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คํานํา 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาการข้ันสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุม สัมมนาวิชาการ “เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest 
Ecological Research Network, T-FERN)” คร้ังท่ี 2 เร่ือง “นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู” ข้ึน ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มกราคม 
2556 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คร้ังท่ี 2 ประกอบด้วย 
การบรรยายผลงานวิจัย จํานวน 33 เร่ือง และการเสนอผลการวิจัยภาคโปสเตอร์ จํานวน 27 เร่ือง โดยได้รับความร่วมมือจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีคุ้มครอง 
สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมด้วยนักวิจัยท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีได้กรุณา
ให้เกียรตินําผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เสนอในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านท่ีได้ให้ความ
กรุณาตรวจผลงานวิจัยต้นฉบับ  

 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วิทยาการข้ันสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) หวังว่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
วิชาการ เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คร้ังท่ี 2 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือจะได้นําความรู้จากการสัมมนาไปพัฒนา ต่อยอด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

              

    (นายประวิตร  พุทธานนท์)     (นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์) 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาการข้ันสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คํากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

“เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู” 

โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร ยศราช1 

********************************************************************* 

 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 ในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอกล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้มา
ร่วมงานประชุมวิชาการของเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งท่ี 2 ซ่ึงถือได้ว่าเราชาวแม่โจ้ได้รับเกียรติอย่างย่ิง 
ท่ีได้มีโอกาสต้อนรับและดูและทุกท่าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรป่าไม้ มีงานวิจัย และนักวิจัย ท่ีดําเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาป่าไม้อยู่ในพ้ืนท่ีทาง
ภาคเหนืออยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงการจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการคร้ังนี้ จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วย
ขับเคลื่อน นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2554-2557)  ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมี
มาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย  

กิจกรรมการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวางยุทธศาสตร์ท่ีจะก้าวสู่
การเป็น Green University และ Eco University  การแลกเปลี่ยนวิทยาการและนอกจากการจัดประชุมดังกล่าวจะก่อให้เกิด
การรวมตัว และเพ่ิมความเข้มแข็งเป็นหนึ่งของนักวิจัยแล้ว ยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน (AEC) อีกด้วย ซ่ึงพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศมีอาณาเขตใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว องค์ความรู้และแนวทางท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประชุมสัมมนาคร้ังนี้จะเป็นการวางรากฐานและส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในประชาคมอาเซียนได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

การจัดงานในคร้ังนี้ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนของคณะผลิตกรรมการเกษตร ขอกล่าวต้อนรับ
ด้วยความยินดีย่ิงอีกคร้ัง หวังว่าผู้ร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการประชุมสัมมนา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
ในการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้งานวิจัยทางด้านต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย ได้มีการพัฒนาย่ิงๆข้ึนไป มีศักยภาพในการนํามา
พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 
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สาสน์จากประธานเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย 

โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด1 

********************************************************************* 

 

งานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ของประเทศไทย (Thai forest ecological research) มีการดําเนินการเร่ือยมาต้ังแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2503 โดยผลงานวิจัยในช่วงระยะเวลาแรก ๆ ล้วนมุ่งให้ความสําคัญเฉพาะการสํารวจชนิดพันธ์ุพืชเพ่ือนําไปสู่
การจัดการป่าไม้ในลักษณะของงานด้านวนวัฒน์ (silviculture) ส่วนใหญ่ใช้แปลงตัวอย่างชั่วคราวในการสํารวจโครงสร้างและ
องค์ประกอบของป่า อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานดังกล่าวไม่ได้ทําการติดตามอย่างต่อเนื่อง (long-term monitoring) ทําให้
ผลลัพธ์ของการวิจัยดังกล่าวเกิดข้อจํากัดต่อการประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ในหลาย ๆ ประเด็น เช่น ความ
เข้าใจต่อการกระจายตัวด้านพ้ืนท่ี (spatial distribution) ของพรรณพืชท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้องการทางนิเวศวิทยา 
(amplitude of tolerance) เฉพาะในแต่ละชนิด รวมถึงพลวัตป่า (forest dynamics) ท่ีแสดงออกถึงความความสัมพันธ์กับ
สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะโลกร้อน (global warming) ปัจจุบัน เป็นต้น  

ดังนั้น เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตป่าดังกล่าว ทําให้เร่ิมมีการโดยใช้แปลงถาวรขนาดใหญ่ (large 
permanent plots) ในการศึกษาจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว (long-term forest ecological research) มากข้ึนในหลาย
พ้ืนท่ีของประเทศ เช่น เขตสงวนชีวมณฑลสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
จังหวัดอุทัยธานี  สถานีวิจัยต้นน้ําแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัย
ห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงของข้อมูลเพ่ือการเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นยังไม่สามารถกระทําได้ อาจเนื่องด้วยการใช้วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ ตลอดจนรวมถึงช่วง
ระยะเวลาการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการสร้างความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัย
นิเวศวิทยาป่าไม้ของประเทศไทยข้ึน เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการตอบสนองของระบบนิเวศป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการรบกวนท้ังจากธรรมชาติ และมนุษย์ เพ่ือนําผลท่ีได้ไปสู่การประยุกต์เพ่ือการฟ้ืนฟูป่า การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการถ่ินอาศัยของสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพและความย่ังยืนมากข้ึน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายฯ 
จะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามความเปล่ียนแปลงระหว่างระบบนิเวศท้ังในส่วนท้องถ่ิน ส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยงไปสู่ระดับ
นานาชาติได้เป็นอย่างดี 

จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ในหลายหน่วยงาน ท้ังนักวิจัยอาวุโส
และนักวิจัยรุ่นใหม่มีความเห็นตรงกันว่า ควรมีการจัดต้ัง “เครือข่ายข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest 
Ecological Research Network, T-FERN)” เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาวิจัยระหว่างนักวิจัยแต่ละ
หน่วยงานภายในเครือข่ายฯ รวมถึงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศเข้ากับระดับนานาชาติ
ต่อไป ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของเครือข่ายฯ จึงได้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
สมาชิกผ่านระบบออนไลน์ทางเวปไซด์ http://t-fern.forest.ku.ac.th รวมถึงมีมติให้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจําปีข้ึน 
โดยเร่ิมประชุมคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 26-27 มกราคม พ.ศ. 2555 ท่ี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับการ
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ประชุมสัมมนาคร้ังนี้ กระผมในฐานะประธานเครือข่ายฯ ขอขอบพระคุณทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์
วิทยาการข้ันสูงด้านทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ กระผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประชุม
จะประสบความสําเร็จด้วยดี และนํามาซ่ึงการขยายฐานความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายฯ ท่ีจะทําให้การดําเนินงานภายใต้
เครือข่ายฯ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการหาแนวทางการศึกษาวิจัยหรือนําเสนอมาตรการเพ่ือ
ใช้ในจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศให้มีความย่ังยืนตลอดไป 
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คํากล่าวรายงานการประชุม สัมมนา 

“เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู” 

โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง1 

********************************************************************* 

 

เรียน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และแขกท่านผู้มีเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน   

 จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายงานวิจัย
นิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งานวิจัย ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความ ส่งเสริมการฝึกอบรม 
ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านนิเวศวิทยาป่าไม้  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทางระบบนิเวศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของตัวระบบเอง หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า (episodic or infrequent intervals) อาทิเช่น 
การตอบสนองของระบบนิเวศป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากภัยทาง
ธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงนําความรู้ด้านนิเวศวิทยาเพ่ือการประยุกต์ในการฟื้นฟูป่า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ถ่ินอาศัยของสัตว์ป่า ดังนั้น เครือข่ายวิจัยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสติดตามความเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบนิเวศท้ังในส่วน
ท้อง ถ่ิน  ส่วนภูมิภาค  และเชื่อมโยงไปสู่ ระดับนานาชาติ  โดยการดําเนินงานในระยะแรกนั้น  คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําร่องทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสําหรับการดําเนินงานวิจัยและประสานกับหน่วย
งานวิจัยอ่ืน ๆ โดยได้จัดการประชุมวิชาการนิเวศวิทยาป่าไม้ ข้ึนคร้ังแรก เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 แล้วนั้น  

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มี
ความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี มีงานวิจัย และนักวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
มาก การบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์การ“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) ภายใต้แนวคิดหลัก
ของการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสร้างความสมดุล เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและความดีงาม เพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและย่ังยืน” หรือ มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University)  คือการสร้างความสุขท่ีแท้จริงของมนุษย์ 
โดยการพัฒนาจิตใจให้มีความสุขควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติซ่ึงจะทําให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและย่ังยืน การจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการคร้ังนี้ จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วย
ขับเคลื่อน นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในส่วนของการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ และ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ Green University และ Eco University ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยใน
มหาวิทยาลัย และนอกจากการจัดประชุมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการรวมตัว และเพ่ิมความเข้มแข็งเป็นหนึ่งของนักวิจัยแล้ว ยัง
จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) อีกด้วย 
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 ในการนี้ มหา วิทยาลั ยแ ม่ โจ้  จึ ง ไ ด้ ร่ วมกับ  ศูน ย์ วิทยาการขั้ นสู ง ด้ านทรัพยากรธรรมชา ติ เขต ร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติและพื้นท่ีคุ้มครอง สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมองค์กรภาคเอกชน จึงได้จัด
ให้มีการประชุมวิชาการนิเวศวิทยาป่าในหัวข้อ “ความรู้นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู” เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีได้จาก
งานวิจัยด้านนิเวศวิทยาจากหลากหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย รวมท้ังยังเป็นการเร่งระดมความคิดต่อการสร้างเครือข่ายนิเวศ
งานวิจัยนิเวศวิทยา เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายสําหรับการศึกษาวิจัยให้เป็นรูปธรรมและมีการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้ จัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย” ระยะเวลาในการดําเนินการระหว่างวันท่ี 24-26 มกราคม 
2556 ขอบเขตของการประชุมสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
จํานวน 33 เร่ือง การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จํานวน 27 เร่ือง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานแปลงวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ถาวรระยาว ในวันสุดท้ายของการสัมมนา ณ.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  

 การประชุมสัมนา “ความรู้นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู” ในคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 150 คน จําแนกเป็นบุคลากร
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัย นักวิชาการท้องถ่ิน และ
บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชน จึงนับว่าเป็นโอกาสดีท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กล่าวเปิดงานการ
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คํากล่าวเปิดการประชุม สัมมนา 
“เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” คร้ังท่ี 2 

เร่ือง “นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู” 
โดย 

ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ1 

********************************************************************* 
 

เรียน อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมใน
ฐานะตัวแทนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสมาเปิดงาน
การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการของเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คร้ังท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้มีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการอนุรักษ์ สงวน และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ตลอดจนถึงการส่งเสริมด้านการวิจัยท่ีสอดคล้อง โดยกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ได้แก่ (1) การ
ป้องกันและการฟ้ืนฟูต้นน้ําลําธาร (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  (3) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแหล่ง
อุทยานแห่งชาติ (4) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (5) เตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ และ (6) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภารกิจของหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นั้นจําเป็นท่ีต้องได้รับ
ความร่วมมือ อาศัยองค์ความรู้จากหลายๆภาคส่วน ดังนั้นการรวมตัวและก่อต้ังเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย  
และจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาทางวิชาการนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีย่ิง ในอันท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเป็นไปตามหลักวิชาการ 

งานวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ถือได้ว่าเป็นงานท่ีมีคุณค่าย่ิง เป็นงานท่ีเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการวางแผนในด้าน
ต่างๆ ต้ังแต่ระดับการปฏิบัติในพ้ืนท่ีภาคสนามจนถึงระดับนโยบายด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของชาติ และรวมถึงการ
นําไปประยุกต์ใช้ในภารกิจด้านอ่ืนๆ เช่น การฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีภัยพิบัติ การอนุรักษ์และการจัดการ
พ้ืนท่ีคุ้มครอง พ้ืนท่ีถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า การจัดการป่าชุมชน ตลอดจนการพัฒนาป่าไม้ในเมือง เป็นต้น การท่ีงานวิจัย
ด้านนิเวศวิทยาได้พัฒนารุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีเป็นอย่างย่ิง  และเป็นการดีท่ีได้จัดให้มีการจัดการประชุม 
สัมมนา  เร่ือง  นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู  ในคร้ังนี้  เพราะเป็นการแสดงถึงศักยภาพและความก้าวหน้าในการดําเนินงานวิจัย  
และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดประชุมครั้งนี้  นอกจากจะเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยนิเวศวิทยา
แล้ว  ยังเป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้  มีการแลกเปลี่ยนและสร้างประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานต่างๆ  ทําให้เกิดการระดมแนวความคิดและข้อเสนอแนะ  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการวิจัย  และการปฏิบัติงานเพ่ือ
การจัดการด้านนิเวศวิทยา  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการแสวงหาความร่วมมือและพันธมิตรจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมการดําเนินการจัดการนิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟู  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรต่อไปในอนาคต 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย 
คร้ังท่ี 2 เร่ือง “นิเวศวิทยาเพ่ือการฟื้นฟู” 
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การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
การนําเสนอผลงานวิจัยด้านงานวิจัยแปลงถาวรระยะยาว (SESSION 1A) 1
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 2
     โดย  ทรงธรรม สุขสว่าง ธรรมนูญ เต็มไชย ชัยยงค์ บัวบาน คมเชษฐา จรุงพันธ์ สรรเสริญ ทองสมนึก 
     พธวัช เฉลิมวงศ์ ชัยณรงค์ เรืองทอง ศุภพร เปรมปรีด์ิ ปรารพ แปลงงาน และ หทัยรัตน์ นกุูล 
 
-    ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดแปลงตัวอย่างกับดัชนีความหลากหลาย : กรณีศึกษาป่าดงดิบชื้น
     ในภาคตะวันออกและป่าเบญจพรรณในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

13

     โดย  ธรรมนูญ เต็มไทย และ ทรงธรรม สุขสว่าง
 
-    The Seedling Survivorship of Two Climax Lauraceae Species in Tropical Montane  
     Forest, Thailand 

25

     โดย  Kriangsak Sri-ngernyuang, Kwanchai Chai-Udom, Witchaphart Sungpalee,  Mamoru  
     Kanzaki and Akira Itoh 

การนําเสนอผลงานวิจัยด้านไฟป่าและการจัดการ (SESSION 1B) 39

-    ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 
     จังหวัดเชียงใหม่ 

40

     โดย  ธนา โชคพระสมบัติ กอบศักด์ิ วันธงไชย และดอกรัก มารอด
 
-    สังคมพืชในป่าเบญจพรรณท่ีมีความถ่ีไฟต่างๆ ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประเทศไทย 52
     โดย  Oranut Ninkhet, Benjawan Kumros, Kobsak Wanthongchai, Chongrak Wacharinrat,  
     and Sapit  Diloksumpun 
 
-    ผลของการจัดการไฟป่าและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลาย 
     ทางชีวภาพป่าเต็งรัง ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

72

     โดย  ดาบตํารวจ ธีรกานต์ เทพขาว วิชญ์ภาส สังพาลี และเกรียงศกัด์ิ ศรีเงินยวง
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การนําเสนอผลงานวิจัยด้านการบริการระบบนิเวศป่า-ป่าธรรมชาติ (SESSION 2A) 103
-    การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้และการใช้ท่ีดิน
     ในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ 

104

     โดย  สรุะ พัฒนเกียรติ และ ปรัช กองสมบัติ
 
-    การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีต้นน้ําแม่กลอง 114
     โดย  สําเริง ปานอุทัย สมชาย อ่อนอาษา บุญมา ดีแสง และ ดอกรัก มารอด
 
-    ศักยภาพการสะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศป่าชุมชนบ้านหนองเต่า อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 127
     โดย  ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว สุนทร คํายอง และ นิวัติ อนงค์รักษ์
 
-    การประเมินปริมาณการสะสมคาร์บอนในสังคมพืชป่าไม้ชนิดต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
     ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม่ 

136

     โดย  จักรพงษ์ ไชยวงศ์ สุนทร คํายอง นิวัติ อนงค์รักษ์  ประสิทธ์ิ วังภคพัฒนวงศ์ และ สุภาพ ปารมี 
 
-    มูลค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของป่าดิบเขาท่ีเหลือเป็นหย่อมบนพ้ืนท่ีต้นน้ํา 
     ท่ีสูง หนว่ยจัดการต้นน้ําบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

145

     โดย  ขนิษฐา เสถียรพีระกุล สุนทร คํายอง นิวัติ อนงค์รักษ์ และ เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง
 
การนําเสนอผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพภายหลังการฟ้ืนฟูป่า (SESSION 2B) 155
-    การสืบต่อพันธ์ุของพรรณพืชตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีไร่ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ําแม่กลองอําเภอทองผาภูมิ 
    จังหวัดกาญจนบุรี 
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     โดย  ต่อลาภ คําโย สถิตย์ ถ่ินกําแพง สําเริง ปานอุทัย Hiroshi Tanaka และ ดอกรัก มารอด 
 
-    การสืบต่อพันธ์ุของพรรณไม้ด้ังเดิมภายหลังการฟ้ืนฟูป่าดิบแล้งท่ีผ่านการรบกวน บริเวณสถานีวิจัย 
     สิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 

168

     โดย  ดอกรัก มารอด ไกรสิทธ์ิ พาณิชย์สวย สถิต ถ่ินกําแพง และ แหลมไทย อาษานอก
 
-    ความหลากหลายของพืชพรรณป่าดิบแล้งภายหลังการสัมปทานทําไม้ ในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยและ
     ฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด 

180

     โดย  ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ อนุชา ทะรา จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดอกรัก มารอด และ มณฑล จําเริญพฤกษ์ 
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     อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน้า
 

