคราะห์เขตการกระจายพันธุ์ในประเทศอื่น ๆ ที่ พบ
พืชเหล่านี้เช่นกัน (3) วิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนประชากร
การกระจายพัน ธุ์ และเหตุ ที่ คุ ก คามถิ่ น ที่ อ ยู่ หรื อ
คุกคามโดยตรงกับพรรณพืชชนิ ดนั้น ๆ (4) ประเมิ น
สถานภาพพื ช ที่ ถู ก คุ ก คามเพื่ อ จัด ล าดับ สถานภาพ
การอนุรักษ์โดยใช้เกณฑ์ของ IUCN โดยใช้โปรแกรม
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GeoCAT (5) จัด ทาฐานข้อมูลสถานภาพของพรรณ
พื ช ที่ ถูกคุ กคามของประเทศไทยเพื่ อสะดวกในการ
สื บค้นผ่านทาง Internet เพื่อเป็ นข้อมูลแก่หน่วยงานที่

เกี่ ย วข้อ ง และ (6) ตี พิ ม พ์เ ป็ นเอกสารเผยแพร่ แ ละ
เสนอบัญชี ร ายชื่ อพรรณพื ช ที่ ถูกคุ กคามในประเทศ
ไทยต่อ IUCN

Table 1 List of protected area for the assessment of threatened plants
Region
Nothern

North-eastern

Central
Southern

Protected area
1. Lam nam kok national park
2. Doi Pha hom pok national park
3. Doi phukha national park
4. Nanthaburi national park
5. Lum nam pai wildlife sanctuary
6.Phu hin rong kha national park
7. Nam nao national park
8. Phu Soi dao national park
9.Phu Luang wildlife sanctuary
10. Phu Langka national park
11. Phu wau wildelife sanctuary
12. Kang kachan national park
13. Thung yai naresuan wildelife sanctuary
14. Khao Luang national park
15. Khao nam prai non-hunting area

การประเมินสถานภาพพืชที่ถูกคุกคาม
พื ช ที่ ถู ก คุ ก คามถู ก ประเมิ น เพื่ อ จัด ล าดับ
สถานภาพการอนุ รักษ์ตามเกณฑ์ของ IUCN โดยใช้
โปรแกรม GeoCAT ในการค านวณค่ า พื้ นที่ กระจาย
พัน ธุ์ (Area of Occupancy-AOO) และขอบเขตการ
กระจายพันธุ์ (Extent of Occupancy-EOO)
การศึกษาวิจยั การประเมินสถานภาพของพืช
ได้ทา 2 วิธี คื อ การวางแปลงตัวอย่าง ร่ วมกับการใช้
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) และการใช้
โ ป ร แ ก ร ม GeoCAT (Geospatial Conservation
Assessment Tool) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

Province
Chaing Rai
Chaing Mai
Nan
Nan
Mae Hong Son
Phet Chabun
Phet Chabun
Phitsanulok
Loei
Nakhon Phanom
Bueng kan
Phet Chaburi
Kanchanaburi
Nakhon Si thamarat
Trang

1. การประเมินสถานภาพของพันธุ์ไม้แต่ละ
ชนิดโดยใช้ GIS ร่ วมกับใช้หลักเกณฑ์ของ IUCN Red
List Categories ปี พ.ศ. 2544 โดยมี ข้ นั ตอนการวิ จัย
ดังนี้
1.1 ศึกษาตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ไม้จากฐานข้อมูลของหอพรรณ
ไม้ กรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่ า และพัน ธุ์ พื ช เช่ น
ช่วงระยะเวลาการออกดอกและออกผล พิกดั ของพันธุ์
ไม้แต่ละชนิด ระดับความสูงจากน้ าทะเล เป็ นต้น
1.2 ศึ ก ษาและส ารวจพัน ธุ์ ไ ม้โ ดยใช้
เทคนิคการสุ่ มตัวอย่าง (Line Transect Sampling) ดังนี้
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1.2.1 เลื อกแปลงตัวอย่า งโดยการ
เลือกพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าที่
เป็ นตัวแทนที่มีพนั ธุ์ไม้ที่ตอ้ งการประเมินสถานภาพ
1.2.2 วางแปลงขนาด 10 x 10 ม.
จานวน 5 แปลง โดยวางแปลงในแต่ละพื้นที่จานวน 4
จุด โดยใช้วิธีการคัดเลือก (selective)
1.2.3 บัน ทึ ก พิ กัด ทางภู มิ ศ าสตร์
และความสูงจากระดับน้ าทะเล
1.3 เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ในแปลงสารวจ
และที่ตอ้ งการประเมินสถานภาพ เพื่อนามาตรวจสอบ
ให้ได้ชนิ ดที่ถูกต้อง โดยใช้รูปวิธานหรื อเปรี ยบเทียบ
จากตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งของหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1.4 นาข้อมูลที่ได้มาบรรยายลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ของพันธุ์ไ ม้แ ต่ ละชนิ ดให้ถูกต้องตาม
หลักการของราชบัณ ฑิ ตยสถาน และนาข้อมูลที่ ไ ด้
จากภาคสนามและจากฐานข้อมูลของหอพรรณไม้ มา
ทาแผนที่การกระจายพันธุ์และประเมินสถานภาพของ
พัน ธุ์ ไ ม้แ ต่ ล ะชนิ ด โดยใช้โ ปรแกรมจัด การระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่ น 9.3 (ArcEditor version 9.3)

Figure 1 Geological data of Acer in Thailand
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ร่ วมกับใช้หลักเกณฑ์ของ IUCN Red List Categories
ปี พ.ศ. 2544 โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1.4.1 นาเข้าข้อมูลตาแหน่งพิกดั ทาง
ภูมิศาสตร์ ของก่วมแต่ละต้นจากการสารวจภาคสนาม
และจากฐานข้อมูลของหอพรรณไม้ มาใส่ ลงในแผนที่
การจาแนกประเภทป่ าเพื่อหาค่าพื้นที่การกระจายพันธุ์
(Area of Occupancy-AOO) และขอบเขตการกระจาย
พัน ธุ์ (Extent of Occupancy-EOO) ซึ่ งเป็ นป่ าดิ บ เขา
ป่ าดิบแล้ง และเขาหิ นปูน (Figure 1, Figure 2)
1.4.2 กาหนดให้แต่ละจุดที่ สารวจมี
ระยะรั ศ มี เ ป็ นวงกลม 2 กิ โ ลเมตร เป็ นค่ า พื้ น ที่ ก าร
กระจายพันธุ์ (AOO) (Figure 3)
1.4.3 กาหนดขอบเขตการกระจาย
พัน ธุ์ ข องก่ ว มโดยการลากเส้ นเพื่ อ เชื่ อมต่ อ จุ ด ที่ ไ ด้
นาเข้าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (Figure 4)
1.4.4 นาข้อมูลขอบเขตการกระจาย
พันธุ์ที่ได้นามาเปรี ยบเที ยบกับหลักเกณฑ์ของ IUCN
Red List Categories ปี พ.ศ. 2544 เพื่ อประเมิ นว่า ก่ ว
มแต่ละชนิดอยูใ่ นสถานภาพใด (Figure 5)
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Figure 2 Map shown location of Acer in Thailand

Figure 3 Area of occupancy (AOO) of survey point (2 Km.)

Figure 4 Extent of occurrence ( EOO) of species
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Figure 5 Map shown distribution of each species of Acer
2. การประเมิ น สถานภาพของพื ช โดยใช้
โปรแ กรม GeoCAT (Geospatial Conservation
Assessment) ของสวนพฤกษศาสตร์ คิ ว ประเทศ
อั ง กฤษ และใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ข อง IUCN Red List
Categories ปี พ.ศ. 2544 โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
2.1 ศึ กษาตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ไม้จากฐานข้อมูลของหอพรรณ
ไม้ กรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่า และพัน ธุ์ พื ช เช่ น
ช่วงระยะเวลาการออกดอกและออกผล พิกดั ของพันธุ์
ไม้แต่ละชนิด ระดับความสูงจากน้ าทะเล เป็ นต้น
2.2 ส ารวจและเก็ บ ตัว อย่ า งพัน ธุ์ ไ ม้ที่
ต้อ งการประเมิ น สถานภาพ โดยการส ารวจตาม
เส้นทางศึ กษาธรรมชาติ ของอุทยานแห่ งชาติ และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อนามาตรวจสอบให้ได้ชนิ ดที่
ถูกต้อง โดยใช้รูปวิธานหรื อเปรี ยบเทียบจากตัวอย่าง
พันธุ์ ไ ม้แห้งของหอพรรณไม้ กรมอุ ทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2.3 นาข้อมูลที่ ได้มาบรรยายลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ของพันธุ์ไ ม้แ ต่ ละชนิ ดให้ถูกต้องตาม

หลักการของราชบัณฑิตยสถาน และนาข้อมูลที่ได้จาก
ภาคสนามและจากฐานข้อมูลของหอพรรณไม้ มาทา
แผนที่ การกระจายพันธุ์ และประเมิ นสถานภาพของ
พั น ธุ์ ไ ม้ แ ต่ ล ะชนิ ดโดยใช้ โ ปรแกรม GeoCAT
(Geospatial Conservation Assessment Tool) ของสวน
พฤกษศาสตร์ คิว ประเทศอังกฤษ และใช้หลักเกณฑ์
ของ IUCN Red List Categories ปี พ.ศ. 2544 โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 นาข้อมูลตาแหน่งพิกดั จุดของ
พันธุ์ไม้แต่ละชนิ ดจากการสารวจภาคสนามและจาก
ฐานข้อมูลของหอพรรณไม้ ได้แก่ ชื่ อพฤกษศาสตร์
พิ กัด ของจุ ด ที่ พบพันธุ์ ไ ม้แ ต่ ละชนิ ด สถานที่ ตาบล
อาเภอ จังหวัดและประเทศ มาใส่ ลงในตารางการเพื่อ
การค านวณการประเมิ น สถานภาพของโปรแกรม
GeoCAT ซึ่ งเป็ นตาราง Exel และได้บนั ทึกข้อมูลเป็ น
CSV (MS-DOS)
1.2.2 เริ่ มใช้ โ ปรแกรม GeoCAT
จากเว๊ป ไซด์ข องสวนพฤกษศาสตร์ คิ ว และน าเข้า
ข้อมูลตามข้อ 1.2.1 ในโปรแกรม GeoCAT ดังนี้
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1) ดาวน์ โ หลด โ ปรแกร ม
GeoCAT จากเว๊ปไซด์ของสวนพฤกษศาสตร์ คิว จาก
เว๊ปไซด์ www.geocat.kew.org และให้คลิกเริ่ มต้นการ
ทางานที่ Start a new project (Figure 6)
2) เลื อก upload data ในช่ องสี
เขียวช่ องที่ 2 (CSV) เพื่อนาเข้าข้อมูลจากตาราง Exel
และได้บันทึ กข้อมู ลเป็ น CSV (MS-DOS) เรี ย บร้ อ ย
แล้ว (Figure 7)
3) ให้ ค ลิ ก ไปที่ ช่ อ งสุ ด ท้ า ย
Import GeoCat, CSV เพื่อนาเข้าข้อมูลที่ ได้บนั ทึ กไว้

ในคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นตารางที่ แสดงข้อมูล ได้แก่ ชื่ อ
พฤกษศาสตร์ พิ กัด ของจุ ด ที่ พ บพัน ธุ์ ไ ม้แ ต่ ละชนิ ด
สถานที่ ตาบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ และได้
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เป็ น CSV (MS-DOS) เรี ยบร้ อ ยแล้ ว
(Figure 8)
4) เมื่ อน าเข้า ข้อ มูล เรี ย บร้ อ ย
แล้ว จากนั้นโปรแกรมจะทาการคานวณขอบเขตการ
กระจายพันธุ์ พร้อมทั้งทาการประเมินสถานภาพของ
พืชชนิดนั้น ๆ (Figure 9)

Figure 6 GeoCAT from webpage of Royal Botanic garden (Kew; www.geocat.kew.org)

Figure 7 Data input for analysis of status

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

Figure 8 input data by CSV file

Figure 9 distribution map of eah species

Figure 10 Category and criteria of IUCN
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ผลการศึกษา
ผลการประเมินสถานภาพของพืชที่ถูกคุ กคามในประ
ทศไทย ระยะที่ 1
การประเมินสถานภาพของพืชที่ถูกคุกคามใน
ประเทศไทย เพื่อศึ กษาด้านอนุ กรมวิธาน การกระจาย
พันธุ์ การประเมิ นสถานภาพของพื ช และเป็ นข้อมู ล
พื้ นฐานในการศึ กษาพื ชวงศ์อื่ น ๆ และน ามาใช้เป็ น
ข้อมูลในการตัดสิ นใจในการออกแบบ นโยบาย และกฏ
ระเบี ยบที่ ใช้ในการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ ต่อไป
โดยทาการศึ กษา 2 วิธี คื อ GIS ร่ วมกับใช้หลักเกณฑ์
ของ IUCN Red List Categories เพื่อประเมิ นสถานภาพ
ของพื ช วงศ์ ก่ ว ม จ านวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ ก่ ว มแดง
(A. calcaratum Gagnep.), ก่ ว มภู ค า (A. pseudowilsonii
Y. S. Chen) และก่ ว มใบใหญ่ (A. thomsonii Miq.) ใน
พื้นที่อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา อุทยานแห่ งชาตินนั ทบุรี
จังหวัด น่ า น อุ ท ยานแห่ งชาติ ภู หิ นร่ องกล้า จังหวัด
พิษณุ โลก อุทยานแห่ งชาติ น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
เขตรั กษาพันธุ์ สัตว์ป่าดอยเชี ยงดาว จังหวัด เชี ยงใหม่
เขตรั กษาพันธุ์ สั ตว์ป่ าภู หลวง จจังหวัด เลย โดยการ
สารวจพันธุ์ไม้และวางแปลงตัวอย่างโดยใช้เทคนิ คการ
สุ่ มตั ว อ ย่ าง (Line Transect Sampling) และ น า มา
ค านวณห าค่ า พื้ นที่ การ กระ จาย พั น ธุ์ (Area of
Occupancy-AOO) และขอบเขตการกระจายพั น ธุ์
(Extent of Occupancy-EOO) พบว่า ก่ วมทั้ง 3 ชนิ ด อยู่
ในสถานภาพใกล้สู ญ พัน ธุ์ และการใช้ โ ปรแกรม
GeoCAT (Geospatial Conservation Assessment Tool)
ร่ ว มกับ ใช้ห ลัก เกณฑ์ ข อง IUCN Red List Categories
เพื่อประเมินสถานภาพของพืชในการศึกษาการประเมิน
สถานภาพพื ชที่ ถูกคุ กคามในป่ าภู ววั -ภูลงั กา ในพื้ นที่
อุทยานแห่ งชาติภูลงั กา จังหวัดนครพนม และเขตรักษา
พันธุ์ สัตว์ป่าภู ววั จังหวัดบึ งกาฬ โดยการสารวจตาม
เส้ นทางศึ กษาธรรมชาติ พร้ อมทั้งเก็ บตัวอย่ า ง และ
บันทึ กพิ กดั ของพันธุ์ไม้แต่ ละชนิ ด และใช้โปรแกรม

GeoCAT ในการค านวณหาค่ าพื้ นที่ การกระจายพันธุ์
(Area of Occupancy-AOO) และขอบเขตการกระจาย
พันธุ์ (Extent of Occupancy-EOO) พบพื ชที่ ถู กคุ กคาม
62 ชนิ ด สามารถจัดจาแนกสถานภาพของพืชได้ 3 กลุ่ม
คือ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 37 ชนิ ด ใกล้สูญพันธุ์ 23 ชนิ ด
และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด
ชนิดพรรณไม้ ที่เป็ นชนิดใหม่ และพืชที่พบเป็ นครั้ งแรก
ของไทย
จากการส ารวจพบว่ามี พื ชชนิ ดใหม่ของโลก
(new species) จานวนทั้งหมด 12 ชนิ ด ( 11 สกุล 7 วงศ์)
(Table 2) ได้แก่ พืชในวงศ์เข็ม (Rubiaceae) 2 ชนิ ด คื อ
เข็มก้นปิ ด และเข็มใหญ่ วงศ์สัก (Lamiaceae) 1 ชนิ ด
คือ โสมภูลงั กา วงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) 1 ชนิ ด คือ
ว่านแผ่นดินเย็นอุม้ ผางเอื้องรังนกไทยทอง เอื้องกลับติด
พั ง งา เอื้ องศิ ริ ชั ย และเอื้ องกลี บ ติ ด ภู วงศ์ โ มก
(Apocynaceae) คื อ ครื ออี เ ฒ่ า ภู ว ัว วงศ์ โ คลงเคลง
(Melastomataceae) คือ สาวสนมดงนาทาม วงศ์ตะแบก
(Lythraceae) คือ ตะแบกขาว และวงศ์ก่อ (Fagaceae) คือ
ก่อโตนปริ วรรต
พื ช ที่ พ บเป็ นครั้ งแรกในประเทศไทย (new
recoreded) พบ 4 ชนิ ด คื อ Pandanus ornatus (Gaudich.)
Kurz Artocarpus lowii King พุ ด ใ ต้ ด อ กใ ห ญ่
(Rothmannia macrophylla (Hook.f.) Bremek.) แ ล ะ
ฝอยทองมาเลย์ (Maingaya malayana Oliv.)
พรรณไม้ที่เป็ นคาดว่าเป็ นพืชชนิดใหม่ ได้แก่
Psychotria sp. และพื ช ที่ พ บเป็ นครั้ งแรกในประเทศ
ไทย พบ 2 ชนิ ด ประกอบด้วยพื ช ในวงศ์พ ลับ พลึ ง
(Amaryllidaceae) 1ชนิ ด คื อ Crinum sp. และวงศ์
กล้วยไม้ (Orchidaceae) 1 ชนิ ด คือ Liparis acutissima
Rchb.f. ปั จจุบนั กาลังอยู่ในระหว่างการศึกษาทบทวน
ข้อมูลและตรวจสอบจากนักพฤกษศาสตร์ ที่เชี่ ยวชาญ
ในวงศ์ดงั กล่าว รวมทั้งการตรวจสอบตัวอย่างต้นแบบ
เพิ่มเติม
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Table 2 New species founed in protected area
Thai name
Botanical name
Family
1. ว่านแผ่นดินเย็นอุม้ ผาง Nervilia umphangensis Suddee, Rueangruea & S. W. Gale
Orchidaceae
2. เอื้องรังนกไทยทอง
Porpax thaithongiae Suddee, Prommanut & Watthana
Orchidaceae
3. เอื้องกลับติดพังงา
Gastrodia phangngaensis Suddee, Sirimongkol & Chamch. Orchidaceae
4. เอื้องศิริชยั
Didymoplexis sirichaii Suddee
Orchidaceae
5. เอื้องกลีบติดภู
Gastrodia sp.
Orchidaceae
6. เข็มใหญ่
Ixora megalophylla Chamch.
Rubiaceae
7. เข็มก้นปิ ด
Ixora phulangkaensis Chamch.
Rubiaceae
8. เครื ออีเฒ่าภูววั
Ceropegia sp.
Apocynaceae
9. โสมภูลงั กา
Plectranthus phulankaensis Suddee, Suphuntee & Saengrit
Lamiaceae
10. สาวสนมดงนาทาม
Sonerila dongnathamensis Suddee, Phutthai & Rueangruea Melastomataceae
11. ตะแบกขาว
Lagerstroemia huamotensis W. J. de Wilde & Duyfjes
Lythraceae
12. ก่อโตนปริ วรรต
Lithocarpus orbicarpus Strijk
Fagaceae
การประเมินสถานภาพพืชที่ถูกคุกคามในประเทศไทย
การประเมินครั้งนี้ ได้จากการตรวจสอบจาก
เอกสารอ้า งอิ ง ที่ มี นัก วิ จัย ศึ ก ษามาก่ อ น ฐานข้อ มู ล
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งในหอพรรณไม้ และการสารวจ
ในภาคสนาม เพื่อประเมินจานวนประชากร เขตการ
กระจายพันธุ์ และปั จจัย คุ กคามที่ มีผ ลต่ อสถานภาพ
ตามเกณฑ์ของ IUCN พบว่า พืชที่ ได้รับการประเมิ น
สถานภาพมีจานวน 1,217 ชนิด จัดเป็ นพืชที่ถกู คุกคาม
จานวน 944 ชนิด และมีสถานภาพเป็ นพืชที่ถกู คุกคาม
อย่างยิ่ง
การประเมิ น สถานภาพพื ช (status) เฉพาะ
กลุ่ ม พื ช มี ท่ อ ล าเลี ย งในประเทศไทย พบว่ า มี
สถานภาพแบ่ งออกเป็ น 7 กลุ่ ม ได้แ ก่ (1) พื ช ที่ สู ญ
พัน ธุ์ ใ นธรรมชาติ (Extinct in the wild, EW) 2 ชนิ ด
(2) พื ชที่ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered
species, CR) 18 ช นิ ด (3) พื ช ที่ ใ ก ล้ สู ญ พั น ธุ์
(Endangered species, EN) 200 ช นิ ด (4) พื ช ที่ มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable species, VU) 715
ชนิด (5) พืชที่ใกล้ถกู คุกคาม (near threatened species,

NT) 34 ชนิด (6) พืชกลุ่มที่เป็ นกังวลน้อยที่สุด (Least
concerned species, LC) 6 ชนิ ด และ (7) พื ช กลุ่ ม ที่ มี
ข้อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ (data deficient, DD) 242 ชนิ ด แต่
ไม่พบพืชที่สูญพันธุ์ (extinct species, EX)
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบสถานภาพของพืชที่
มีท่อลาเลียงในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558 และ
2559 (Table 3) พบว่า มีสถานภาพแบ่งออกเป็ น 7 กลุ่ม
ได้แก่ (1) พืชที่ สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the
wild, EW) ไม่ แ ตกต่ า งกัน คื อ มี 2 ชนิ ด เท่ า เดิ ม คื อ
ฟ้ ามุ่ยน้อย (Vanda coerulescen s Griff) (Orchidaceae)
และโศกระย้า (Amherstian obilis Wall.) (Fabaceae)
(2) พื ชที่ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered
species, CR) ไม่แตกต่ างกัน คื อ มี 18 ชนิ ด (3) พื ชที่
ใกล้สู ญ พัน ธุ์ (Endangered species, EN) แตกต่ า งกัน
ในปี พ.ศ. 2558 มี จานวนเพิ่ มขึ้ น 2 ชนิ ด (4) พื ช ที่ มี
แนวโน้ ม ใกล้ สู ญพั น ธุ์ (Vulnerable species, VU)
แตกต่างกันในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนเพิ่มขึ้น 146 ชนิ ด
(5) พืชที่ ใกล้ถูกคุกคาม (near threatened species, NT)
แตกต่างกันในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนเพิ่มขึ้ น 11 ชนิ ด
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(6) พื ช กลุ่ ม ที่ เ ป็ นกัง วลน้ อ ยที่ สุ ด (Least concerned
species, LC) ไม่แตกต่างกัน คือมี 6 ชนิด และ (7) พืช
กลุ่ มที่ มี ข้ อ มู ล ไ ม่ เ พี ย ง พ อ (data deficient, DD)
แตกต่ างกันในปี 2558 มี จานวนเพิ่มขึ้ น 242 ชนิ ด แต่
ไม่ พ บพื ช ที่ สู ญ พัน ธุ์ (extinct species, EX)พื ช ที่ มี ท่ อ
ลาเลี ยงที่ อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ อย่างยิ่ง (CR)

เป็ นพื ช วงศ์ ไ ม้ย าง (Dipterocarpacea) มี ท้ ัง หมด 18
ชนิ ด ตามข้อมูลใน Table 4 ได้แก่ กระบากทอง ช้า
ม่วง ยางกล่อง ยางใต้ กระบกกรัง ตะเคียนขน ตะเคียน
เขา ตะเคี ย น ตะเคี ย นใบใหญ่ ตะเคี ย นชัน ตาแมว
สยานวล กระบากดา เต็งตานี กาลอดา หมากอ่อน ปาล
อชาลี ตะเคียนเต็งและสักปี ก

Table 3 Compare of status of vascular plants in Thailand between 2006 and 2015
Category
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
sum

Monocotyledons
2006
1
141
224
3
369

Dicoytyledons
2015
1
142
275
7
61
486

2006
1
18
64
345
20
6
454

2015
1
18
65
440
27
6
181
738

Table 4 Vascular plants in categoty: Critically Endangered
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Botanical name
Anisoptera curtisii Dyer ex King
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz
Dipterocarpus dyeri Pierre
Dipterocarpus hasseltii Blume
Hopea helferi (Dyer) Brandis
Hopea sangal Korth.
Hopea siamensis F. Heim
Hopea sublanceolata Symington
Hopea thorelii Pierre
Neobalanocarpus heimii (King) P.S. Ashton
Shorea bracteolata Dyer
Shorea farinosa C.E.C. Fisch.
Shorea guiso (Blanco) Blume
Shorea longisperma Roxb.
Shorea singkawang (Miq.) Miq.
Shorea sumatrana (Slooten ex Thorenaar) Symington ex Desch
Shorea thorelii Pierre
Vatica bella Slooten

Thai mane
กระบากทอง
ช้าม่วง
ยางกล่อง
ยางใต้
กระบกกรัง
ตะเคียนขน
ตะเคียนเขา
ตะเคียน
ตะเคียนใบใหญ่
ตะเคียนชันตาแมว
สยานวล
กระบากดา
เต็งตานี
กาลอดา
หมากอ่อน
ปาลอชาลี
ตะเคียนเต็ง
สักปี ก

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

สาเหตุของการถูกคุกคาม 4 กลุ่ม คื อ กลุ่มที่
1 ถิ่นที่อยูถ่ ูกคุกคาม เช่น การขยายพื้นที่การเกษตร ไฟ
ป่ า การตัดไม้ทาลายป่ า และการพัฒนาการท่องเที่ ยว
เป็ นต้น กลุ่มที่ 2 การเก็บพืชเพื่อการค้า เช่น กลุ่มที่ 3
ชนิ ดพันธุ์ต่ างถิ่ นคุ กคาม ได้แก่ การคุ กคามจากสัต ว์
เลี้ยงของชาวบ้านและการคุกคามจากพืชต่างถิ่น และ
กลุ่มที่ 4 กิ จกรรมการท่ องเที่ ยว ได้แก่ การเหยียบย่า
ของนักท่องเที่ ยว และการตั้งแคมป์ พักแรมนอกพื้นที่
ที่กาหนด
การศึ กษาวิจัยการประเมิ นสถานภาพพืชใน
ครั้งนี้ เป็ นการประเมิ นเฉพาะในประเทศไทย เพื่ อใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการประเมิ นในระดับโลก เพื่ อ
ตอบสนองต่ อกลยุทธ์ ทั่วโลกว่า ด้วยการอนุ รั กษ์พื ช
(Global Strategy for Plant Conservations: GSPC) ใน
การด าเนิ น การตามเป้ าหมายที่ 2 คื อ การวิ เ คราะห์
ประเมิ นเบื้ องต้นของสถานภาพการอนุ รักษ์ข องทุ ก
ชนิ ด พัน ธุ์ พื ช ที่ ไ ด้จ าแนกแล้ว ในระดับ ชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์หลัก
ในการศึ กษาวิจยั นี้ เพื่ อศึ กษาด้านอนุ กรมวิธาน การ
กระจายพันธุ์ และการประเมินสถานภาพของพืช เพื่อ
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึ กษาพืชวงศ์อื่น ๆ และเป็ น
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป และ
เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการตั ด สิ นใจในการ
ออกแบบ นโยบายและกฎระเบี ยบที่ใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

สรุ ป
การสารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในพื้นที่
อนุ รักษ์ จานวน 15 แห่ ง ได้ตวั อย่างพรรณไม้ท้ งั สิ้ น
1,006 หมายเลข พบพื ช ชนิ ด ใหม่ ข องโลก (new
species) ในวงศ์เข็ม (Rubiaceae) 12 ชนิด พืชที่พบเป็ น
ค รั้ ง แ ร ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย (new recoreded) พ บ
4 ชนิ ด คื อ Pandanus ornatus (Gaudich.) Kurz
Artocarpus lowii King พุดใต้ดอกใหญ่ (Rothmannia
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macrophylla (Hook.f.) Bremek.) และฝอยทองมาเลย์
(Maingaya malayana Oliv.) ข้ อ มู ล กา ร ป ระ เ มิ น
สถานภาพพื ช ในกลุ่ มป่ าภูววั และภู ลงั กาได้จดั พิ มพ์
เป็ นหนังสื อ พื ช ที่ ถู กคุ กคามในป่ าภู ววั ภู ลงั กา และ
รวบรวมองค์ ค วามรู ้ ก ารจ าแนกพรรณไม้จัด พิ ม พ์
หนังสื อ คู่มือจาแนกชนิ ดพรรณไม้แบบลักษณะเด่ น
เฉพาะ ข้อมูลพืชถูกคุกคามในประเทศไทยและปั จจัย
คุกคามที่ได้จากการศึกษาได้จดั พิมพ์เป็ นหนังสื อพืชที่
ถู ก คุ ก คามในประเทศไทย รวมทั้ง ได้ก ารประเมิ น
สถานภาพพืชถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ IUCN จานวน
1,224 ชนิ ด และจั ด ท าโฮมเพจสถานภาพพื ช ใน
ประเทศไทย เพื่ อให้บริ การสื บค้นข้อมูลพื ชผ่านเว็ป
ไซต์ ข องส านัก งานหอพรรณไม้ใ ห้ แ ก่ ผู ้ใ ช้ ได้แ ก่
เจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และบุคคลภายนอกให้สามารถเข้าถึงและสื บค้นข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
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บทคัดย่อ
แดง (Xylia xylocarpa) เป็ นหนึ่ งในไม้ที่มีคุณค่าและมีการใช้ประโยชน์กนั อย่างแพร่ หลายแต่ในปั จจุบนั
ด้ว ยข้อ จ ากัด ทางด้า นปริ ม าณของไม้ จึ งส่ งผลให้เ กิ ด ปั ญ หาขาดแคลนและไม่ เ พี ย งพอต่ อความต้อ งการใช้
ประโยชน์รวมทั้งการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า วิธีการชักนายอดจานวนมากในสภาพปลอดเชื้ อจึงเป็ น
วิธีการหนึ่ งที่จะช่วยเพิ่มปริ มาณกล้าไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อการปลูกสร้างสวนป่ า ตัวอย่างศึกษา
เตรี ยมจากการฟอกฆ่าเชื้ อเมล็ด (disinfection) เพื่อเตรี ยมลาต้นอ่อน (hypocotyls) และใบเลี้ยง (cotyledons) พบว่า
ความเข้มข้นคลอรอกซ์ 10 เปอร์ เซ็นต์ ระยะเวลาฟอกฆ่าเชื้อ10 นาที ตามด้วยลนไฟให้ตวั อย่างปลอดเชื้อมากที่สุด
90 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการฟอกด้วยคลอรอกซ์ 10 เปอร์ เซนต์ ระยะเวลา10 นาที ไม่ลนไฟ และการฟอกด้วย
คลอรอกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา10 นาที ที่ลนไฟและไม่ลนไฟตามลาดับ ผลการชักนายอดจากอาหารสูตร MS
ที่ ประกอบด้วยสารเร่ งการเจริ ญเติ บโต (kinetin) ความเข้มข้น 0.2 ppm ร่ วมกับ 6-benzylaminopurine (BAP) ที่
ความเข้มข้น0, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0 และ 2.0 ppm พบว่า อาหารสู ตร MS ที่ประกอบด้วยสารเร่ งการเจริ ญเติ บโต 0.2
ppm ร่ วมกับ BAP 1.0 ppm ให้ผลการชักนายอดเฉลี่ย 15 ยอดต่อชิ้ นตัวอย่างซึ่ งสู งที่ สุด เมื่อเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 6
สัปดาห์ การชักนา การออกรากจากอาหารสู ตร MS ที่ประกอบด้วยสารเร่ งการเจริ ญเติบโต (3-indolebutyric acid,
IBA) ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10 ppm พบว่า IBA ความเข้มข้น10 ppm ให้ผลการชักนาการออกรากดี
ที่สุด โดยรากมีความยาวเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร จานวนเฉลี่ย 3 รากต่อชิ้นตัวอย่าง เมื่อเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์
คาสาคัญ: ไม้แดง การชักนายอด ลาต้นอ่อน ใบเลี้ยง การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่

ABSTRACT
Xylia xylocarpa, an important species, has been extensively used for many purposes. Recently,
restrictions on harvesting have caused a wood shortage, which has been compounded by natural propagation being
quite low. In vitro shoot induction is used to increase seedling stocks in order to facilitate forest plantation
establishment. To apply this protocol, the hypocotyls and cotyledons were prepared from mature seeds, which
were effectively disinfected using 10% clorox, 10 min, and burning for 1 s. The results of disinfecting and cleaning
produced 90% of the total sample in a highly disinfected condition when compared with 10% clorox, 10 min
without burning, and 5% clorox, 10 min following burning and without burning, respectively. MS medium
samples including 0.2 ppm kinetin mixed with 6-benzylaminopurine (BAP) 0, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, and 2.0 ppm
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concentration were prepared for shoot induction. Shoot proliferation was successful with MS medium that
included 0.2 ppm kinetin and 1.0 ppm BAP. The highest numbers of multiple shoots (15 shoots per explant)
resulted after culture for 6 wk. The root induction medium was prepared from MS medium with 0.5, 1.0, 2.5, 5.0,
and10 ppm 3-indolebutyric acid (IBA). Satisfactory root induction was obtained using 10 ppm IBA. The average
root length after 6 wk was about 0.8cm and the average root number was 3 roots per explant.
Keywords:Xylia xylocarpa, shoot proliferation, hypocotyls, cotyledons, tissue culture