189

     โดย  สุธีระ เหิมฮึก ประทีป ด้วงแค สราวุธ สังข์แก้ว แหลมไทย อาษานอก สถิตย์ ถ่ินกําแพง
      และ ดอกรัก มารอด 
 
-    ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ในสวนป่าสักภายใต้ระยะการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาต่าง ๆ  
     บริเวณสวนป่าขุนแม่คํามี จังหวัดแพร่ 

203

     โดย  กิจจา บุญศรี และ จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
 
การนําเสนอผลงานวิจัยด้านการบริการระบบนิเวศปา่-ป่าปลูก (SESSION 3A) 217
-    การประมาณมวลชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนในสวนป่าไม้สนคาริเบียอายุ 18 ปี 218
     โดย  อําไพ พรลีแสงสุวรรณ์ สมชาย นองเนือง พงษ์ศักด์ิ ฉัตรเตชะ และ สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล 
 
-    สมบัติดินและการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในดินสวนป่าไม้สนคาริเบียอายุ 18 ปี 227
     โดย  สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล อําไพ พรลีแสงสุวรรณ์ พงษ์ศักด์ิ ฉัตรเตชะ และ สมชาย นองเนือง 

 
-    การประมาณมูลค่าเนื้อไม้และการกักเก็บคาร์บอนในสวนป่าสนคาริเบียอายุ 18 ปี 236
     โดย  สมชาย นองเนือง อําไพ พรลีแสงสุวรรณ์ สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล และ พงษ์ศักด์ิ ฉัตรเตชะ 
 
-    การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเนื้อไม้ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา หน่วยจัดการต้นน้ําน้ําแหน 
     อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

244

     โดย  ฑีฆา โยธาภักดี ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ วรรณา มังกิตะ ลักษวรรณ หอศิลป์
 
-    The Landscape Agroforestry Modeling for Sufficiency Economy in term of 
      Environmental Factor in Huai Raeng-Klong Peed Sub-watershed,  
      Trat Province of Thailand 

257

     โดย  Sukanya Chaipong and Chongrak Wachrinrat
 
การนําเสนอผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพืชท้องถ่ิน (SESSION 3B) 277
-    การสํารวจเบ้ืองต้นโครงสร้างป่าและความหลากหลายของพืช ในพ้ืนท่ีต้นน้ําน่าน 278
     โดย  ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ วรรณา มังกิตะ และ ปฏิสันถาร โรจนกุล
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294

     โดย  นวลทิพย์  ชัยลิ้นฟ้า  เกรียงศักด์ิ  ศรีเงินยวง  เยาวนิตย์  ธาราฉาย และ วิชญ์ภาส  สังพาลี 
 
-    นิเวศวิทยาเพ่ือการฟ้ืนฟูประชากรกล้วยไม้อิงอาศัยในถ่ินอาศัยธรรมชาติ 304
     โดย  สันติ วัฒฐานะ 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาและผลผลิตของฮ่อม (Baphicacanthus cusia (Nees) Brem.) 
     ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ 

335

     โดย  วรรณา มังกิตะ และ ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ
 
-    การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาอาหารท้องถ่ินจากแป้งปรงของชุมชนบ้านลานเต็ง ตําบลวังประจบ  
     อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

347

     โดย  ไอศูรย์ รินคํา เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล และ วิวัฒน์ หวังเจริญ
 
การนําเสนอผลงานวิจัยด้านบทบาทของแมลงต่อระบบนิเวศป่าไม้ (SESSION 4A) 

 
      335 

-    บัญชีรายชื่อมดกองทัพในประเทศไทย 336
     โดย  วียะวัฒน์ ใจตรง 
 
-    ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่างกันบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 347
     โดย  วัฒนชัย ตาเสน และ สาวิตรี มาไลยพันธ์ุ
 
-    Diversity and composition of the riparian spiders of central mekong river in Thailand 359
     โดย  Prasithdi Wongbhrom 
 
การนําเสนอผลงานวิจัยด้านเมืองสีเขียว (SESSION 4B)       367
-    การศึกษาแนวทางการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ เมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษา  
     เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

368

     โดย  พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ แทนวุธธา ไทยสันทัด เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และ เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
 
-    การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวภายใต้แนวคิดชุมชนนิเวศ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
     อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

384

     โดย  จุติชยั ด้วงลําพันธ์ เยาวนิตย์ ธาราฉาย เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง ศิริชัย หงษ์วิทยากร ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 
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396
     โดย  รักษา สุนินทบูรณ์ 
 
การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์       404
 
-    Preliminary observation of diurnal insect visitation on the rare plant, Wrightia
     sirikitiae (apocynaceae) in south-eastern Thailand 

405

     โดย  Prasithdi Wongbhrom 
 
-    การปลูกเมล็ดเพ่ือฟ้ืนฟูถ่ินท่ีอยู่: ความจริงหรือความฝัน? 406
     โดย  พนิตนาถ ทันใจ 

 
-    ชนิดต้นไม้ท่ีกล้วยไม้ใช้อิงอาศัยในสวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม่ 407
     โดย  เครือวัลย์ พิพัฒน์สวัสดิกุล, บุญร่วม ขุนอินทร์และสุริยา ธนะวงศ์
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต 

408

     โดย  ปรารพ แปลงงาน 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าชายหาด อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต 

409

     โดย  ปรารพ แปลงงาน 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าชายหาด อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

410

     โดย  ปรารพ แปลงงาน 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

411

     โดย  เรืองยศ ปลื้มใจ 
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412

     โดย  เรืองยศ ปลื้มใจ 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

413

     โดย  เรืองยศ ปลื้มใจ 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ: เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 

414

     โดย  ศุภพร  เปรมปรีด์ิ  
 

-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ: เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 

415

     โดย  ศุภพร  เปรมปรีด์ิ  
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ: เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าพรุ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  จังหวัดสตูล 

416

     โดย  ศุภพร  เปรมปรีด์ิ  
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร 

417

     โดย  ชัยณรงค์ เรืองทอง พิเชฐ ห่อแก้ว  เผ่าพันธ์ คณะนา ซ้อน คงบัวเล็ก และวันวิสาข์ เอียดประพาล 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
     และนครศรีธรรมราช 