คานา
แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var.
xylocarpa) สมา ชิ กวงศ์ Fabaceae ว ง ศ์ ย่ อ ย
Mimosoideae (เต็ ม , 2557) เป็ นไม้ ยื น ต้ น ผลัด ใบ
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงได้ถึง 20 – 30 เมตร ลาต้น
เปลาตรง ในพื้นที่ดินตื้นไม่เหมาะสมลาต้นจะเล็กคด
งอและแตกกิ่ งต่ า เปลือกเรี ยบสี เทาอมแดงตกสะเก็ด
ออกเป็ นแผ่ น กลมบาง ๆ เนื้ อ ไม้มี สี น้ าตาลแดง
หรื อสี แดง ใบเป็ นประกอบขนนกสองชั้นปลายใบคู่
(bipinnate) ดอกแบบช่ อกระจุ ก ผลเป็ นฝั กแบนรู ป
ขอบขนานเรี ย ว เมล็ด แบนสี น้ า ตาลเป็ นมัน ฝั กแก่
เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ถึ ง มี น าคม พบได้ใ นป่ าเต็ ง รั ง ป่ า
เบญจพรรณในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือของประเทศ (เอื้อมพรและปณิ ธาน, 2547)
แดงมี การใช้ป ระโยชน์กันอย่า งแพร่ หลายตั้งแต่ ใ น
อดีตจนถึงปั จจุบนั เนื่ องจากคุณสมบัติของเนื้ อไม้ที่มี
ความทนทานแข็ ง แรงและมี ล วดลายสวยงามและ
พบว่ามีความทนทานเมื่อเนื้ อไม้สัมผัสผิวดิ นเกิ นกว่า
25 ปี (Keating and Bolza, 1982) จึ งนิ ยมนาเนื้ อไม้มา
ใช้ในงานก่อสร้าง เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ รวมทั้งยา
รักษาโรค (วิชาญ, 2554) และในแก่ นของไม้แดงมี
สาร Sandaracopimaradiene-3β,18-diol (D1) ซึ่ งมีผล
ในการต้านแบคที เรี ย อาทิ Staphylococcus aureus,
Propionibacterium acnes, Streptococcus mutans,
Streptococcus sobrinus และ Salmonella typhi D7
และ D19 ได้ในระดับปานกลางถึงดี และยังมีฤทธิ์ ใน
การต่อต้านมะเร็ ง (วีรชัย, 2557) เมล็ดไม้แดงสามารถ

รั บ ประทานได้ ซึ่ งอุ ด มไปด้ ว ย globulins และ
albumins ซึ่ งคิดเป็ น 32% ของโปรตีนทั้งหมด (29.5%)
และ 51.3% linoleic acid ซึ่ งเป็ นไขมันไม่ อ่ิ มตัวจาก
ทั้งหมด 14.78%,ไฟเบอร์ (fiber) 8.02%, คาร์ โบไฮเดรต
42.6% และขี้เถ้า (ash) 5.11% (Siddhurajuet al., 1995)
การขยายพันธุ์ ไม้แดงเพื่ อการผลิ ตกล้าไม้ที่
ปฏิ บตั ิ กนั อยู่ในปั จจุ บนั เป็ นการขยายพันธุ์โดยเมล็ด
เท่านั้น เนื่ องจากสามารถผลิตกล้าได้เป็ นจานวนมาก
แต่ในบางปี พบว่า ให้ปริ มาณเมล็ดน้อย (น้อยกว่า 100
กรั มต่ อต้น) และแหล่ งเก็บเมล็ด พันธุ์ คุ ณภาพดี และ
เก็บได้ในปริ มาณมากพบได้น้อย และการเก็บเมล็ด
จานวนมากจาเป็ นต้องอาศัยแรงงานโดยเฉพาะการปี น
ต้นเพื่ อเก็บ จึ งส่ งผลต่ อการวางแผนปลูกเป็ นแปลง
ขนาดใหญ่ ซึ่ งในปั จจุบนั ยังไม่พบการปลูกเป็ นแปลง
ขนาดใหญ่ดงั กล่าว ประกอบกับแดงให้ผลตอบแทน
ช้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับไม้โตเร็ วชนิดอื่น ๆ ส่ วนวิธีการ
ขยายพันธุ์อื่น ๆ พบว่า มีการทดลองปั กชาไม้แดงใน
ประเทศมาเลเซี ยซึ่ งเริ่ มสนใจในการปลูก เนื่ องจากไม่
มีปัญหาเรื่ องโรคและแมลง (ส่ วนปลูกป่ าภาคเอกชน
ส านัก ส่ ง เสริ มการปลู ก ป่ า กรมป่ าไม้, 2553) ส่ ว น
วิธีการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้ อนั้น ยังไม่พบการ
ดาเนิ นการ ดังนั้นงานวิจยั การชักนายอดจานวนมาก
ของไม้แดงจากลาต้นอ่อนและใบเลี้ยงในสภาพปลอด
เชื้ อ จึ งเป็ นวิ ธี การทดลองเพื่ อ ขยายพัน ธุ์ ไ ม้แ ดงใน
สภาพปลอดเชื้ อ ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มผลผลิ ตกล้าไม้แดง
ทางหนึ่ งและเพื่อรองรั บความต้องการกล้าไม้แดงซึ่ ง
อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต รวมทั้ง วิ ธีก ารขยายพัน ธุ์

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

ดังกล่าวยังเป็ นวิธีการที่ใช้ตวั อย่างเริ่ มต้นจานวนน้อย
แต่ ส ามารถผลิ ต กล้า ไม้ไ ด้จ านวนมาก และยัง คง
ลักษณะเดิ มทุกประการ ซึ่ งเป็ นข้อดี ในการผลิ ตกล้า
ไม้ที่ได้รับจากการคัดเลือกจากแม่ไม้ที่มีลกั ษณะดีตรง
ตามความต้องการ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่ าง
เตรี ยมตัวอย่างเมล็ดแดงโดยคัดเลือกเมล็ดที่
สมบู ร ณ์ ปราศจากร่ องรอยการเข้า ทาลายของแมลง
และเชื้ อรา จากนั้นทาความสะอาดเมล็ด และแช่เมล็ด
ไว้ในน้ าเปล่าฆ่าเชื้อเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
การฟอกฆ่ าเชื้อ
นาเมล็ดที่ ผ่านการแช่ น้ ามาฟอกฆ่ าเชื้ อด้วย
วิธีการต่าง ๆ กันคื อ 1) 5% คลอรอกซ์ระยะเวลาฟอก
10 นาที 2) 5% คลอรอกซ์ระยะเวลาฟอก 10 นาที ตาม
ด้วยลนไฟ 3) 10% คลอรอกซ์ระยะเวลาฟอก 10 นาที
และ 4) 10% คลอรอกซ์ ร ะยะเวลาฟอก 10 นาที ตาม
ด้วยลนไฟ จากนั้นย้ายลงอาหารสู ตร MS (Murashige
and Skoog, 1962) ที่ ไม่เติ มสารเร่ งการเจริ ญเติ บโตทา
การฟอก 3 ซ้ า บันทึกผลเปอร์เซนต์ความปลอดเชื้อเมื่อ
เลี้ยงเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ภายใต้แสง 3,000 ลักซ์
16 ชัว่ โมง อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส
การชักนายอด
ย้ายส่ วนใบเลี้ยงและลาต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงที่
ได้จากการงอกในสภาพปลอดเชื้ อ โดยตัดส่ วนปลาย
ยอดอ่อนออกและย้ายลงอาหารสู ตร MS ที่เติมสารเร่ ง
การเจริ ญเติบโตความเข้มข้น 0.2 ppm kinetin ร่ วมกับ
สารเร่ งการเจริ ญเติบโต 6-benzylamino purine (BAP)
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0 และ 2.0 ppm
ตามลาดับ ทาการเลี้ยง 3 ซ้ าต่อสู ตรอาหาร บันทึกผล
จานวนยอดและความยาวยอดที่ผา่ นการชักนาเมื่อเลี้ยง
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เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ภายใต้แสง 3,000 ลักซ์ 16
ชัว่ โมง อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส
การชักนาราก
นายอดที่ผ่านการชักนาโดยให้มีใบจานวน 23 คู่ ย้ายลงอาหารสู ตร MS ที่ประกอบด้วยสารเร่ งการ
เจริ ญเติ บโต 3-indolebutyric acid (IBA) ความเข้มข้น
0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10 ppm ทาการเลี้ยง 3 ซ้ าต่อสู ตร
อาหาร บันทึ กผลจานวนรากและความยาวรากที่ ผ่าน
การชักนาเมื่อเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ภายใต้แสง
3,000 ลักซ์ 16 ชัว่ โมง อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส

ผลและวิจารณ์
ผลการเตรียมและการฟอกฆ่ าเชื้อตัวอย่ างเมล็ดแดง
การเตรี ย มเมล็ด แดงโดยผ่ า นการแช่ น้ า 12
ชัว่ โมงพบว่า เปลือกหุม้ เมล็ดแดง (exocarp) มีลกั ษณะ
หนาขึ้ นและพองตัวเล็กน้อย ซึ่ งพบว่าจะช่ วยกระตุน้
การงอกของเมล็ด แดงได้ดี และพบว่ า เมล็ ด แดงที่
ปลอดเชื้ อ จะงอกเมื่ อ ระยะเวลาการเลี้ ย งในสภาพ
ปลอดเชื้ อผ่านไป 1 สัปดาห์ เช่นเดียวกับรายงานของ
Saelim and Zwiazek(2000) (Figure1)
ผลการทดสอบสารฟอกฆ่าเชื้ อ Clorox และ
ระยะเวลาการฟอกฆ่าเชื้ อต่อตัวอย่างเมล็ดแดงที่ ผ่าน
การแช่ น้ า 12 ชั่ ว โมง เมื่ อ เลี้ ยงในอาหาร MS
(ปราศจากสารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ ) เป็ นระยะเวลา 1
สัปดาห์ พบว่า สารฟอกฆ่ า เชื้ อที่ ค วามเข้นข้น 10%
Clorox ระยะเวลาการฟอก 10 นาที ร่ วมกับการลนไฟ
1-2 วินาที ให้ผลการฟอกฆ่าเชื้ อดี ที่สุด โดยมี ความ
ปลอดเชื้ อสู งถึง 90 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเที ยบกับวิธีอื่น ๆ
(Table 1, Figure1) โดยสารฟอกฆ่ า เชื้ อ Clorox ที่
ความเข้มข้นสู งมีประสิ ทธิ ภาพการฟอกฆ่าเชื้ อดี กว่า
สารฟอกฆ่ า เชื้ อความเข้ ม ข้ น ต่ า เมื่ อ ใช้ ร่ วมกั บ
ระยะเวลาการฟอกที่เหมาะสม และขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
ตัวอย่างที่ ฟ อกฆ่ าเชื้ อตามรายงานของ Smith (2013)
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ฆ่าเชื้ อดี ข้ ึ น เมื่ อเที ยบกับวิธีอื่นที่ ไม่ใช้ไฟ เนื่ องจาก
ไฟจะช่ วยทาลายเชื้ อจุ ลชี พต่ าง ๆ ที่ ยงั อาจหลงเหลื อ
อยู่ ใ นขั้ นตอนการฟอกฆ่ า เชื้ อ จึ งส่ งผลให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพการฟอกที่ดีข้ ึน

และพบว่า สารฟอกฆ่าเชื้ อความเข้มข้น 10% Clorox
ร่ วมกับระยะเวลาการฟอก 10 นาที ไม่ส่งผลต่อเมล็ด
แดง เนื่ องจากเมล็ดแดงมีผิวเปลือกหุ ม้ เมล็ดที่หนาจึ ง
มีความสามารถทนทานต่อสารฟอกฆ่าเชื้อ และการใช้
ไฟร่ วมกับการฟอกฆ่าเชื้ อพบว่า ช่ วยให้ผลการฟอก

Table 1 Disinfection of Xylia xylocarpa seeds under different conditions
No.
Conditions
Seed (no.)
Seed Disinfection (no.) Disinfection (%)
1 5% Clorox + 10 min
30
6
20
2 5% Clorox + 10 min + Fire
30
15
50
3 10% Clorox + 10 min
30
21
70
4 10% Clorox + 10 min + Fire
30
27
90

A

B

Figure 1 Disinfection and germination seed after culture 1 (A) and 2 (B) weeks
ผลการชักนายอดจานวนมาก
ผลการชักนายอดจากใบเลี้ยงและลาต้นอ่อน
ใต้ใบเลี้ ยงที่ ผ่านการตัดยอดอ่อนออกในสารเร่ งการ
เจริ ญเติ บโต Kinetin (Kn) และ BAP พบว่า สามารถ
ชัก น ายอดจ านวนมากได้โ ดยยอดจะเจริ ญมาจาก
ตาแหน่ งโคนใบเลี้ยงที่ตดั ยอดออกเมื่อเลี้ยงในอาหาร
สู ต ร MS ที่ มี ส ารเร่ งการเจริ ญเติ บ โต 0.2 ppm Kn
ร่ ว มกับ 1.0, 0.6 และ 2.0 ppm BAP ให้ผ ลการชักน า
ยอดจ านวนเฉลี่ ย สู งที่ สุ ดคื อ 15, 10 และ 8 ยอด
ตามลาดับ (Table 2, Figure 2) และพบว่าปริ มาณ BAP

ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการชักนายอดที่เพิ่มขึ้นและจะลดลง
เมื่ อมี ค วามเข้มข้น 2.0 ppm ซึ่ งแตกต่ า งจากตัวอย่า ง
ควบคุ มที่ เลี้ ยงในสู ตรอาหารที่ ปราศจากสารเร่ งการ
เจริ ญเติบโต ซึ่ งมีการเจริ ญเพียง 1 ยอดต่อชิ้นตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ผ่านการชักนายอดมีความยาวเฉลี่ยระหว่าง
5.75 – 6.4 เซนติเมตร ซึ่ งมีความยาวไม่แตกต่างกันใน
แต่ละสูตรอาหารทดลอง เนื่ องจากผลของสารเร่ งการ
เจริ ญเติ บโต Kn และ BAP ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีหน้า ที่ ใน
การกระตุ ้น การแตกยอดและการแบ่ ง เซลล์ จึ ง ไม่
ส่ งผลต่อการเจริ ญเติ บโตทางด้านความสู งหรื อส่ งผล
ต่อความสูงของชิ้นตัวอย่างได้นอ้ ย (Bonga, 1982)
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Table 2 Shoot induction of Xyliaxylocarpa in plant growth regulators(6 weeks culture)
Plant Growth Regulator (ppm)
Shoot proliferation
No.
Kn
BAP
average (no.)
1*
1
2
0.2
2
3
0.2
0.2
4
4
0.2
0.4
4
5
0.2
0.6
10
6
0.2
1.0
15
7
0.2
2.0
8
Remark Kn = Kinetin, BAP = 6-benzylamino purine
1* = MS medium without plant growth regulator
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Shoot length
average (cm)
5.9
5.75
5.8
6.0
6.4
6.2
6.0

Figure 2 Effect of plant growth regulation on explants included A) 0.2 ppm Kn, B) 0.2 ppm Kn and 0.2 ppm
BAP,C)0.2 ppm Kn and 0.4 ppm BAP, D) 0.2 ppm Kn and 0.6 ppm BAP, E) 0.2 ppm Kn and 1.0
ppm BAP and F)0.2 ppm Kn and 2.0 ppm BAP
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ผลการชักนาราก
ผลการชักนารากจากยอดที่ ผ่านการกระตุ น้
พบว่ า อาหารสู ต ร MS ที่ ป ระกอบด้ว ยสารเร่ ง การ
เจริ ญเติ บโต 3-indolebutyric acid (IBA) ความเข้มข้น
10 ppm สามารถชักนาการเกิ ดรากได้ดีที่สุดมีจานวน
เฉลี่ ย 3 รากต่ อ ชิ้ น ตั ว อย่ า ง ความยาวเฉลี่ ย 0.8
เซนติ เมตร (Table 3, Figure3) รองลงมาคื อ สารเร่ ง

ความเข้มข้น 5.0 ppm IBA ซึ่ งพบว่าสามารถชักนาราก
ได้ แต่ จานวนรากที่ ไ ด้มีจ านวนและความยาวเฉลี่ ย
น้อยกว่า ส่ วนอาหารสูตร MS และ 1/2MS ที่ปราศจาก
สารเร่ งการเจริ ญเติ บโตและสู ตรอาหารอื่ น ๆ พบว่า
ไม่ ส ามารถชัก น าการเกิ ด รากได้ และจากผลการ
ทดลองพบว่ า รากที่ ได้ ย ั ง มี จ านวนน้ อ ยซึ่ งยั ง
จาเป็ นต้องหาความเหมาะสมในการชักนารากต่อไป
เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย้ายปลูก

Table 3 Root induction under MS medium with 3-indolebutyric acid (IBA)(6 weeks culture)
Plant Growth Regulator
Root induction
No. MS medium
IBA (ppm)
average (no.)
1
½ MS
0
2
MS
0
3
MS
0.5
0
4
MS
1.0
0
5
MS
2.5
0
6
MS
5.0
1
7
MS
10.0
3
Remark IBA = 3-indolebutyric acid

Root length
(cm)
0
0
0
0
0
0.5
0.8

Figure 3 Effect of IBA on root induction included A) 5.0 ppm and B) 10.0 ppm IBA

สรุ ป
ล าต้น อ่ อ นและใบเลี้ ย งจากเมล็ ด สามารถ
เตรี ยมได้จ ากเมล็ ด ที่ ผ่ า นการฟอกฆ่ า เชื้ อ ที่ ค วาม
เข้ ม ข้ น 10% Clorox ระยะเวลาการฟอก 10 นาที
ร่ วมกับการลนไฟ 1-2 วินาที ให้ผลการฟอกฆ่าเชื้ อดี
ที่สุด เมล็ดที่ปลอดเชื้อจะงอกเมื่อเลี้ยงในสภาพปลอด

เชื้ อผ่านไป 1 สัปดาห์ ลาต้นอ่อนและใบเลี้ยงสามารถ
ชักนายอดจานวนมากได้จากอาหารสู ตร MS ที่ มีสาร
เร่ งการเจริ ญเติบโต 0.2 ppm Kn ร่ วมกับ 1.0 ppm BAP
และการชักนารากในอาหารสู ตร MS ที่ ประกอบด้วย
สารเร่ ง การเจริ ญเติ บโต 10 ppm IBAสามารถชักน า
การเกิดรากได้ดีที่สุด
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาโครงสร้างด้านตั้งของแมงมุมใต้เรื อนยอดในป่ าเต็งรังบริ เวณสถานี วิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช
จังหวัดนครราชสี มา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความหลากหลาย
ทางชี วภาพและสังคมแมงมุมตามระดับแนวตั้ง ตั้งแต่ระดับพื้นดิน ระดับพืชพื้นล่าง ระดับอากาศและระดับเรื อน
ยอดพื ชชั้นกลางที่ ระดับความสู งไม่เกิ น 3 เมตร โดยใช้วิธีการสารวจ 4 วิธี คื อ การร่ อนซากใบไม้ การสารวจ
โดยตรงด้วยมือ การใช้สวิงจับแมลง และการตี เรื อนยอด การศึ กษานี้ ดาเนิ นการสารวจทุ ก ๆ สองเดื อนระหว่าง
เดื อนกรกฎาคม 2556 ถึง เดื อนมิถุนายน 2557 จากการศึ กษาพบแมงมุมทั้งหมด 2,649 ตัว จาแนกเป็ น 213 ชนิ ด
162 สกุล จาก 44 วงศ์ ในระดับพื้นดินแมงมุมที่พบชุกชุมมากที่สุด คือ วงศ์ Zodariidae (30.05%) รองลงมาคือวงศ์
Oonopidae (13.34%), Sparassidae (13.34%) และ Lycosidae (12.14%) ระดับเรื อนยอดพืชคลุ มดิ นพบชุ กชุ มมาก
ที่ สุด คื อวงศ์ Salticidae (23.84%) รอลงมาคื อวงศ์ Thomisidae (21.23%) และ Araneidae (10.32%) ระดับอากาศ
พบชุกชุมมากที่ สุดได้แก่ วงศ์ Araneidae (33.76%) และระดับเรื อนยอดชั้นกลาง พบวงศ์ Salticidae (31.78%) ชุ ก
ชุ มมากที่ สุด จากค่ า ดัชนี ความหลากหลายของ Shannon-Wiener พบว่าในระดับเรื อนยอดชั้นกลางมี ค่า สู งสุ ด
เท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ ระดับอากาศ ระดับเรื อนยอดพืชคลุมดิ น และระดับพื้นดิน มีค่าเท่ากับ 4.15, 3.81 และ
3.41 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าแมงมุมมีโครงสร้างสังคมต่างกันตามระดับการหากินและถิ่นที่อยู่ภายใต้เรื อนยอด
ป่ าเต็งรัง
คาสาคัญ: แมงมุม ป่ าเต็งรัง สะแกราช

ABSTRACT
The vertical stratification of sub-canopy spiders was investigated in dry dipterocarp forest in the Sakaerat
Environment Research Station, Nakhon Ratchasima province, Northeastern Thailand. The objective was to
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compare spider communities and species diversity at four different levels: ground, ground vegetative canopy,
aerial, and middle-canopy layers to 3 m. Four sampling techniques were used: litter shifting, hand collecting,
sweeping, and canopy beating from July 2011 to June 2012, once every two months. In total, 2,649 individual
spiders were identified to 213 species 162 genera, and 44 families. The vertical stratification revealed the
numerical dominance of the families Zodariidae (30.05%), Oonopidae (13.34%), Sparassidae (13.34%), and
Lycosidae (12.14%) that are predominately ground-level spiders. In contrast, the spiders captured in the ground
vegetative canopy suggested Salticidae (23.84%), Thomisidae (21.23%), and Araneidae (10.32%), and a family
of active foragers to be numerically dominant. Araneidae (33.76%) and Salticidae (31.78%) were dominant in the
aerial and middle canopy levels, respectively. The Shannon-Wiener index was highest in the middle canopy layer
(4.23), followed by aerial (4.15), ground vegetative canopy (3.81), and ground layer (3.41). The results indicated
that major groups of spiders differ in their vertical distribution and micro-habitat within the under-canopy of dry
dipterocarp forest.
Keywords: spiders, dry dipterocarp forest, Sakaerat

คานา
แ ม ง มุ ม เ ป็ น ก ลุ่ ม สั ต ว์ ข า ข้ อ ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายสู ง ท าหน้า ที่ เ ป็ นผูล้ ่ า สั ต ว์ข นาดเล็ก ใน
ระบบนิเวศ ได้รับการตั้งชื่อแล้วจานวน 45,938 ชนิ ด
3,982 สกุล และ 114 วงศ์ (World Spider Catalog, 2016)
โดย Coddington et al. (1991) คาดการณ์ ว่า น่ า จะพบ
แมงมุมราว 60,00-170,000 ชนิ ด ในโลก สาหรั บใน
ประเทศไทยมี แมงมุมที่ ไ ด้รับการตั้งชื่ อแล้วจานวน
480 ชนิ ด (World Spider Catalog, 2016) และจาก
การศึกษาโครงสร้างและความหลากชนิดแมงมุมในป่ า
ริ มน้ าบริ เวณแม่น้ าโขงตอนกลางในประเทศไทย พบ
แมงมุ ม 136 ชนิ ด 108 สกุ ล 25 วงศ์ (Wongbhrom,
2013) จากการศึ ก ษาความหลากหลาย การแพร่
กระจาย และการปรากฏของแมงมุ ม ในอุ ท ยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบ 211 ชนิ ด
148 สกุล จาก 44 วงศ์ (Dankittipakul, 2002)
ป่ าเต็ ง รั ง มี เ ขตแพร่ ก ระจายทั่ว ไปในพื้ น ที่
แห้งแล้งบนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉี ย งใต้ ได้แก่ ประเทศเวีย ดนาม ลาว กัมพูชา ไทย
และเมียนร์ ม่า นอกจากนี้ ยงั พบได้ในพื้นที่เล็ก ๆ ทาง

ตอนเหนื อของประเทศอินเดี ย ลักษณะสาคัญของป่ า
เต็งรั งประกอบด้วยพรรณไม้เ ด่ น 4 ชนิ ด ได้แก่ เต็ง
(Shorea obtuse Wall) รัง (S. siamensis Miq.) ยางเหี ยง
(Dipterocarpus obtusifolius Teysm) และยางพลวง
(D. tuberculatus Roxb.) ป่ าเต็งรังพบกระจายในพื้นที่
ที่ มีฤดูแล้งนานตั้งแต่ 5-6 เดื อน มี ปริ มาน้ าฝนตั้งแต่
1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่า
เต็งรั งประมาณ 45 % ของเนื้ อที่ ป่าที่ พบทั้งหมด ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ ก ระจายในพื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ง ในภาคเหนื อ
ตะวันออกเฉี ยง เหนื อ ตะวันออก และตะวันตกของ
ประเทศ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 150-1,300
เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (Bunyavejchewin,
1983) อย่างไรก็ตามการศึ กษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแมงมุมในพื้นที่ป่าเต็งรังในประเทศไทยยัง
มีนอ้ ยมาก จากการศึ กษาเบื้ องต้นแมงมุมในป่ าเต็งรัง
ของประเทศไทย พบ 106 ชนิ ด 86 สกุล จาก 29 วงศ์
(Wongprom et al., 2013)
สถานีวิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราชจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วัน ที่ 19 กั น ยายน 2510 ในท้อ งอ าเภอวัง น้ าเขี ย ว
จังหวัดนครราชสี มา มีพ้ืนที่ประมาณ 48,750 ไร่ โดย
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สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย

ได้รับอนุ ญาตจากกรมป่ าไม้เข้าทาประโยชน์ในการ
ศึกษาและวิจยั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็ นต้นมา และได้รับ
การประกาศเป็ นพื้นที่สงวนชี วมณฑลสะแกราชเมื่อปี
พ.ศ. 2517 สถานี วิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราชมีงานวิจยั
ด้านความหลากหลายทางชี วภาพหลายเรื่ อง ซึ่ งเป็ น
ข้อ มูลพื้ นฐานส าคัญ ในการประยุกต์กับงานวิ จัย ใน
สาขาอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามยัง
ขาดข้อมูลความหลากหลายของแมงมุมในพื้นที่ การ
วิจัยครั้ งนี้ เ พื่ อ เพิ่ มองค์ความรู ้ ดา้ นความหลากหลาย
ของแมงมุมให้กบั สถานีวิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราชและ
ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสาขา
อื่น ๆ ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
เลื อ กพื้ น ที่ ป่ าเพื่ อ วางแปลงตัว อย่ า งหลัก
ขนาด 100 x 100 เมตร ในพื้ น ที่ ป่ าเต็ ง รั ง จ านวน 6
แปลง โดยแต่ละแปลงห่างกันอย่างน้อย 0.5 กิโลเมตร
ในแปลงตัว อย่ า งหลัก แต่ ล ะแปลงทาการวางแปลง
ตัว อย่ า งย่ อ ยขนาด 25 x 25 เมตร จ านวน 16 แปลง
จากนั้นกาหนดหมายเลขกากับแต่ละแปลงเก็บตัวอย่าง
ย่อ ย สุ่ ม เก็บ ข้อ มู ลในแปลงย่อ ยที ล ะแปลงต่ อหนึ่ ง
วิธีการเก็บตัวอย่าง ซึ่ งระดับพื้นดินใช้วิธีการร่ อนซาก
ใบไม้ ระดับพืชพื้นล่างใช้สวิงจับแมลง ระดับอากาศ
ใช้วิธีการโดยตรงด้วยมือ และระดับเรื อนยอดไม้ช้ นั
กลางใช้วิธีการตีหรื อเคาะเรื อนยอด โดยแต่ละครั้งเก็บ
เพียงหนึ่ งวิธีการและไม่เก็บซ้ าในแปลงเดิ ม ก่อนทา
การเก็บตัวอย่างต้องขึงเชือกรอบแปลงย่อย จากนั้นจึง
เข้า ไปเก็บ ตัว อย่ า งทั้ง กลางวัน (ตั้ง แต่ เ วลา 07.00 –
11.00 น.) และกลางคื นทาการเก็บตัวอย่างในระดับ
อากาศ (ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.00 น) การเก็บตัวอย่าง
หลี ก เลี่ ย งในวัน ฝนตกและในคื น เดื อ นหงาย เก็ บ
ตัวอย่างทุ ก 2 เดื อน โดยไม่เก็บซ้ าในแปลงตัวอย่า ง
หลัก วิ ธี ก ารเก็ บ ตัวอย่ า งดัด แปลงจาก Coddington

et al. (1991); Toti et al. (2000); Sorensen et al. (2002)
โดยแบ่ ง ระดับ แนวตั้ง ใต้เ รื อนยอด 4 ระดับ และ
ดาเนินการเก็บตัวอย่างตามวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับพื น้ ดิน (Ground level) เก็บตัวอย่าง
ด้วยวิธีร่อนซากใบไม้ (Shifting method) เป็ นการเก็บ
ตัวอย่างแมงมุมที่อาศัยอยูใ่ นผิวดิน ในซากใบไม้และที่
ซ่ อนแบบต่ า ง ๆ ระดับพื้ นดิ น เช่ น ใต้ข อนไม้พุ ใต้
ใบไม้ โคนต้นไม้ หิ น ที่ ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ๆ
ด้วยการค้นหาโดยตรง โดยใช้ตะแกรงร่ อนดิ นหรื อ
แยกจากเศษซากใบไม้ หรื อใช้แ ป้ งพ่ นหาใยแมงมุ ม
ตามเศษใบไม้ เป็ นต้น ใช้เวลา 30 นาที
2. ระดั บ พื ชพื ้ น ล่ าง (Ground vegetative
level) โดยใช้สวิงที่มีปากสวิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
30 เซนติเมตร โฉบไปมาตามพุ่มไม้ขนาดเล็ก โดยใช้
เวลา 30 นาที โดยโฉบไปมา ทุก ๆ 10-15 ครั้ง แล้ว
เก็ บ ตัว อย่ า งเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งตัว อย่ า งบอบช้ า จนถึ ง
ประมาณ 250-300 ครั้ง
3. ระดับอากาศ (Aerial) เป็ นการเก็บตัวอย่าง
ด้วยมือโดยตรง (hand collecting method) เพื่อเก็บแมง
มุมที่อาศัยอยู่ต้ งั แต่ระดับสู งกว่าพื้นดินจนถึงจุดสู งสุ ด
ที่ มือของผูเ้ ก็บตัวอย่า งสามารถเอื้ อมถึ ง โดยค้นหา
แมงมุมที่ ชกั ใยหรื อหลบซ่ อนในที่ ต่าง ๆ เช่ น เปลือก
ไม้ ต้นไม้ ใต้ใบไม้ หรื อแมงมุมที่ส ามารถมองเห็นตัว
ได้ ใช้เวลา 30 นาที
4. ระดั บ เรื อนยอดไม้ ชั้ นกลาง (Middle
canopy level) โดยการตี ต ามเรื อนยอดไม้พุ่ ม หรื อ
ต้นไม้ที่สูงเกิ นเอื้อมถึงหรื อประมาณ 3 เมตร แมงมุม
ที่ ซ่อนตัวอยู่ต ามกิ่ งก้า นและใบของต้นไม้ข นาดเล็ก
โดยการตีดว้ ยไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่พอดีมือ
กาถนัด ยาว 1 เมตร จานวน 3-5 ครั้ง ต่อการตีหนึ่งแห่ง
จากนั้นรองรั บแมงมุมที่ ตกลงมาด้านล่ างของพุ่ มไม้
ด้วยผ้ารองสี ขาว ขนาด 100x100 ตารางเซนติเมตร ใช้
เวลา 30 นาที
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ตัว อย่ า งแมงมุ ม ที่ เ ก็ บ ได้ น าเก็ บ รั ก ษาใน
แอลกอฮอล์ 80 % บันทึ กข้อมูลวัน เดื อน ปี สถานที่
แปลงตัวอย่าง วิธีเก็บ และผูเ้ ก็บตัวอย่าง หลังจากนั้น
ทาการจาแนกตัวอย่า งแมงมุ มจากลักษณะภายนอก
(Morphology) อย่างน้อยที่ สุดในระดับสกุลโดยอาศัย
เอกสาร คู่ มื อ ในการจ าแนก เช่ น Tikader and
Malhotra (1980), Barrion and Litsinger (1995),
Daxiang et al. (1999), Deeleman-Reinhold (2001),
Huber (2011), Koh and Ming (2013) เป็ นต้ น และ
ติ ดต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อจาแนกในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละ
วงศ์