418

     โดย  ชัยณรงค์ เรืองทอง พิเชฐ ห่อแก้ว  เผ่าพันธ์ คณะนา ซ้อน คงบัวเล็ก และวันวิสาข์ เอียดประพาล 
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าชายหาด  อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 

419

     โดย  ชัยณรงค์ เรืองทอง พิเชฐ ห่อแก้ว  เผ่าพันธ์ คณะนา ซ้อน คงบัวเล็ก และวันวิสาข์ เอียดประพาล 
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420

     โดย  ธรรมนูญ เต็มไชย  และชุมพล  แก้วเกตุ
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

421

     โดย  ธรรมนูญ เต็มไชย  และชุมพล  แก้วเกตุ
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าดิบชื้น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง 

422

     โดย  ธรรมนูญ เต็มไชย  และชุมพล  แก้วเกตุ
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ: เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร 
     ในเขตร้อน ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก 

423

     โดย  ชัยยงค์ บัวบาน  
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ: เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก 

424

     โดย  ชัยยงค์ บัวบาน  
 
-    การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ: เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวร
     ในเขตร้อน ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี 
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การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ : เครือขายแปลง

ตัวอยางถาวรในปาเขตรอน 

Long-term Ecological Studies in The National Park: The Permanent 

Plots in Tropical Forests 

ทรงธรรม สุขสวาง1 ธรรมนูญ เต็มไชย2 ชัยยงค บัวบาน3 คมเชษฐา จรุงพันธ4 สรรเสริญ ทองสมนึก5 

พธวัช เฉลิมวงศ6 ชัยณรงค เรืองทอง7 ศุภพร เปรมปรีดิ์8 ปรารพ แปลงงาน9 หทัยรัตน นุกูล1 

1
สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

2
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง เพชรบุรี 

3
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง นครราชสีมา 

4
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง พิษณุโลก 
5
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง เชียงใหม  

6
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง สุราษฎรธาน ี

7
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล ชุมพร 
8
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล ตรัง 

9
ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล ภูเก็ต 

 

บทคัดยอ: สํานักอุทยานแหงชาติ โดยสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง ไดดําเนินการจัดทําแปลงตัวอยาง

ถาวรสําหรับการศึกษาและวิจัยระยะยาวของอุทยานแหงชาติ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ .ศ. 

2553 จนถึงป พ.ศ. 2555 โดยใชขนาดแปลงตัวอยาง 120 x 120 ตารางเมตร ท่ีตั้งของแปลงสอดคลองกับขนาดและพิกัดของ 

pixel ในภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM มีแปลงตัวอยางถาวรท่ีดําเนินการแลวจํานวน 24 แปลงตัวอยาง  ในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษ 20 แหง 11 ระบบนิเวศ 

การดําเนินการวางแปลงตัวอยางดังกลาวไดใชวิธีการดานนิเวศวิทยาควบคูกับการใชเทคนิคดานสารสนเทศ

ภูมิศาสตร เชน การคัดเลือกตําแหนงและขนาดของแปลงตัวอยาง การถายทอดตําแหนงของตนไมและการปกคลุมของเรือน

ยอดไมในแปลงตัวอยางโดยอางอิงกับระบบพิกัดบนพ้ืนผิวโลกในระบบ UTM การวิเคราะหขอมูลการกระจายและการปกคลุม

เชิงพ้ืนท่ีโดยใชเครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตร รวมถึงการวิเคราะหมวลชีวภาพและการสรางสมการการปกคลุมเรือนยอด 

(Forest Canopy Density: FCD) ผานทางภาพถายดาวเทียม 

แปลงตัวอยางถาวรดังกลาว ไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ท้ังในระดับพ้ืนฐาน 

และการประยุกตใชเพ่ือการศึกษาประเด็นอ่ืนๆ เชน การสะสมคารบอนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตอระบบนิเวศ การใชเปนตัวแบบสําหรับการศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล การใชเครื่องมือ
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ดานเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีคุมครอง รวมท้ังการใชศึกษาทางดานทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ซึ่งสอดคลอง

กับแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (NBSAP) และกลยุทธในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-

2559) 

คําสําคัญ: เครือขายนิเวศวิทยา  แปลงตัวอยางถาวร  อุทยานแหงชาติ 

 

Abstract: National Park and Protected Area Innovation Institute, National Park office. Permanent sample 

plot has been established for a long-term monitoring in all regions of Thailand. The plots were 

determined since the year 2010, using a sample plot size 120 x 120 square meters correlated with 

coordinate of the pixel in the Landsat 5 TM satellite images. The plots were conducted in which24 plots 

in 20 protected areas of 10 forest ecosystems were done. 

The plots using by ecological and GIS techniques such as the position and size of the sample 

plot. The position of trees and tree canopy cover in plots with correlated to the coordinate system on 

UTM system, the analysis of spatial distribution and the tree canopy cover by GIS. In addition the estimate 

of biomass and canopy cover equations (Forest Canopy Density: FCD) determine by satellite.  

 The permanent sample plots were used to analysis of forest ecosystem in protected areas. A 

study was implied to other issues such as, carbon sequestration in protected area, impact of climate 

change in forest ecosystems. The long term study will be demonstrated to apply the remote sensing 

technology, the economics tools for management of protected areas. including the study of the natural 

capital, which is coincide with the National Biodiversity Strategic Action Plan (NBSAP) and strategies for 

natural resource management and sustainable development plans of National Social and Economic 

Development Plan  11 (BE 2012-2016) 

Keywords: Ecology network, Permanent plot, National Park 
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บทนํา 

ปาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการ

เจริญเติบโตในแบบท่ีเปนพลวัต (dynamic) มีปฏิกิริยา

ตอบสนองท่ีเกิดจากถ่ินท่ีอยู (site) สภาพภูมิอากาศ 

(climate) และผลท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกอ่ืนๆ เชน การ