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ความหลากชนิดของแมงมุมใต้ เรือนยอดป่ าเต็งรัง
จากการศึ กษาพบแมงมุมในป่ าเต็งรังบริ เวณ
สถานี วิ จั ย สิ่ งแวดล้อ มสะแกราช 2,649 ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้ ว ย 213 ชนิ ด 162 สกุ ล จาก 44 วงศ์
การศึ กษานี้ พบแมงมุ ม เพิ่ ม เติ มจากการศึ กษา
โครงสร้ า งและความหลากชนิ ด แมงมุ มในป่ าริ มน้ า
ของบริ เวณแม่น้ าโขงตอนกลางในประเทศไทย โดย
Wongbhrom (2013) 53 ชนิ ด 77 สกุล 15 วงศ์ และพบ
จานวนชนิ ดและวงศ์มากกว่าในอุทยานแห่ งชาติ ดอย
อินทนนท์ (Dankittipakul, 2002)
แมงมุมที่ พบมากที่ สุดได้แก่ วงศ์ Araneidae
38 ชนิ ด 17 สกุล คิ ดเป็ นร้ อยละ 18 ของจานวนชนิ ด
แมงมุมที่พบทั้งหมด (Figure 1) รองลงมาได้แก่ วงศ์
Salticidae, Theridiidae และ Thomisidae คิ ด เป็ น
ร้อยละ 17, 9 และ 8 ตามลาดับ แมงมุมที่ มีความชุ ก
ชุมมากที่สุดคือวงศ์ Araneidae พบทั้งหมด 331 ตัว คิด
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เป็ นร้อยละ 14 ของจานวนตัวแมงมุมที่เก็บได้ท้ งั หมด
จากการศึ กษานี้ รองลงมาคื อวงศ์ Zodariidae, Salticidae,
Theridiidae และ Thomisidae คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13, 12,
10 และ 9 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษา
แมงมุมในป่ าเต็งรังของประเทศไทยของ Wongprom
et al.(2013) พบแมงมุ ม วงศ์ Araneidae มากที่ สุ ด
ส าหรั บ การศึ ก ษาครั้ งนี้ พบแมงมุ ม วงศ์ Araneidae
จานวน 38 ชนิ ด คิดเป็ น 84.44 % เมื่อเทียบกับรายงาน
การพบแมงมุมวงศ์น้ ี ในป่ าทองผาภูมิจานวน 45 ชนิ ด
(ประสิ ท ธิ์ , 2550) แมงมุ มที่ พ บน้อ ยที่ สุ ด และจัด ว่ า
เป็ น singleton พบเพี ย งวงศ์ละ 1 ตัว อย่า งเท่ า นั้น มี
ทั้ง หมดจ านวน 9 วงศ์ ประกอบด้ว ย Liphistiidae,
Dipluridae, Nemesiidae, Theraphosidae, Filistatidae,
Tetrablemidae, Eresidae, Haniidae และ Selenopidae
นอกจากนี้ พบว่ า แมงมุ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การถู ก
คุกคามและมีการกระจายพันธุ์ได้นอ้ ยจานวน 4 ชนิ ด
ได้แก่ บึ้งท้องปล้อง (Liphistius sp.) วงศ์ Liphistiidae
บึ้ งด าเล็ ก (Haplopelma albostriatum) วงศ์
Theraphosidae บึ้งผาเล็ก (Prothemenops sp.) วงศ์
Idiopidae แ ล ะ บึ้ ง ป า ก รู สู ง (Damarchus sp.)
วงศ์ Nemesiidae ส่ ว น แ ม ง มุ ม ที ่ พ บ ว ง ศ ์ ล ะ
2 ต ัว อ ย่ า ง ( doubletons) มี 5 วงศ์ ได้ แ ก่ วงศ์
Idiopidae, Deinopidae, Symphytognathidae,
Dictynidae และ Miturgidae ในการส ารวจครั้ งนี้
พบแมงมุมนอกแปลงตัวอย่าง 1 ชนิ ด ได้แก่ แมงมุม
เขี้ ยวใหญ่ ท้อ งประดับ ทอง (Tylorida striata) วงศ์
Tetragnathidae ซึ่ งอาศั ย ในพื้ นที่ ใ กล้ ล าห้ ว ยของ
ป่ าเต็งรัง
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ARANEIDAE
18%
TETRAGNATHIDAE
6%

other families
42%

THERIDIIDAE
9%
SALTICIDAE
17%

THOMISIDAE
8%

Figure 1 Diversity of sub-canopy spiders in Dry Dipterocarp Forest, Sakaerat Environment Research Station,
Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand.
โครงสร้ างตามแนวตั้ ง ของแมงมุ ม ใต้ เ รื อ นยอดใน
ป่ าเต็งรัง
การศึ กษานี้ พบแมงมุมระดับพื้ นดิ นทั้งหมด
73 ชนิ ด วงศ์ ที่ มี ค วามชุ กชุ มมากที่ สุ ดคื อวงศ์
Zodariidae (30.05%) เมื่อเทียบกับจานวนตัวอย่างที่พบ
ทั้งหมดในระดับเดี ยวกัน รองลงมาคือวงศ์ Oonopidae
(13.34%), Sparassidae (13.34%) แ ล ะ Lycosidae
(12.14%) ซึ่ งแมงมุมในวงศ์เหล่านี้ จดั ว่าเป็ นกลุ่มที่ หา
กิ นตามพื้ นดิ น โดยวงศ์ Lycosidae หากิ นบนพื้ นดิ น
และบนซากใบไม้ ส่ วนวงศ์ Oonopidae อาศัยในซาก
ใบไม้ที่ย่อยสลายและผิวดิ นตื้ น ๆ ระดับพื ชพื้ นล่าง
พบแมงมุมทั้งหมด 91 ชนิ ด วงศ์ที่มีความชุ กชุ มมาก
ที่สุดคือ วงศ์ Salticidae (23.84%) เมื่อเทียบกับจานวน
ตัวอย่างที่ พบทั้งหมดในระดับเดี ยวกัน รองลงมาคื อ
วงศ์ Thomisidae (21.23%) และ Araneidae (10.32%)
ระดับอากาศ พบจานวน 115 ชนิ ด วงศ์ที่มีความชุกชุม
มากที่ สุ ดได้แก่ วงศ์ Araneidae (33.76%) และระดับ
เรื อนยอดชั้ นกลาง พบ 112 ชนิ ด วงศ์ Salticidae

(31.78%) ชุกชุมมากที่ สุด เมื่อเที ยบกับจานวนตัวอย่าง
ที่พบทั้งหมดในระดับเดี ยวกัน ทั้งนี้ พบว่าแมงมุมเด่น
ที่พบในระดับพืชพื้นล่างกับเรื อนยอดชั้นกลางคื อวงศ์
Salticidae และทั้ ง ระดั บ เรื อนยอดชั้ นกลาง ระดั บ
อากาศ และระดับพื ชพื้ นล่ าง พบแมงมุ มเด่ นในวงศ์
Araneidae, Salticidae และ Thomisidae สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ Sorensen et al. (2002) ที่ พบแมงมุมวงศ์
Araneidae, Salticidae และ Theridiidae เป็ นแมงมุมเด่น
เช่ นกัน เกิ ดจากปั จจัยของถิ่นอาศัยย่อย (microhabitats)
ของแมงมุมเหลื่อมซ้อนทับกัน และกลุ่มแมงมุมที่ พบ
ทั้งสามระดับมีความแตกต่างกันกับระดับพื้นดิ นอย่าง
ชัดเจน จากค่ า ดัชนี ความหลากหลายของ ShannonWiener พบว่า ในระดับเรื อนยอดชั้นกลางมี ค่ าสู งสุ ด
เท่ ากับ 4.23 รองลงมาคื อ ระดับอากาศ ระดับพื ชพื้ น
ล่าง และระดับพื้นดิน มีค่าเท่ากับ 4.15, 3.81, และ 3.41
ตามลาดับ (Table 1) จานวนชนิ ดแมงมุ มที่ พบแต่ ละ
ระดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ( X2 = 438.6,
df = 3, P< 0.05)
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Table 1 Species and abundance of spiders under canopy of Dry Dipterocarp Forest, SERS.
Level
No.of individuals
No. of species
Ground
832
73
Ground vegetable
843
91
Aerial
631
115
Middle canopy
343
112
ในเดื อนพฤศจิ กายนพบทั้งจานวนชนิ ดและ
จานวนตัว มากที่ สุ ด และน้อยที่ สุ ด ในเดื อ นมี นาคม
ทั้งนี้ ย งั พบว่า แมงมุ มในระดับพื ช พื้ นล่ า งมี ความผัน
แปรตามฤดูกาลอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เนื่ องจากในฤดูแล้ง
พื ช พื้ นล่ า งที่ ประกอบด้วยพื ช ล้มลุ ก หญ้า เป็ นส่ ว น
ใหญ่มีการร่ วงหล่นของใบ สอดคล้องกับ Oguri et al.
(2014) กล่าวว่า กลุ่มแมงมุมมี ความแตกต่ างกันอย่าง
ชัด เจนในระดับโครงสร้ างป่ าด้า นตั้งมาจากปั จจัย ที่
แตกต่างกันของถิ่นอาศัย เช่น คุณภาพถิ่นอาศัย (ส่ วน
ของพื ช ที่ มี ชี วิ ต หรื อตาย สภาพของใบไม้ ห รื อ
อินทรี ยวัตถุที่ทบั ถม เป็ นต้น) นอกจากนี้ Basset et al.

318

H'
3.41
3.81
4.15
4.23

(2003) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ กลุ่ ม สั ต ว์ข ้ อ ตาม
โครงสร้ า งด้า นตั้ง ป่ าประกอบด้ว ย 4 ปั จ จัย ได้แ ก่
ปั จจัยด้านกายภาพ (abiotic factors) ลักษณะรู ปร่ า ง
ของป่ า (forest physiognomy) กับลักษณะโครงสร้ า ง
ของต้นไม้ (tree architecture) ทรัพยากรอื่น ๆ ที่หาได้
(resource availability) และพฤติ กรรมของสัตว์ขาข้อ
(arthropod behavior) และโดยภาพรวมความชุ ก ชุ ม
และจานวนชนิ ดมีความฝั นแปรตามฤดูกาล ระหว่าง
ฤดูฝนกับฤดูแล้ง มีความแตกต่างกัน แต่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว Figure 2 และ 3

700
600
500
Middle canopy

400

Aerial
Ground vegetable

300

Ground
200

100
0
JUL

SEP

NOV

JAN

MAR

MAY

Figure 2 Abundance of sub-canopy spiders in Dry Dipterocarp Forest, SERS, Thailand.
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Figure 3 Species richness of sub-canopy spiders in Dry Dipterocarp Forest, SERS, Thailand.

สรุ ป
การศึกษาโครงสร้างตามแนวตั้งภายใต้เรื อน
ยอดป่ าเต็งรัง บริ เวณสถานี วิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช
จัง หวัด นครราชสี ม า พบแมงมุ ม ทั้ง หมด 2,649 ตัว
ประกอบด้ว ย 213 ชนิ ด 162 สกุ ล จาก 44 วงศ์ ใน
ระดับ พื้ น ดิ น แมงมุ ม ที่ พ บชุ ก ชุ ม มากที่ สุ ด คื อ วงศ์
Zodariidae ระดับ พื ช พื้ น ล่ า งพบชุ กชุ ม มากที่ สุ ด คื อ
วงศ์ Salticidae ระดับอากาศพบชุ กชุ ม มากที่ สุ ด คื อ
วงศ์ Araneidae และระดับเรื อนยอดชั้นกลาง พบวงศ์
Salticidae ชุ กชุ มม า ก ที่ สุ ด จ า กค่ า ดั ช นี ค ว า ม
หลากหลายของ Shannon-Wiener พบว่ า ในระดับ
เรื อนยอดชั้นกลางมีค่าสู งสุ ด เท่ ากับ 4.23 รองลงมา
คือ ระดับอากาศ ระดับพืชพื้นล่าง และระดับพื้นดิน มี
ค่าเท่ ากับ 4.15 3.81. และ 3.41 ตามลาดับ วงศ์ที่พบ
ความหลากชนิดมากที่สุดคือ วงศ์ Araneidae รองลงมา
คื อ ว ง ศ์ Salticidae, Theridiidae แ ละ Thomisidae
แมงมุ ม ที่ พ บชุ ก ชุ ม มากที่ สุ ดคื อ วงศ์ Araneidae
รองลงมาคื อ วงศ์ Zodariidae, Salticidae, Theridiidae
และ Thomisidae แมงมุมวงศ์ที่พบน้อยที่สุด และจัดว่า
เป็ น singleton พบเพี ย งวงศ์ ล ะ 1 ตัว อย่ า งเท่ า นั้น มี
ทั้งหมดจานวน 10 วงศ์ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าลักษณะ

ของถิ่ นอาศัยย่อย (microhabitats) ตามแนวตั้งภายใต้
เรื อนยอดป่ าเต็งรังมี ผลต่อการปรากฏของแมงมุมใน
แต่ละวงศ์ และฤดูกาลมีผลต่อความชุกชุมของแมงมุม
ระดับเรื อนยอดไม้พ้ืนล่างด้วย
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Sterilization technique for higher rate of clean tissue from seed and bulbs of Thai water onion
(Crinum thaianum L.)
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บทคัดย่อ
การนาเมล็ด และหัวพันธุ์พ ลับพลึ งธาร (Crinum thaianum L.) ที่ พบในพื้ นที่ ส ถานี วิจยั เพื่ อการพัฒนา
ชายฝั่ งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดระนอง มาฟอกฆ่าเชื้ อเพื่ อขยายพันธุ์โดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพบว่า การใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) 8 เปอร์เซ็นต์เป็ นเวลา 20-25 นาที และฟอกซ้ า
ด้วย Haiter® 4 เปอร์ เซ็นต์เป็ นเวลา 15 นาที ได้เนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อจากเมล็ดพันธุ์ ต่ากว่าร้อยละ 10 แต่เมื่อทิ้ง
เมล็ดให้งอกในที่แห้งแล้วฟอกหัวที่งอกใหม่ พบว่า ได้เนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อถึงร้อยละ 81 ต่างจากฟอกฆ่าเชื้ อหัว
พันธุ์อายุ 1 ปี ที่ เพาะในวัสดุปลูก ได้เนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อร้อยละ 58.8 ส่ วนหัวใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8
เซนติเมตร ฟอกด้วย Haiter® 10 เปอร์ เซ็นต์เป็ นเวลา 15-20 นาที และฟอกซ้ าด้วย Haiter® 4 เปอร์ เซ็นต์เป็ นเวลา
15 นาที พบว่าได้เนื้อเยื่อปราศจากเชื้อร้อยละ 50-100
คาสาคัญ: การฟอกฆ่าเชื้อโรค พลับพลึงธาร
ABSTRACT

The seeds and bulbs of Thai water onion, collected in the Andaman Coastal Research Station for Development,
Faculty of Fishery, Kasetsart University, Ranong province, were used as explants for micro-propagation. The explants
were sterilized using sodium hypochlorite (Haiter®) 8% for 20-25 min and repeated with Haiter® 4% for 15 min,
which provided less than 10% clean culture from seeds. In contrast, if the seeds were sprouted in a dry place, the
sterilized tissue increased to 81%. One-year-old bulbs which were sprouted in soil provided 58.8% clean culture.
Larger bulbs, (7-8 cm in diameter), sterilized using 10% Haiter® for 15-20 min then repeated with 4% Haiter®
for 15 min provided 50-100% clean culture.
Keywords: sterilization technique, Thai water onion.
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คานา
พลั บ พลึ ง ธาร (Crinum thaianum J. Schulze.)
เป็ นพื ชน้ าในวงศ์ Amaryllidaceae จัดเป็ นพื ชเฉพาะถิ่ น
(endemic species) มี พ้ื นที่ การกระจายพันธุ์จากัดในเขต
จังหวัดระนองและพังงา ขึ้ นกระจายพันธุ์ อยู่ในระบบ
นิ เวศเฉพาะในลาธารที่ มีน้ าไหล สะอาด ประเทศไทยมี
การส่ งออกหัวพลับพลึ งธารประมาณ 1-2 แสนชิ้ นต่อปี
ซึ่ งในปี พ.ศ. 2549 International Union for Conservation
of Nature (IUCN) Red List (Plants) จัดให้พลับพลึ งธาร
อยู่ในสถานภาพมี แนวโน้มใกล้สู ญพันธุ์ (Vulnerable :
VU) และขณะนี้ ยังไม่ มี กฎหมายฉบับใดที่ คุ ้มครอง
พลับพลึงธาร สถานภาพการกระจายพันธุ์ปัจจุบนั พบ
ในพื้นที่ของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา เป็ นพื้นที่
ที่ พบในลาธารเพียง 10-15 ไร่ เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การลักลอบขุดหัวจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อจาหน่ ายมา
นานกว่า 30 ปี เป็ นเพราะการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
ยังไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร มี ต ้น ทุ น สู ง ใช้
เวลานาน และไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนการผลิตกล้า
ในปัจจุบนั เป็ นการง่ายกว่าถ้าจะเก็บจากธรรมชาติ
แต่อย่างไรก็ตามในพืชประเภทหัว (bulbs)
ชนิ ดอื่นมีรายงานความสาเร็ จในการขยายพันธุ์โดยใช้
เทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ โดยเลี้ยงในอาหารสู ตร
MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่ เติ ม BA (6benzyladenine) เช่ น ในCrinum `Ellen Bosanquet
(Ulrich et al., 1999) หรื อเลี้ ย งในอาหารสู ต รMS ที่
เติ ม BA ร่ วมกั บ NAA (1-naphthaleneaceticacid)
เช่ น ใน Nerine sarniensis (Vishnevetsky et al.,
2003) หรื อพื ช หั ว ในตระกู ล Amaryllidaceae เช่ น
Brunsvigia undulata F.M. Leight. สามารถเกิดหัวย่อย
(bulblets) ได้ในอาหารสู ตร MS ที่ เติ ม BA และ NAA
(Rice et al., 2011) หรื อโดยเลี้ยงในอาหาร MS ที่ เติ ม
NAA ร่ วมกั บ kinetin เช่ น ใน Fritillaria thunbergii
(Paek and Murthy, 2002)

322

เอฏฐวรรณและคณะ (2555) และกรมประมง
(2553) ศึ กษาวิธีการขยายพันธุ์พลับพลึ งธารโดยการ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ และประสบผลส าเร็ จ ในอาหาร
สังเคราะห์สู ตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่
เติ ม ฮอร์ โ มนกลุ่ ม cytokinin: BA และมี ร ายงานว่ า
ปั จจุ บันมี เอกชนบางรายสามารถขยายพันธุ์ โ ดยการ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ได้แ ล้ว แต่ มี ต ้น ทุ น สู ง (ภานุ ว ตั ร,
2553) อย่างไรก็ตาม เทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช
ยังคงเป็ นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถเพิ่ มปริ มาณหัว
พันธุ์โดยไม่ตอ้ งเก็บจากธรรมชาติ และสามารถผลิต
หัวพันธุ์เพื่อปลูกกลับคื นสู่ ธรรมชาติลดความเสี่ ยงใน
การสู ญเสี ยได้ ทั้งยังสามารถพัฒนาเทคนิ ควิธีการเพื่อ
เป็ นการขยายพันธุ์เพื่อการค้าได้อีกด้วย นอกจากนั้น
ยังเป็ นวิธีการที่ใช้ในการอนุรักษ์พนั ธุ์ได้อย่างยัง่ ยืน
แต่ ค วามส าเร็ จ ในการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
จะต้องเริ่ มจากการได้เนื้ อเยื่อในสภาพปลอดเชื้ อ การ
ฟอกฆ่ า เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ที่ ติ ด มากับ ผิ ว ของเนื้ อ เยื่ อ จะ
ประสบความสาเร็ จได้น้ นั มีปัจจัยหลายอย่าง และต้อง
ใช้เทคนิ คที่ เหมาะสมกับชนิ ดและสภาพของชิ้ นส่ วน
เนื้ อเยื่อที่ จะนามาฟอกเพื่ อให้ได้อตั ราของเนื้ อ เยื่อ ที่
ปราศจากเชื้ อ สู ง โดยทั่ว ไปพื ช ที่ เ จริ ญ ในน้ า เช่ น
พลับพลึ งธาร จะฟอกฆ่าเชื้ อได้ยาก เนื่ องจากอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ สัมผัสเชื้ อจุลินทรี ยจ์ านวนมาก การ
วิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้วิธีการง่าย ๆ ที่ทาให้อตั ราการได้
เนื้ อ เยื่ อ พลับ พลึ ง ธารในสภาพปลอดเชื้ อเพิ่ ม ขึ้ น
เหมาะสมกั บ พื ช ที่ มี ต ้ น พั น ธุ์ ที่ อ ยู่ ใ นสถานภาพมี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