จัดการและการกระทําโดยมนุษย เปนตน องคประกอบของ

ปาไมไมไดมีแต เพียงตนไมเทาน้ัน แตยังประกอบดวยปจจัย

อีกหลายประการ ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งความสัมพันธ

ระหวางปจจัยท้ังหลายเหลาน้ีทําใหเกิดเปนความซับซอนของ

องคประกอบของปาไมหรือสังคมพืชท่ีแตกตางกัน  และการ

ลดลงของพ้ืนท่ีปาไมเปนสิ่งท่ียากแกการหลีกเลี่ยง เพราะแรง

กดดันท่ีเกิดจากการขยายตัวของประชากรมนุษยท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึนทุกป การบูรณาการของดานการจัดการปาไมท่ีเช่ือมโยง

กับความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเปน

อยางยิ่ง แตปจจุบันยังมีขอมูลนอยเกินไปไมเพียงพอท่ีจะ

สรางทางเลือกท่ีนาเช่ือถือเ พ่ือควบคุมการพัฒนาท่ีมี

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม 

กลาวคือความรูเก่ียวกับพลศาสตรและการเปลี่ยนแปลงในปา

ธรรมชาติและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของปายังมีอยูไม

เพียงพอน่ันเอง 

การใชแปลงตัวอยางถาวร  (permanent plot) 

หรือแปลงตัวอยางระยะยาว (long-term census plot) ใน

การตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพปาและใน

การศึกษาลักษณะทางนิเวศปาไม เปนวิธีหน่ึงท่ีใชในการระบุ

ขอมูลเชิงตัวเลขและเชิงสถิติปาไมท่ีดีท่ีสุด ในหลายประเทศ

ไดมีการดําเนินการในเรื่องเหลาน้ีมาเปนเวลานานและ

ตอเน่ือง เชน ในประเทศเ นเธอรแลนด มีการวางแปลง

ตัวอยางถาวรตั้งแตป พ .ศ. 2473 (Smiths et al.,2002) 

และในป พ .ศ. 2533 สถาบันวิจัยเขตรอนสมิทธโซเนียน 

(Smithsonian Tropical Research Institute) ไดจัดตั้ง

ศูนยวิทยาศาสตรปาไมเขตรอน (The Center for Tropical 

Forest Science) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการจัดทําแปลง

ตัวอยางถาวรระยะยาวขนาดใหญ (Long-term, large-

scale forest census plots) ท่ัวท้ังภูมิภาคเขตรอน โดยได

เริ่มตน 3 แปลงแรกท่ี เกาะบารโรโคโรราโด (Barro 

Colorado Island) ประเทศปานามา ปาสงวนปาโซ 

(Pasoh) ประเทศมาเลเซีย และท่ี เขตสงวนมูดูมาลัย 

(Mudumalai Game Reserve) ในประเทศอินเดีย และ

หลังจากน้ันมีการดําเนินการเพ่ิมเติมในประเทศไทยท่ีเขต

รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ในประเทศมาเลเซียท่ีอุทยาน

แหงชาติลัมเบอร (Lambir National Park) และในประเทศ

เปอโตริโกท่ีปาลูควิลโล (Luquillo Forest) โดยใชแปลง

ตัวอยางท่ีมีขนาด 16 เฮกตาร (400 x 400 ตารางเมตร )  

ท้ังน้ีโดยใชแปลงตัวอยางขนาดใหญท่ีประเทศปานามา ซึ่ง

เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ .ศ. 2523 เปนแปลงตัวอยาง

ตนแบบ (Condit, 1956) แปลงตัวอยางถาวรท่ีมีการเก็บ

ขอมูลซ้ําตามชวงระยะเวลาท่ีสม่ําเสมอ  ไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวางวามีคุณคาสําหรับการตรวจสอบและศึกษา

กระบวนการทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

ของสภาพแวดลอมปาไม เพราะมีความนาจะเปนและความ

ถูกตองทางสถิติสําหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

มากกวาการสุมตัวอยางดวยแปลงตัวอยางช่ัวคราว  ขอมูล

หลายชวงเวลาจากแปลงตัวอยางถาวรจะเปนหน่ึงใน

องคประกอบของกลยุทธการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง

สวนใหญแลวมีกระบวนการท่ีตองใชขอมูลเหลาน้ี  

ภายในกรอบการทํางานของสถาบันนวัตกรรม

อุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง ไดมีการจัดทําแปลง

ตัวอยางถาวรในพ้ืนท่ีปาอนุรั กษภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ

ไทย  สําหรับศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอม องคประกอบระบบนิเวศในปาธรรมชาต ิเพ่ือเพ่ิม

ประโยชนของแผนระยะยาวดานการศึกษาและวิจัย แมวา

การดําเนินงานในลักษณะน้ีของกรมปาไมและกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนิน การอยูแลวบาง แต

จากการประเมินพบวายังขาดความเช่ือมโยงเปนเครือขาย

และการแลกเปลี่ยนองคความรูสําหรับนําไปใชประโยชนและ

สําหรับนักวิจัยไดนําไปศึกษาตอยอด ประกอบกับแปลง

ตัวอยางดังกลาวสวนใหญยังไมมีการเช่ือมโยงไปถึงระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตรจึงทําใหเกิดขอจํากั ดดานการนําไป

ประยุกตใชในบางดาน 

วัตถุประสงคของการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรของสํานัก

อุทยานแหงชาติ 

วัตถุประสงคหลักของการจัดทําแปลงตัวอยางถาวร

ของสํานักอุทยานแหงชาติ เพ่ือใชเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีปา

อนุรักษท่ีอยูในเขตอุทยานแหงชาติ สําหรับการศึกษาวิจัยใน

ดานตาง  ๆ ท้ังท่ีเปนประเด็นเรงดวนและการติดตามความ

เปลี่ยนแปลงในระยะยาว และเพ่ือเปนการยกระดับการ

จัดการดานวิชาการในอุทยานแหงชาติในประเทศไทยใหมี

มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งพอสรุปวัตถุประสงคเปน

ดานตางๆ ดังน้ี 

1. ใชประโยชนในการศึกษาทางดานนิเวศวิทยา

พ้ืนฐานในปาอนุรักษท่ัวประเทศ เพ่ือใชในเชิงเปรียบเทียบ

ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร  ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในแตละระบบนิเวศของแตละภูมิภาค 

2. ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) และการ

สะสมคารบอน (carbon storage) ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ  ซึ่งใน

เบ้ืองตน (ตารางท่ี 2) ไดมีการใชสมการแอลโลเมตรีสําหรับ

การคํานวณมวลชีวภาพและคารบอนในพ้ืนท่ีปาแตละชนิด 

และในอนาคตอันใกล สถาบันฯ ไดมีแผนในการศึกษาดวย

เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลเขามาเช่ือมโยงกับการหามวล

ชีวภาพท่ีใหคาท่ีละเอียดถูกตองมากท่ีสุด 

3. ติดตามผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตอระบบนิเวศ ซึ่งมีแปลงตัวอยางถาวรจํานวน 10 

แปลง ท่ีไดรับการติดตามผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 

แปลงเหลาน้ีไดติดตั้งอุปกรณวัดภูมิอากาศอัตโนมัติและ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณทุกเดือนอยาง

สม่ําเสมอ 

4. ใชเปนตัวแบบสําหรับการศึกษาการประยุกตใช

เทคโนโลยีการ สํารวจระยะไกล ซึ่งในปจจุบันกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับองคการสัตวปาโลก 

(WWF) และประเทศเยอรมัน จัดทําโครงการศึกษาปริมาณ

การสะสมของคารบอนในพ้ืนท่ีกลุมปาดงพญาเย็น- เขาใหญ 

โดยทดลองใชเครื่องมือ Lidar (Light Detection And 

Ranging) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการสํารวจท่ีมีความแมนยําสูง 

ท้ังน้ีการทดลองดังกลาวจะใชแปลงตัวอยางถาวรท่ีสํานัก

อุทยานแหงชาติไดดําเนินการไวในพ้ืนท่ีแหงน้ีดวย 

5. เปนฐานของการศึกษาการใชเครื่องมือดาน

เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีคุมครอง โดยเฉพาะการ

คนหาขอมูลทรัพยากรเพ่ือ ตอบสนองกระแสการจัดการใน

ลักษณะการเก็บคาบริการเชิงนิเวศ (Payment for 

Ecosystem Services : PES) และกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

รวมไปถึงการใชเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของกลไกการมีสวน

รวมของภาคองคกรอ่ืนๆ ในลักษณะของการจัดการองคกรใน

สวนของกิจกรรม  CSR (Corporate Social Responsibility 

: การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ท่ีคํานึงถึง

ผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกล ดวยการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร 

ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข  

(http://guru.google.co.th/) และมีกระแสตอเน่ืองไปถึง

กลไกดาน CSV (Corporate Shared Value) ซึ่งเปนแนวคิด

ท่ีเรียกวา Shared Value ซึ่งเปนนโยบาย แนวทาง และ

กิจกรรมท่ีองคกรจัดทําข้ึนมา เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันขององคกร และในขณะเดียวกัน 
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ก็เสริมสรางศักยภาพและก ารเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

ของสังคมและชุมชนโดยรอบ 

6. ใชในการศึกษาทางดานทุนทางธรรมชาติ 

(Natural capital) ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธความ

หลากหลายทางชีวภาพของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (NBSAP) ซึ่งคําวา  “ทุนทางธรรมชาติ ” 

หมายถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรร มชาติท้ังท่ีใชแลวหมดไป เกิด

ใหม ทดแทนได หรือมีปริมาณไมหมดสิ้น อันใหประโยชน

โดยตรงในรูปของปจจัยการผลิต  สินคาและบริการ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของมนุษย แปลงตัวอยางถาวร

เหลาน้ี เมื่อผนวกรวมกับแปลงตัวอยางก่ึงถาวรท่ีดําเนินการ

เพ่ิมเติมโดยสถาบันนวัตกรรมอุ ทยานแหงชาติและพ้ืนท่ี

คุมครอง เพ่ือใชประโยชนในโครงการศึกษาวิจัยโครงการ

ตางๆ ซึ่งสามารถดําเนินการไดปละ 10 – 20 แปลง อยาง

ตอเน่ืองมาเปนเวลา 3 ป (และคาดวาจะมีเพ่ิมข้ึนอีกในพ้ืนท่ี

อนุรักษตางๆ กวา 45 แปลงในอีกไมเกิน 5 ปขางหนา) และ

เมื่อดําเนินการศกึษาขอมูลในรายละเอียดเพ่ิมเติมจะสามารถ

ใชเปนฐานในการศึกษาทุนทางธรรมชาติท่ีมีในปจจุบันและ

ติดตามถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอีกดวย  ตัวอยางใน

กรณีน้ีท่ีปรากฏในปปจจุบัน เชน การศึกษามูลคาทาง

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม กรณีการสรางเข่ือนแมวงก ซึ่ง

ดําเนินการโดยคณะทํางานเฉพาะกิจของกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช โดยอาศัยซอฟแวรท่ีช่ือ InVEST 

(Integrated Valuation of Environmental Services 

and Tradeoffs) และแผนการศึกษาเรื่องน้ีไดขยายออกไป

ยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน นําไปศึกษาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะ

เมา – เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุรี ซึ่งมีฐานขอมูลแปลง

ตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตารางเมตรท่ีตั้งอยูในระบบ

นิเวศหลักของพ้ืนท่ีอยูแลว 

7. เพ่ือรองรับกลยุทธในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ซึ่งตอเน่ืองมาจาก ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 

2554) ซึ่งมีการกําหนดมาตรการท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือตอบสนอง

ปญหา รวมท้ังผลกระทบจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน

บริบทตางๆ ไวในหลายประเด็นดวยกัน เชน การอนุรักษ

ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรปาไม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับกระบวนทัศนการ

พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปน

ประเทศเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การยกระดับ ขีดความสามารถในการรับมือและ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมี

ภูมิคุมกัน เชน การพัฒนาองคความรูเก่ียวกับผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทําการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาความรูเก่ียวกับสาเหตุและการคาดการณ การประเมิน

ความเสี่ยง ความเปราะบ าง และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา การสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมท่ีเก่ียวของ กับการลดกาซเรือนกระจกและการ