อุปกรณ์ และวิธีการ
การฟอกฆ่ าเชื้อเมล็ดพันธุ์และหัวพันธุ์พลับพลึงธาร
เพือ่ การเพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชื้อ
นาเมล็ดพันธุ์ และหัวพันธุ์พลับพลึงธาร จาก
สถานี วิจยั เพื่อการพัฒนาชายฝั่ งอันดามันคณะประมง
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มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ต าบล
กาพวน อาเภอสุ ขสาราญ จังหวัดระนอง มาฟอกฆ่า
เชื้อเพื่อเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ โดย
1.1 น าเมล็ ด ขนาดน้ าหนั ก 1.5-5.5 กรั ม
จ านวน 53 เมล็ ด แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ตามขนาดน้ าหนั ก
(Figure1) เพื่ อเก็บผลการงอกของเมล็ดขนาดต่ าง ๆ
ในภายหลัง นาเมล็ดทั้งหมดไปล้างน้ า ขัดผิวเมล็ดให้
สะอาด และเฉื อนเอาส่ วนที่เป็ นแผลออก แช่เมล็ดลง
ในสารละลายโพวิ โ ดนไอโอดี น ความเข้ม ข้น 200

มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร เป็ นเวลา 1 ชั่ว โมง จากนั้น แช่ ใ น
เอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 1 นาที แล้วฟอก
ฆ่าเชื้ อด้วยโซเดี ยมไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) ความ
เข้มข้น 8 เปอร์ เ ซ็ นต์เ ป็ นเวลา 25 นาที ฟอกซ้ า ด้ว ย
Haiter® ความเข้มข้น 4 เปอร์ เซ็ นต์เป็ นเวลา 15 นาที
ล้างด้วยน้ ากลัน่ ที่ น่ ึ งฆ่าเชื้ อแล้ว 3 ครั้ งแล้ว นาเมล็ด
ไปวางบนอาหารสู ต ร MS (Murashige and Skoog,
1962) ที่ เติ มน้ าตาลซู โครส 30 กรั ม/ลิ ตร วุน้ 7 กรั ม/
ลิตร pH 5.7

4.6 – 5.5g
3.25 – 4.1g
2.32 – 3.13g
1.9 – 2.15g
1.5 – 1.8g
Figure 1 Thai water onion seeds grouping by seeds weight
1.2 นาเมล็ดขนาดน้ าหนัก 1.5-2 กรั ม ล้างน้ า
จนสะอาด ผึ่งให้แห้งแล้วห่อด้วยกระดาษหนังสื อพิมพ์
วางไว้ในที่ อุณหภู มิห้อง (30-35 องศาเซลเซี ยส) เป็ น
เวลาประมาณ 2.5 เดื อน จนเกิ ดหัวขนาดเล็กและเมล็ด
เริ่ มฝ่ อ (Figure 2) ตัดเมล็ดทิ้ ง นาหัวที่ เกิ ดใหม่ ในที่
แห้งดังกล่าว จานวน 11 หัว ลักษณะหัวไม่มีใบ ไม่มีราก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มม. มาล้างน้ าจนสะอาด แช่
ในเอทิ ลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็ นต์ นาน 1 นาที แล้ว
ฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้ว ยโซเดี ย มไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®)
ความเข้มข้น 8 เปอร์เซ็นต์เป็ นเวลา 20 นาที ฟอกซ้ าด้วย
Haiter® ความเข้มข้น 4 เปอร์ เซ็ นต์เป็ นเวลา 15 นาที
ล้างด้วยน้ ากลัน่ ที่ น่ ึ งฆ่ าเชื้ อแล้ว 3 ครั้ งแล้ว นาหัวที่

ฟอกแล้วไปวางบนอาหารสู ตร MS ที่ เติ มฮอร์ โมน BA
0.5 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร น้ าตาลซู โครส 30 กรั ม/ลิ ตร วุน้ 7
กรัม/ลิตร pH 5.7
1.3 นาหัวพันธุ์พลับพลึงธาร ได้จากการเพาะ
เมล็ดในทรายเป็ นเวลา 1 ปี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
หัว 1.1-1.5 เซนติเมตร จานวน 34 หัว แบ่งหัวพันธุ์เป็ น
กลุ่ ม ตามขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง เพื่ อ เก็ บ ผลการ
เจริ ญเติบโตในภายหลัง (Figure 3) ตัดรากและใบออก
ล้างน้ าจนสะอาด แล้วฟอกหัวพันธุ์ตามขั้นตอนการ
ฟอกเช่นเดี ยวกับเมล็ด นาหัวพันธุ์ที่ฟอกแล้วเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS เช่นเดียวกับเมล็ด
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Figure 2 Bulbs of Thai water onion, after sprouted 2.5 months in dry and clean place, used as plant material for
sterilization.

Figure 3 Bulbs of Thai water onion after sprouted 1 year grouping by the diameter of the bulbs.
1.4 น าหั ว พั น ธุ์ พ ลั บ พลึ ง ธาร ขนาดเส้ น
ผ่าศูนย์กลาง 7-8 เซนติ เมตร (Figure4) จานวน 28 หัว
ตัดรากและใบออก ลอกเปลื อกชั้นนอกของหัวพันธุ์
ออก ล้างน้ าจนสะอาด จากนั้นแช่ในเอทิล แอลกอฮอล์
70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ นาน 1 นาที แล้ว ฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้ว ย
โซเดี ยมไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) ความเข้มข้น 10
เปอร์ เซ็นต์เป็ นเวลา 15-20 นาที ฟอกซ้ าด้วย Haiter®
ความเข้มข้น 4 เปอร์ เซ็นต์เป็ นเวลา 15 นาที ล้างด้วย
น้ ากลัน่ ที่น่ ึงฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ร้ อ ยละของการได้ เ นื้ อเยื่ อ
ปราศจากเชื้ อของเมล็ดและหัวพันธุ์พลับพลึ งธารใน
ทุกการทดลอง

Figure 4 Big bulbs, 7-8 cm in diameter, were used as
the explants for sterilization
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ผลและวิจารณ์
การฟอกฆ่ าเชื้อเมล็ดพันธุ์และหัวพันธุ์พลับพลึงธาร
เพือ่ การเพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชื้อ
1. ผลที่ ไ ด้จ ากการฟอกฆ่ า เชื้ อ เมล็ ด พัน ธุ์
พบว่า ได้เนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อต่ ากว่าร้ อยละ 10 (7.5
เปอร์ เซ็นต์) เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่นามาฟอกฆ่าเชื้อเก็บ
จากต้นมาก่อนฟอกหลายวันและเก็บแช่ น้ าไว้ ทาให้มี
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ฟั ก ตัว อยู่ ม าก อย่ า งไรก็ ต ามเมล็ ด ที่
ปราศจากเชื้อสามารถงอกเป็ นต้นอ่อนได้ (Figure 6)
เนื่ อ งจากเมล็ด ของพลับ พลึ ง ธารมี ล ัก ษณะ
แตกต่างจากเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทัว่ ไป ผลจะแตกเมื่อ

แก่ และลอยอยู่ในน้ า ไม่มีเปลื อกหุ ้มเมล็ด ในขณะที่
เมล็ดยังไม่งอก ได้ผา่ เมล็ดเพื่อหาตาแหน่งของต้นอ่อน
ในเมล็ด แต่ไม่พบ การงอกของเมล็ดจะงอกได้จากทุก
ทิศทางจากผิวของเมล็ด โดยงอกเป็ นงวงออกมาก่อน
คล้ายรากแต่ไม่ใช่ แล้วจะสร้างหัวที่ปลายของงวงนั้น
จากนั้นจะเริ่ มแทงใบและรากจากหัวที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งเป็ น
ลักษณะเช่ นเดี ยวกับที่ สมศักดิ์ (มปป.) ได้รายงานไว้
การเพิ่มความเข้มข้นของน้ ายาฟอกฆ่าเชื้ อจึ งอาจมีผล
ทาให้เมล็ดไม่งอก อย่างไรก็ตามได้ทดลองเพิ่มความ
เข้มข้นแล้วแต่ไม่ได้เนื้อเยื่อปราศจากเชื้อเพิ่มขึ้นเลย

Figure 6 Seeds of Thai water onion begin to sprout after sterilization and culture for 1 month.
2. หัวพันธุ์ ที่ไ ด้จากการงอกในที่ แ ห้ง เมื่ อ
นามาฟอกฆ่ า เชื้ อ พบว่า ได้เ นื้ อเยื่ อปราศจากเชื้ อถึ ง
ร้อยละ 81 และหัวที่ได้สามารถเจริ ญเติบโตต่อได้เร็ ว
(Figure 7) เกิ ด รากและใบใหม่ ทุ ก หัว (ร้ อ ยละ 100)
เนื่ องจากหัวที่ เกิ ดใหม่จากเมล็ดงอกในสภาพแห้งและ

สะอาด ไม่ มีการสะสมของจุ ลินทรี ย ์ ทาให้สามารถ
ฟอกได้ง่า ยกว่า และไม่ จาเป็ นต้องตัด แต่ งหรื อลอก
เปลื อกชั้นนอกของหัวออกทิ้ ง ทาให้มีอาหารสะสม
พอที่ หัวใหม่จะเจริ ญเติ บโตเกิ ดใบและรากใหม่ได้เร็ ว
กว่า

Figure 7 Growth of Thai water onion in vitro bulblet, sterilized from the bulblets sprouted in clean and dry place,
after culture for 1 month.
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3. หัวพันธุ์อายุ 1 ปี เมื่อฟอกแล้วได้เนื้ อเยื่อ
ปราศจากเชื้ อร้ อยละ 58.8 เพราะหัวพันธุ์ที่นามาฟอก
ฆ่าเชื้ อได้จากการเพาะเมล็ดในทรายซึ่ งมีอินทรี ยว์ ตั ถุ
น้อย การปนเปื้ อนเชื้ อจุลินทรี ยน์ อ้ ยกว่าเมล็ดที่ แช่ อยู่
ในน้ า และหั ว พั น ธุ์ ส ามารถตั ด แต่ ง ก่ อ นฟอกได้
มากกว่าเมล็ด แต่ ยงั คงมี ปริ มาณของเชื้ อมากกว่าหัว
พันธุ์ที่งอกในที่ แห้ง ทาให้ร้อยละของการได้เนื้ อเยื่อ
ปราศจากเชื้ อน้อยกว่า การฟอกหัวพันธุ์ ที่ ได้จากการ
งอกในที่แห้งและสะอาด
หัว พัน ธุ์ ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 1.3-1.5
ซม. เมื่ อ ผ่ า ครึ่ ง สามารถแตกยอดใหม่ ไ ด้ใ นสภาพ
ปลอดเชื้อ แม้เลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่ไม่ได้เติมสาร
เร่ งการเจริ ญเติ บ โต (Figure 8) แต่ หั ว พัน ธุ์ ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1.3 ซม. หลังจากผ่านการฟอก
ฆ่าเชื้ อ เนื้ อเยื่อที่ถูกน้ ายาฟอกจะเละ เมื่อเอาเนื้ อเยื่อที่
เสี ยออก หัวพันธุ์เหลือขนาดเล็กมากไม่สามารถผ่าได้
4. ผลที่ได้จากการฟอกฆ่าเชื้ อหัวพันธุ์ขนาด
ใหญ่ พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของโซเดี ย ม
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ไฮโปรคลอไรท์ (Haiter®) เป็ น 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ได้
เนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อร้อยละ 50-100 ทั้งนี้ ข้ ึนกับสภาพ
ของหัว พัน ธุ์ ที่ นามาฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้วย เนื่ อ งจากหัว มี
ขนาดใหญ่ เมื่อตัดแต่งหัวก่อนทาการฟอก ในบางหัว
ไม่สามารถเห็นว่ามีกา้ นช่อดอกเก่าซ่ อนอยู่ภายใน หัว
ขนาดใหญ่จะผ่านฤดูกาลที่ มีดอกมาแล้ว ทาให้หัวไม่
ปิ ดสนิ ท จึงมีการสะสมของดิ นและสิ่ งสกปรกภายใน
ทาให้มีร้ อยละของการปนเปื้ อนสู ง ดังนั้น หลัง การ
ฟอกฆ่าเชื้ อร้อยละของเนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อจึ งมีความ
ผัน แปรมาก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหั ว ใหญ่ ที่ ส มบู ร ณ์
ส่ วนมากจะสามารถฟอกให้ปราศจากเชื้ อได้ร้ อยละ
100 (Figure 9) ความเข้มข้นของโซเดี ยมไฮโปรคลอ
ไรท์ (Haiter®) และระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกครั้งนี้จึง
เหมาะสมที่จะใช้ในการฟอกฆ่าเชื้อหัวพันธุ์ขนาดใหญ่
การผ่าหัวก่อนฟอกทาให้ร้อยละของการแตกหัวใหม่
ลดลง น่าจะเกิดจากการที่น้ ายาฟอกฆ่าเชื้อเข้าไปทาลาย
ตาของหัวได้ในระหว่างการฟอก

A

1.4cm.

1.3cm.

1.2 cm.

1.1 cm.

Figure 8 Growth of Bin vitro bulblets from various diameters of bulbs after culture on MS medium for 2 weeks (A)
and 1 month (B)
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ผลจากการฟอกฆ่ า เชื้ อชิ้ นส่ วนของต้ น
พลั บ พลึ ง ธาร พบว่ า เมล็ ด มี อ ั ต ราการได้ เ นื้ อเยื่ อ
ปราศจากเชื้ อต่ากว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ เนื่ องจากเมล็ดใน
ธรรมชาติจะเกิดและแช่อยู่ในน้ า ทาให้มีการปนเปื้ อน
ของเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ี่ ผิวของเมล็ดจานวนมาก การฟอก
ฆ่าเชื้ อจึงทาได้ยาก และเมื่อนาเมล็ดมาเพาะให้งอกใน
ทรายก่ อ นแล้ว จึ งนาหัวขนาดเล็กที่ ได้มาฟอกฆ่ าเชื้ อ
ทาให้อตั ราการได้เ นื้ อเยื่ อ ปราศจากเชื้ อเพิ่ มขึ้ น แต่
อย่างไรก็ตามหัวพันธุ์ขนาดเล็กกว่า 1 เซนติ เมตร ไม่
สามารถเพิ่มความเข้มข้นของน้ ายาฟอกและระยะเวลา
ในการฟอกได้มากนัก เนื่องจากเมื่อฟอกฆ่าเชื้ อแล้วจะ
มีส่วนของเนื้ อเยื่อของหัวที่ถูกทาลายด้วยน้ ายาฟอกฆ่า
เชื้ อ ท าให้ ข นาดหั ว เล็ ก ลง เมื่ อ เลี้ ยงต่ อ ไปการ
ตอบสนองต่ออาหารสู ตรต่าง ๆ ที่ทาการวิจยั น้อย หัว
พันธุ์ไม่สามารถพัฒนาเป็ นหัวใหม่ได้ เป็ นไปตามที่
Hall (1999) แนะน าว่ า เพื่ อ ให้ ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
สาเร็ จ ชิ้ นส่ วนพืชที่ จะนามาฟอกฆ่าเชื้ อควรหลีกเลี่ยง
ชิ้ น ส่ ว นที่ มี โ รค และไม่ ไ ด้ป ลู ก เลี้ ย งในสภาพที่ ไ ม่

เหมาะสม เนื่ องจากจะทาให้มีปัญหาตั้งแต่การฟอกฆ่า
เชื้ อ ตลอดไปจนถึ ง การเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ ต่ อ ไปด้ ว ย
สามารถแก้ ไ ขได้ โ ดยการเตรี ยมต้ น พื ช ในสภาพ
แวดล้อมที่ดีเพื่อให้ได้ชิ้นส่ วนพืชที่สะอาด ดังนั้นการ
ฟอกฆ่าเชื้ อเมล็ดพันธุ์พลับพลึงธารที่เพาะให้งอกในที่
แห้งโดยไม่ตอ้ งมีวสั ดุปลูก ทาให้ได้หัวพันธุ์ที่สะอาด
เมื่ อน าไปฟอกฆ่ า เชื้ อ ทาให้ไ ด้เ นื้ อเยื่ อปราศจากเชื้ อ
สู งขึ้ นถึงร้ อยละ 81 โดยไม่ตอ้ งเพิ่มความเข้มข้นของ
น้ ายาฟอกและไม่ตอ้ งลอกเปลือกชั้นนอกของหัวออก
หัวบอบช้ าน้อยกว่าจึงฟื้ นตัวได้เร็ วกว่า
การฟอกฆ่ า เชื้ อหั ว พั น ธุ์ ข นาดใหญ่ ที่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8 เซนติ เมตร สามารถตัดแต่ งหัว
ก่อนฟอกได้มากกว่าหัวเล็ก อี กทั้งสามารถเพิ่มความ
เข้มข้น ของน้ า ยาฟอกและระยะเวลาในการฟอกได้
มากกว่า ทาให้ได้เนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อในอัตราการสู ง
ถึ ง 100 เปอร์ เ ซ็ นต์ ทั้งนี้ ข้ ึ นกับสภาพของหัวพันธุ์ ที่
นามาฟอกดังกล่าวแล้วข้างต้น
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Figure 9 The ranges of sterilized tissue retrieved from big bulbs of Thai water onion after sterile.
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สรุ ป
การขยายพันธุ์พลับพลึ งธารโดยวิธีเพาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่อ ชิ้นส่ วนที่เหมาะสมจะใช้ฟอกฆ่าเชื้ อ ได้แก่ หัว
พันธุ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8 เซนติ เมตร เมล็ดพันธุ์
และหัวพันธุ์อายุ 1 ปี ที่เพาะในวัสดุปลูกไม่เหมาะสมที่
จะใช้ฟอกฆ่ าเชื้ อ เพราะจะมี ร้อยละของการปนเปื้ อน
เชื้ อสู งหลังฟอกฆ่าเชื้ อแล้ว แต่ เนื่ องจากในธรรมชาติ
หั ว พัน ธุ์ ข นาดใหญ่ มี น้ อ ยลง ไม่ อ าจน ามาใช้ เ ป็ น
ชิ้ นส่ วนเริ่ มต้นได้ในจานวนมาก การนาเมล็ดมาเพาะ
ให้งอกในสภาพแห้งจนได้เป็ นหัวพันธุ์ขนาดเล็กแล้วจึง
ฟอกฆ่าเชื้อจะทาให้ได้เนื้ อเยื่อปราศจากเชื้ อสาหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องศึกษาสู ตร
อาหารในการเพิ่ มปริ มาณและขนาดของหัวพันธุ์ ใน
สภาพปลอดเชื้ อเพื่ อเหมาะสมจะผลิ ตหัวพันธุ์สาหรั บ
ปลูกคื นสู่ ธรรมชาติ และเป็ นแนวทางในการขยายพันธุ์
เพื่อการค้าต่อไป
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____________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
รั ก ใหญ่ (Gluta usitata) เป็ นไม้ช นิ ด หนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ ในป่ าเต็ ง รั ง และมี บ ทบาทส าคัญ ในงาน
หัตถกรรมพื้ นบ้านลงรั กปิ ดทอง เพื่ อเป็ นการเพิ่ มวัตถุดิบยางรั กในอุตสาหกรรมดังกล่าว เทคนิ คการเพาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่อได้ถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มจานวนของรักใหญ่ให้มีมากขึ้น เนื่ องจากในธรรมชาติ มีการสื บต่อพันธุ์ได้นอ้ ย แต่
ปั ญหาอย่างหนึ่ งที่พบในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อคือ ตัวอย่างจะตายเมื่อเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เนื่ องจากความ
เป็ นพิษที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิ เดชัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ชิ้นตัวอย่างปลายยอดและตาข้างของรักใหญ่จะถูก
นาไปฟอกฆ่าเชื้ อด้วยคลอรอกซ์ความเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็ นต์ ที่ มีส่วนผสมของ polyvinylpyrrolidone (PVP) 0.5
เปอร์ เซ็นต์ ระยะเวลา 10 นาที ซึ่ งผลการฟอกฆ่าเชื้ อพบว่า ให้ผลความปลอดเชื้ อสู งสุ ด 66.67 เปอร์ เซ็นต์ จากนั้น
ชิ้นส่ วนตัวอย่างถูกนาไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ประกอบไปด้วย charcoal 100 มิลลิกริ มต่อลิตร, ascorbic acid 1
มิลลิกริ มต่อลิตร และ PVP 0.5 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ผลการทดลองพบว่า ชิ้นตัวอย่างที่
เลี้ยงในอาหาร charcoal จะมีสีน้ าตาลดา มีการเปลี่ยนสี ของอาหารที่ เลี้ยงและตัวอย่างจะตายเมื่อเลี้ยงต่อมา เป็ น
เวลา 4 สัปดาห์ ส่ วนตัวอย่างที่เลี้ยงในอาหาร ascorbic acid ชิ้นตัวอย่างมีสีเขียวและอัตราการรอดตายเพิ่มขึ้นเป็ น
30 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่ตวั อย่างที่เลี้ยงในอาหารที่มีส่วนผสมของ PVP ชิ้นตัวอย่างมีสีเขียวสดขึ้นและมีอตั ราการรอด
ตายเพิ่ มขึ้ นเป็ น 80 เปอร์ เ ซ็ นต์ และพบว่ามี การพัฒนาของปลายยอดของชิ้ นตัวอย่างที่ ศึ กษา ดังนั้นจึ งควรใช้
สารประกอบ PVP เป็ นส่ วนประกอบในอาหารเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันและเพิ่มอัตราการรอดตายของ
ชิ้ นตัว อย่า ง แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามควรทดสอบเพิ่ มเติ มเพื่ อหาความเข้มข้นที่ เ หมาะสมของ PVP เพื่ อการเลี้ ย งที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป
คาสาคัญ: รักใหญ่ อัตราการรอดตาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่

ABSTRACT
Gluta usitata, of all the dominant species in deciduous dipterocarp forest, plays a crucial role as a raw
material for traditional handcraft production. To support the demand for material, tissue culture is applied to
increase the number of trees instead of relying on natural propagation which is not very efficient. A problem
with tissue culturing is explant death within 2 weeks after culturing because of toxicity from oxidative reactions.
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To solve the problem, shoots and axillary buds as explants were disinfected using 10% clorox for 10 min with
0.5% polyvinylpyrrolidone (PVP). Explant cleaning showed the highest disinfection rate of 66.67%. The
explants were transferred to MS medium with different antioxidant agents: 100 mg/L charcoal, 1 mg/L ascorbic
acid, and 0.5% PVP. After 2 weeks of culture, the explants in charcoal had a clear, dark skin, browning, and a
medium color change, before eventually all samples had died after 4 weeks, while the reducing agent (ascorbic
acid) resulted in more green samples and the survival rate increased to 30%. Good results were obtained from
the PVP culture samples which exhibited a green skin, fresh samples, and a survival rate of 80%. Moreover, the
samples showed few developments in the shoot tip. Therefore, we recommend the application of PVP agent to
increase the survival rate of Gluta usitata explants using tissue culturing. However, more suitable
concentrations of PVP agent should be investigated to yield more effective culture in the future.
Keywords: Gluta usitata, survival rate, antioxidant agent, tissue culture

คานา
รั ก ใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou เป็ น
สมาชิ กในวงศ์ Anacardiaceae (สานักงานหอพรรณไม้
สานักวิจยั การอนุ รั กษ์ป่าไม้และพันธุ์พื ช กรมอุทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557) โดยสกุล Gluta มี
ประมาณ 22 ชนิ ด ส่ วนมากพบในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ในไทยมี 11 ชนิ ด เป็ นไม้ตน้ ขนาดใหญ่ พบได้ในป่ า
เบญจพรรณและป่ าเต็ ง รั ง ในภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ เป็ นไม้ผลัดใบ ใบ
เป็ นใบเดี่ยว เรี ยงเวียนเป็ นกลุ่มที่ ปลายกิ่ ง ดอกออกเป็ น
ช่ อแบบช่ อแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ ง ผลแห้ง
ทรงกลมแข็งแบบมีปีกสี แดงซึ่ งขยายมาจากกลีบดอกรู ป
ขอบขนาน 5 ปี ก (เอื้อมพร และ ปณิ ธาน, 2547; ราชันย์,
2559) รั กใหญ่ เป็ นไม้ตน้ ที่ มีการใช้ประโยชน์กนั อย่าง
แพร่ หลาย ตั้งแต่ปลูกเป็ นฉากหลังในสวนสาธารณะ ใช้
ปลูกในป่ าฟื้ นฟู ใบและรากใช้เป็ นยาพอกแผล เปลื อก
เป็ นยาบารุ งก าลัง ขับเหงื่ อ ต้มเป็ นยารั กษาโรคเรื้ อน
เปลื อกรากใช้เป็ นยารั กษาโรคผิวหนัง ขับ พยาธิ ลาไส้
ยางก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง แต่ประโยชน์
ที่มีความสาคัญของยางรักคืองานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ลงรักปิ ดทองทาเครื่ องเขิน (วีระชัย, 2550)

การขยายพั น ธุ์ รั ก ใหญ่ ส่ วนใหญ่ เ ป็ นการ
ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการเพาะจากเมล็ด ซึ่ งพบว่า
มี อ ั ต ราการงอกที่ ดี (Elliott et al., 1997) ส่ วนการ
ขยายพัน ธุ์ โ ดยไม่ อ าศัย เพศส่ ว นใหญ่ ย ัง อยู่ ใ นช่ ว ง
ดาเนินการทดลองวิจยั โดยเฉพาะวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หรื อการเลี้ ยงในสภาพปลอดเชื้ อ ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารที่
สามารถเพิ่มจานวนต้นได้จานวนมากอย่างรวดเร็ ว และ
คงลักษณะเดิ มทุ กประการ (รั งสฤดิ์ , 2541) โดยนิ ยมใช้
ส่ วนของตายอดและตาข้างเนื่ องจากสามารถหาได้ง่ายมี
ปริ มาณมากและสามารถเก็บได้เกือบทุกฤดูกาล รวมทั้ง
ยังเป็ นส่ วนเจริ ญ (meristem tissue) ซึ่ งง่ายต่อการกระตุน้
ชักนา แต่ ปัญหาที่ พบมากคื อการตายของชิ้ นส่ วนอัน
เนื่ องมาจากผลของปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน ทาให้ชิ้นส่ วน
แห้งดา เหี่ ยวเฉา หรื อเกิดอาการชิ้นส่ วนเป็ นสี น้ าตาลใน
บริ เวณที่ สัมผัสกับอาหารหรื อเรี ยกว่า browning ซึ่ งจะ
พบมากในพื ช วงศ์ Anacardiaceae (Krishna and Singh,
2007) อย่ า งเช่ น มะม่ วง (Mangifera indica) (Litz et al.,
1982; Rivera-Dominguez et al., 2004) ปั ญหาดังกล่าวได้
มี การทดลองใช้สารในกลุ่ ม natural complexes ซึ่ งเป็ น
กลุ่ ม สารประกอบที่ ส ามารถพบได้ ท้ ั งในรู ปของ
สารสั ง เคราะห์ แ ละที่ ไ ด้ จ ากธรรมชาติ เช่ น citric
acid, ascorbic acid, pyrogallol, phloroglucinol,
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polyvinylpyrrolidone (PVP) และน้ ามะพร้ าว ซึ่ งพบว่ า
สามารถลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ รวมทั้งทา
หน้าที่ เป็ นตัวดูดซับสารพิษ (absorbent) หรื อดูดซับของ
เสี ยสารจากกระบวนการเมทาบอริ ซึม (metabolism) จาก
ชิ้นตัวอย่างพืชได้ (Thomas, 2008)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นกระบวนการเตรี ยม
ชิ้ น ส่ ว นตัว อย่ า งปลายยอดและตาข้า งของรั ก ใหญ่
เพื่ อให้มีอ ัตราการรอดตายเพิ่ มขึ้ นจากผลกระทบของ
กระบวนการเกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน่ ซึ่ งมักจะเกิ ดขึ้ น
ในกระบวนการฟอกฆ่าเชื้ อและย้ายเลี้ยงชิ้ นตัวอย่างและ
เพื่ อช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อรั ก
ใหญ่ในสภาพปลอดเชื้ อต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่ าง
คัดเลือกเมล็ดรักใหญ่ที่ปราศจากโรคและแมลง
เข้าทาลาย จากนั้นคลุกยากันเชื้ อรา และพรมน้ าให้ทวั่ ใส่
ถุงดาบ่มทิ้งไว้ 3-4 วัน เพื่อกระตุน้ การงอก จากนั้นย้าย
เมล็ดลงเพาะเพื่อเตรี ยมตายอดและตาข้าง ทาการทดลอง
จานวน 3 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด เลี้ยงในเรื อนเพาะชา ที่ มี
ปริ มาณแสง 70 เปอร์ เซ็นต์ ระยะเวลา 8 ชัว่ โมง รดน้ าเช้า
เย็น บันทึกผลการงอก
การฟอกฆ่ าเชื้อและการเลีย้ งตัวอย่ างรักใหญ่ ในอาหาร
เหลว
นาชิ้ นส่ วนตายอดและตาข้างจากกล้ารั กใหญ่
มาฟอกฆ่าเชื้ อด้วยคอลรอกซ์ 10 เปอร์ เซ็นต์ ระยะเวลา
ก า ร ฟ อ ก 10 น า ที ที่ มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง 0. 5%
polyvinylpyrrolidone (PVP) เป็ นส่ วนประกอบด้วยวิ ธี
มาตราฐาน (Smith, 2013) จากนั้นย้ายชิ้ นตัวอย่ างลง
อาหารเหลวสู ตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่
มี ส่ วนประกอบของสารลดปฏิ กิริ ยาออกซิ เดชัน 0.5%
PVP, 100 mg/L charcoal, 1.0 mg/L ascorbic acid และ
PPM (antibiotic agent) ดั ง Table 1 จากนั้ นเขย่ า ด้ ว ย

ความเร็ วรอบ 150 rpm ระยะเวลา 4 ชัว่ โมง ภายใต้แสง
3,000 ลักซ์ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส ทาการทดลอง 3
ซ้ า บันทึกผลเปอร์ เซ็นต์ความปลอดเชื้ อ สี และลักษณะ
ของชิ้นตัวอย่าง
การเลีย้ งตัวอย่ างรักใหญ่ ในอาหารลดปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน
นาตัวอย่างปลายยอดและตาข้างของรักใหญ่ที่
ผ่ า นการเขย่ า เลี้ ยงในอาหารเหลว ย้ า ยลงอาหาร
แข็ ง สู ตร MS ที่ มี ส่ วนประกอบสารลดปฏิ กิ ริ ยา
ออกซิ เดชัน 0.5% polyvinylpyrrolidone (PVP), 100 mg/L
charcoal, 1.0 mg/L ascorbic acid, 0.2% PPM (antibiotic
agent), สารเร่ งการเจริ ญเติ บโต 6-benzylamino purine
(BAP) ที่ ความเข้มข้น 1 ppm และวุน้ 0.4% ตาม Table 2
ทาการเลี้ ยง 3 ซ้ าต่ อสู ตรอาหาร บันทึ กผลลักษณะของ
ชิ้ น ตั ว อย่ า ง สี ของชิ้ น ตั ว อย่ า งและอาหาร การเกิ ด
browning และการรอดตาย เมื่ อเลี้ ยงเป็ นระยะเวลา 4
สัปดาห์ ภายใต้แสง 3,000 ลักซ์ 16 ชัว่ โมง อุณหภูมิ 27
องศาเซลเซี ยส

ผลและวิจารณ์
การเตรียมเมล็ดรักใหญ่
เมล็ดรักใหญ่ที่ผ่านการบ่มจะเริ่ มงอกปลายราก
(radicle) เมื่ อบ่ มทิ้ งไว้ 3 วัน หลังจากย้ายลงเพาะพบว่า
เมล็ดรั กใหญ่ มีเปอร์ เซ็ นต์การงอก 84 เปอร์ เซ็ นต์ ซึ่ ง
ค่ อ นข้ า งสู ง จากนั้ นท าการเลี้ ยงกล้า รั ก ใหญ่ เ ป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน จึ งทาการตัดแต่งกิ่ง เพื่อกระตุน้ การ
เกิดตายอดและตาข้าง ซึ่ งพบว่ากล้ารักใหญ่สามารถแตก
ตาข้างได้ดี โดยไม่ จ าเป็ นต้องใช้ปุ๋ ยหรื อสารเร่ งการ
เจริ ญเติบโต
การฟอกและการเลีย้ งตัวอย่ างรักใหญ่ ในอาหารเหลว
การฟอกชิ้ นตัวอย่างปลายยอดและตาข้างของ
รักใหญ่ดว้ ยสารฟอกฆ่าเชื้ อคลอรอกซ์ 10% ระยะเวลา
การฟอก 10 นาที ที่ มี 0.5% polyvinylpyrrolidone (PVP)

การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”

เป็ นส่ วนประกอบ และเขย่าเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง
พบว่า สังเกตพบกลุ่มของเส้นใยเชื้ อราในบางตัวอย่างที่
เลี้ ยงในอาหารเหลวที่ ป ราศจากสารลดปฏิ กิ ริ ยา
ออกซิ เดชัน (Table 1) ส่ วนอาหารเหลวสู ตรอื่น ๆ ไม่พบ
เส้นใยเชื้ อรา และเมื่อเลี้ยงตัวอย่างในอาหารแข็งพบการ
ปลอดเชื้ อเฉลี่ ย 66.67 เปอร์ เซ็ นต์ การพบเส้นใยเชื้ อรา
ส่ วนหนึ่ งที่ พบน้อย อาจเนื่ องมาจากระยะเวลาการเขย่า
เพียง 4 ชัว่ โมง ซึ่ งสั้นเกิ นไปที่ จะสามารถสังเกตพบเชื้ อ
ราได้ ซึ่ งปกติ ส่วนใหญ่เชื้ อราอาศัยระยะเวลาการเจริ ญ
อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง และเชื้อราที่พบในรักใหญ่น้ ีจดั เป็ น
เชื้ อราในกลุ่ม latent fungi ซึ่ งสามารถพบได้ท้ งั ภายนอก
และภายในพื ช เช่ น พบใน cortex, phloem, xylem,
parenchymatous และ pith cells ซึ่ งท าให้ยากต่ อการฆ่ า
เชื้ อและสามารถพบเชื้ อราได้ภายหลังจากฟอกฆ่าเชื้ อไป
แล้วหลายสัปดาห์ (Ploetz, 1994)
การเลี้ยงตัวอย่างปลายยอดและตาข้างรั กใหญ่
ในอาหารเหลวสู ตร MS ที่ มีส่วนประกอบของของสาร
ลดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ระยะเวลาการเขย่าเลี้ยง 4 ชัว่ โมง
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พบว่า ชิ้ นตัวอย่างรั กใหญ่ มีการเปลี่ ยนแปลงของสี ชิ้ น
ตัวอย่างชัดเจน จากสี เขี ยวอ่อนเปลี่ ยนเป็ นสี เขี ยวเข้ม
เกื อบดาจนถึงดา โดยพบในอาหารเหลวที่ปราศจากสาร
ลดปฏิกิริยาออกซิ เดชันโดยตัวอย่างมีสีเข้มดาที่สุด ส่ วน
ในอาหารเหลวที่มี PVP เป็ นส่ วนประกอบ พบว่าสามารถ
ช่ วยลดอาการชิ้ นตัวอย่างเปลี่ ยนสี ได้ (Table 1) ซึ่ งการ
เปลี่ ยนสี ของชิ้ นตัวอย่างเป็ นการบ่ งชี้ อาการตาย โดยมี
โอกาสเกิ ดขึ้ นได้สูงตามมาภายหลังการเลี้ ยง ความสด
หรื อความมี ชี วิตของชิ้ นตัวอย่างสามารถสังเกตพบได้
หลังจากเลี้ยงในอาหารเหลว โดยชิ้นตัวอย่างที่มีสีเขียวมี
แนวโน้มความมีชีวิตมากกว่าชิ้ นตัวอย่างที่ มีสีดาซึ่ งจะ
สั งเกตพบอาการเหี่ ยวได้ที่ ผิ วของชิ้ นตัวอย่ า ง เป็ น
ลั ก ษณะอาการที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การตายของชิ้ น ตั ว อย่ า ง
เช่ น เดี ย วกั บ รายงานของ Raghuvanshi and Srivastava
(1995) ซึ่ งได้เขย่าเลี้ยงชิ้ นส่ วนตัวอย่างมะม่วงซึ่ งเป็ นพืช
ในวงศ์ เ ดี ย วกับรั กใหญ่ ในอาหารเหลว และพบว่ า
สามารถลดปริ มาณ phenolic compound ซึ่ งเป็ นสาเหตุใน
การตายของชิ้นตัวอย่างได้ดี

Table 1 Disinfection and antioxidant agent treatment on shoot tip and axillary bud of Gluta usitata
(after 4 hr shaker)
No.
1
2
3
4
5

Treatment
MS + 5% PPM
MS + 5% PPM + 0.5% PVP
MS + 5% PPM + 100 mg/L charcoal
MS + 5% PPM + 1.0 mg/L ascorbic acid
MS + 5% PPM + 0.5% PVP + 100 mg/L
charcoal + 1.0 mg/L ascorbic acid

การเลีย้ งตัวอย่ างรักใหญ่ ในอาหารลดปฏิกริ ิยา
ออกซิเดชัน
ผลการเลี้ ยงตัว อย่ า งรั ก ใหญ่ ใ นอาหารที่ มี
ส่ วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน หลังจาก
ฟอกฆ่าเชื้ อและเขย่าเลี้ยงในอาหารเหลวเป็ นระยะเวลา

Explants characterizations
Color
Freshness
black
wilting
green
fresh
black
few wilting
black
few wilting
green
fresh

Fungi occurrence
few
No
No
No
No

4 ชัว่ โมง พบว่า ชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ที่เลี้ยงในอาหารที่มี
0.5% PVP เป็ นส่ วนประกอบ ทั้งสู ตรอาหารที่ มี PVP
เป็ นส่ วนประกอบเพี ยงชนิ ดเดี ยวและสู ตรอาหารที่ มี
PVP ร่ วมกั บ สารลดปฏิ กิ ริ ยาออกซิ เดชั น ชนิ ด อื่ น
(charcoal และ ascorbic acid) ชิ้ นตัวอย่างมี สี เขี ยวขึ้ น
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หรื อสามารถคงสภาพความสดหรื อความมีชีวิตของชิ้ น
ตัวอย่างไว้ได้มากที่ สุ ดเมื่ อเที ยบกับสู ตรอาหารอื่ น ๆ
โดยสังเกตจากสี ของชิ้ นตัวอย่างซึ่ งมีสีใกล้เคี ยงกับชิ้ น
ตัวอย่างแรกเริ่ มในกระบวนการฟอกฆ่าเชื้ อ ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่ Chavan et al. (2000) และ Thomas (2008) รายงาน
การดูดซับของ PVP ต่อสารพิษที่ปลดปล่อยออกจากชิ้น
ตัวอย่าง รวมทั้งมี ผลต่ อการลดอัตราการเกิ ดปฏิ กิริยา
ออกซิ เดชัน่ ที่ เกิดขึ้ น ทาให้ชิ้นตัวอย่างรักใหญ่มีอตั รา
การรอดตายที่เพิ่มขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สู ตรอาหารอื่น สี ของอาหารสู ตรที่มีส่วนประกอบของ
PVP พบว่ า สี ของอาหารเปลี่ ย นเป็ นสี เหลื องอ่ อนถึ ง
เหลื อ ง และเมื่ อ เลี้ ยงชิ้ น ตัว อย่ า งเป็ นระยะเวลา 4
สัปดาห์ ยังไม่พบผลกระทบของสี อาหารที่เปลี่ยนไปต่อ
ชิ้นตัวอย่างพืช (Table 2, Figure 1)
ชิ้ น ตั ว อย่ า งที่ เ ลี้ ยงในอาหารสู ต รที่ มี ส่ ว น
ประกอบของ 1.0 mg/L ascorbic acid พบว่า ไม่ทาให้สี
ของอาหารเปลี่ ยนแปลง แต่พบว่าสี ของชิ้ นตัวอย่างมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากสี เขี ยวเป็ นสี เขี ยวเข้มขึ้ น
บางตัวอย่างมีสีเขี ยวเข้มขึ้ นจนเกื อบดา และเกิ ดอาการ
browning เล็กน้อ ย และเมื่ อเลี้ ย งชิ้ นส่ วนตัวอย่า งรั ก
ใหญ่เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าชิ้นส่ วนมีอตั ราการ
รอดตายเพียง 30 เปอร์ เซ็นต์ โดยตัวอย่างบางส่ วนเมื่อ
เลี้ยงเป็ นระยะเวลานานขึ้นชิ้นตัวอย่างเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสี
เขี ยวเข้มขึ้ นจนด าและแห้งตายในที่ สุ ด ถึ งแม้ว่าจะมี
บางส่ วนที่ ยงั คงสภาพมี ชีวิตแต่ก็พบในสัดส่ วนที่ นอ้ ย
ซึ่ ง Krishna et al. (2008) ได้เ สนอแนะให้ใช้ ascorbic
acid ที่ความเข้มข้น 100 mg/L กับชิ้นตัวอย่างมะม่วงซึ่ ง
ให้ผลที่ดี ซึ่ งอาจเป็ นไปได้ว่าการทดลองครั้งนี้ใช้ความ
เข้มข้นของ ascorbic acid ความเข้มข้นน้อยเกินไป
ชิ้ น ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ ลี้ ย ง ใ น อ า ห า ร สู ต ร ที่ มี
ส่ วนประกอบของ 100 mg/L charcoal พบว่ า ชิ้ น

ตัวอย่างเปลี่ยนเป็ นสี เขียวเข้มจนเกือบดาและเกิดอาการ
browning เล็กน้อย ซึ่ งบ่ งบอกถึ งความมี ชี วิ ตของชิ้ น
ตัวอย่างลดลง และอาจเป็ นเพราะสี ของ charcoal ซึ่ งมี
สี ดาจึ งทาให้ชิ้นตัวอย่างเปลี่ยนสี สี ของอาหารพบว่ามี
สี น้ าตาลอ่อน ๆ ตัวอย่างที่ เลี้ ยงใน charcoal จะแห้งดา
และเหี่ ยวตายไปในที่ สุดเมื่ อเลี้ ยงเป็ นระยะเวลา 4 – 6
สัปดาห์ อาจเนื่องมาจากการใช้ปริ มาณ charcoal ในการ
ทดลองครั้ งนี้ ไม่ เ หมาะสม (Abdelwahd et al., 2008)
(Table 2, Figure 1)
ตัวอย่า งที่ เลี้ ยงในอาหารที่ ปราศจากสารลด
ปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน พบว่ามี อาการ browning รุ นแรง
และตัวอย่างเปลี่ ยนเป็ นสี ดาและแห้งตายเมื่อเลี้ ยงเป็ น
ระยะเวลา 4 – 6 สัปดาห์ และตัวอย่างที่เลี้ยงในอาหารที่
มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิ เดชันทั้งสาม
ชนิ ดคื อ 0.5% PVP, 100 mg/L charcoal และ 1.0 mg/L
ascorbic acid พบว่า ชิ้ นตัวอย่างมีสีเขียวและไม่ทาให้สี
ของอาหารเปลี่ยนแปลง และเมื่อเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 4 –
6 สัปดาห์ พบอัตราการรอดตายสู งถึ ง 80% ซึ่ งให้ผล
เช่นเดียวกับตัวอย่างที่เลี้ยงในสู ตรอาหารที่มี PVP เพียง
ชนิ ด เดี ย ว ซึ่ งผลการทดลองนี้ เป็ นการยื น ยัน ถึ ง
คุณสมบัติของ PVP ในการลดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของ
ชิ้นตัวอย่าง
สารเร่ งการเจริ ญเติ บโต 1.0 ppm BA ที่ ใส่ ใน
อาหารแต่ละสู ตร พบว่าไม่ส่งผลต่อการชักนาการแตก
ยอดหรื อออกรากต่อชิ้ นตัวอย่างรักใหญ่ ซึ่ งเป็ นไปได้
ว่าสารเร่ งการเจริ ญเติ บโตในการทดลองครั้งนี้ ใช้เพียง
ความเข้มข้นเดียวและไม่เหมาะสมต่อการชักนากระตุน้
ชิ้ น ตัว อย่ า งรั ก ใหญ่ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง (Bonga and
Durzan, 1982)
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Table 2 Effect of different antioxidant agent treatments on Gluta usitata explants (4 weeks culture)
No.

Treatment

1
2
3
4
5

MS + 1 ppm BA
MS + 1 ppm BA + 0.5% PVP
MS + 1 ppm BA + 100 mg/L charcoal
MS + 1 ppm BA+ 1.0 mg/L ascorbic acid
MS + 1 ppm BA + 0.5% PVP + 100 mg/L
charcoal + 1.0 mg/L ascorbic acid

Explants characterizations
Explants color
Medium
color
Dark green to Black Light brown
Green
Light yellow
Dark green to Black Light brown
Dark green to Black Not change
Green
Light yellow

Browning Survival
symptom rate (%)
Browning
No
Browning
Browning
No

A

B

C

D

0
80
0
30
80

E

Figure 1 Explants characterizations in different antioxidant agents including A) explants without antioxidant
agent, B) 0.5% PVP, C) 100 mg/L charcoal, D) 1.0 mg/L ascorbic acid and E) 0.5% PVP, 100 mg/L
charcoal and 1.0 mg/L ascorbic acid
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สรุ ป
ผลการฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้ว ยคลอรอกซ์ ค วาม
เข้มข้น 10 % ระยะเวลา 10 นาที ที่มีส่วนผสม 0.5%
polyvinylpyrrolidone (PVP) ให้ผลความปลอดเชื้ อ
สู งสุ ด 66.67% และชิ้นส่ วนตัวอย่างที่ปลอดเชื้ อเมื่อ
นาไปเลี้ยงในอาหารแข็งสู ตร MS ที่ มีส่วนประกอบ
ของ 0.5% PVP พบว่าสามารถลดการเปลี่ ยนสี ของ
ชิ้ นตัวอย่างและเพิ่ มอัตราการรอดตายได้ 80% เมื่ อ
เที ย บกับ สู ต รอาหารอื่ น ๆ ดัง นั้น จึ ง ควรใช้ส าร
ประกอบ PVP เป็ นส่ วนประกอบในอาหารเพื่ อลด
การเกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชันและเพิ่มอัตราการรอด
ตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่
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ผลงานวิชาการที่ได้รบ
ั รางวัลจากการประชุมป่าไม้ ประจาปี 2559
การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
อันดับ
ดีเด่ น
ดี

ดี

เรื่อง
การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata)
ในอาหาร ที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
ลักษณะการไหลของน้ าและปริ มาณน้ า ก่อนและหลังการตัดสาง
ขยายระยะ ในพื้นที่ล่มุ น้ าป่ าฟื้ นฟูบนที่สูง บริ เวณสถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
ผลของการตัดสางขยายระยะต่อสมรรถนะการซึ มน้ าผ่านผิวดินใน
พื้นที่ป่าฟื้ นฟู บริ เวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ ง
พฤทธิ์ ราชรักษ์ และคณะ
สุ จิรา ศรสูงเนิน และ
วีนสั ต่วนเครื อ
พุทธรักษ์ วงศ์สิริชยั และ
สุ ภทั รา ถึกสถิตย์

การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย ประเภทนักวิจย
ั ทัว่ ไป
อันดับ

เรื่อง

ดีเด่ น การสะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศป่ าเต็งรังที่มีไฟป่ าและไม่มีไฟป่ า
บริ เวณสถานีวนวัฒนวิจยั อินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
ดี การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริ เวณพื้นที่แหล่ง
ธรรมชาติประเภทน้ าตก
ชมเชย การชักนายอดจานวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa) จากลาต้นอ่อน
และใบเลี้ยง

ผู้แต่ ง
อาไพ พรลีแสงสุ วรรณ์
และคณะ
ดรรชนี เอมพันธุ์
และคณะ
พฤทธิ์ ราชรักษ์ และ
ศิริวรรณ มูลจันทร์

การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย ประเภทนักวิจย
ั รุน่ ใหม่
อันดับ

เรื่อง

ดีเด่ น อาหารของกะท่างเหนื อ (Tylototriton uyenoi) ในจังหวัดเชียงใหม่
ปริ มาณคาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่ าไม้โตเร็ วต่างถิ่น
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
ชมเชย ผลกระทบของการตัดขยายระยะต่อปริ มาณตะกอนแขวนลอย
และคุณภาพน้ าบางประการในพื้นที่ป่าฟื้ นฟูบนที่สูง บริ เวณสถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ดี

ผู้แต่ ง
ธัญสุ ดา ดาวเวียงกัน
และคณะ
สุ รเดช ธี รสุ วรรณ์
และคณะ
ธี รวัชร เพชระบูรณิ น
และ วีนสั ต่วนเครื อ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุ รัตน์
ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
รศ.ดร.เดชา วิวฒั น์วิทยา
รศ.ดร.ธี ระ วีณิน
รศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์
รศ.ดร.นริ ศ ภูมิภาคพันธ์
รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่ นแก้ว
รศ.ดร.พันธวัช สัมพันธ์พานิช
รศ.ดร.มณฑล จาเริ ญพฤกษ์
รศ.ดร.รองลาภ สุ ขมาสรวง
รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
รศ.ดร.สันติ สุขสอาด
รศ.ดร.สุ นทร คายอง
รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ผศ.ดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ
ผศ.ดร.กิติชยั รัตนะ
ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร
ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุ วรรณ
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่ าห์
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ผศ.ดร.รัชนี โพธิ แท่น
ผศ.ดร.รุ่ งเรื อง พูลศิริ
ผศ.ดร.วันชัย อรุ ณประภารัตน์
ผศ.ดร.วิจกั ขณ์ ฉิ มโฉม
ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง
ผศ.ดร.วีระภาส รัตนสิ ริ
ผศ.ดร.สคาร ทีจนั ทึก
ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
ผศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
ผศ.ดร.อุทยั วรรณ แสงวนิช
ผศ.สารัฐ รัตนะ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิ รินทร์
ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ
ดร.โกมล แพรกทอง
ดร.ธนากร ลัทธิ์ ถีระสุ วรรณ
ดร.วิฑรู ย์ เหลืองวิริยะสกุล

ดร.นิสา เหล็กสูงเนิ น
ดร.บุษบง กาญจนสาขา
ดร.ปิ ยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ดร.พงษ์ศกั ดิ์ เฮงนิรันดร์
ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์
ดร.มะลิวลั ย์ หฤทัยธนาสันติ์
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