ปรับตัว การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการพัฒนาระบบตลาด

คารบอนในประเทศ และการเพ่ิมการกักเก็บคารบอนในพ้ืนท่ี

ปาในประเทศกําลังพัฒนา (Reducing Emission from 

Deforestation and Degradation and the Role of 

Forest Carbon Stocks in Developing Countries : 

REDD-Plus) รวมท้ังการสรางนักวิจัยและเครือขายวิจัยดาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังพัฒนาเครือข าย

ความรู และการมีสวนรวม กลไกการลดกาซเรือนกระจกจาก
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การทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปา การอนุรักษการ

จัดการปาอยางยั่งยืน และการเพ่ิมพูนปริมาณคารบอนใน

ประเทศกําลังพัฒนา การเก็บคาบริการเชิงนิเวศ (Payment 

for Ecosystem Services : PES) และกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด รวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ

อยางบูรณาการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2554) 

ภายใตประเด็นตางๆ เหลาน้ี กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปนองค กรหลักท่ีมีหนาท่ีบริหาร

จัดการทรัพยากรปาไมของชาติ จึงจําเปนตองมีระบบ

ฐานขอมูลและองคความรู เทคโนโลยีท่ีเปนเครื่องมือและ

กลไกบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดนโยบายและมาตรการ

เอ้ือตอการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยาง

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีองคความรู ขอมูล และระบบ

ติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรเพ่ือสรางแรงจูงใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษ อีกท้ังชวยใหการ

บริหารจัดการเกิดความโปรงใสเปนธรรมกับ ทุกภาคสวนใน

การเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

เครือขายแปลงตัวอยางถาวรของสํานักอุทยานแหงชาติ 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา สวนศึกษาและวิจัย

อุทยานแหงชาติ (ปจจุบันคือ สถาบันนวัตกรรมอุทยาน

แหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง ) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช ไดวางแผนการคัดเลือกพ้ืนท่ีสําหรับวางแปลง

ตัวอยางถาวรใหครอบคลุมระบบนิเวศหลักในพ้ืนท่ีอุทยาน

แหงชาติของแตละภูมิภา ค จนถึงปจจุบัน ศูนยนวัตกรรม

อุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง 8 แหง ภายใตการดูแล

ของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครองได

ดําเนินการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรขนาดมาตรฐานตาม

วิธีการของสถาบันฯ แลวจํานวน 24 แปลงตัวอยาง ในพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษ 20 แหง 11 ระบบนิเวศ ในเกือบทุกภูมิภาคของ

ประเทศ (ภาพท่ี 1  ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ซึ่งในระหวาง

การศึกษาวิจัยเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคท่ีไดกลาวถึงไปแลว

ขางตน ทางสถาบันนวัตกรรมฯ ไดกําหนดกลยุทธในการ

จัดการขอมูลในแปลงตัวอยางในอีกหลายประการ เชน 

• มีการคนหานวัตกรรมให มเก่ียวกับการประยุกตใช

ขอมูลจากแปลงตัวอยางเพ่ือนําผลท่ีไดไปใชในการจัดการ

พ้ืนท่ีอนุรักษ เชน การศึกษาเพ่ือกําหนดแปลงตัวอยางขนาด

เล็กท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันของกรมอุทยานแหงชาติฯ และ

การเสาะหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(appropriate technology) สําหรบัการจัดการ เปนตน  

• มีการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูระหวาง

ผูปฏิบัติงาน 

• แผนการถายทอดและสรางนักนิเวศวิทยาและ

นักวิจัยรุนใหม  

• การสรางความรวมมือระหวางองคกรและสถาบัน

ตางๆ ท้ังภาครัฐและองคกรเอกชนอ่ืนๆ เชน การปฏิบัติงาน

วิจัยรวมกับสถาบันการศึกษา อง คการสัตวปาโลก (WWF) 

หรือองคกรท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากตางประเทศ เชน 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพ่ือคง

คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศใน

ประเทศไทย (ECO-BEST) , องคกรความรวมมือระหวาง

ประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปนตน 

อยางไรก็ดี ภายใตสภาวการณปจจุบันท่ีจําเปนตอง

มีการจัดการทรัพยากรในเชิงบูรณาการ สถาบันนวัตกรรม

อุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง ไดเลือกสรรนวัตกรรม

ดานการจัดการใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในระดับสากลมาใช

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ และเปนท่ี
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แนนอนวาขอมูลทรัพยากรท่ีไดจากเครือขายแปลงตัวอยาง

ถาวรเหลาน้ี จะเปน ขอมูลอางอิงในเบ้ืองตน เมื่อเริ่มใช

นวัตกรรม และขอมูลในอนาคตท่ีเกิดจากการติดตามอยาง

ตอเน่ืองจะเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการภายใต

นวัตกรรมตางๆ ตอไปดวย 

 

 

ภาพท่ี 1 ท่ีตั้งและการกระจายของแปลงตัวอยางถาวรของสํานักอุทยานแหงชาต ิ

 

DD  : Dry Dipterocarp forest 

MD : Mixed Deciduous forest 

DD-Pine : Dry Dipterocarp forest 

mixed with Pine tree 

PF : Pine forest 

PS : Peat Swamp forest 

HE : Hill Evergreen forest 

DE : Dry Evergreen forest 

ME : Moist Evergreen forest 

BF : Beach forest 

MG : Mangrove forest 

LME : Moist Evergreen forest on 

Lime – stone 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะบางประการของแปลงตัวอยางถาวรของสํานักอุทยานแหงชาติ 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลบางประการท่ีไดจากแปลงตัวอยางถาวรของสํานักอุทยานแหงชาต ิ
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สรุป 

เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคดานตางๆ ของการ

จัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีปาอนุรักษใหเกิดความยั่งยืนและมี

การแบงปนคุณคาท่ีเกิดจากระบบนิเวศ สํานักอุทยาน

แหงชาติ โดยสถ าบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ี

คุมครอง จึงไดดําเนินการจัดทําแปลงตัวอยางถาวรสําหรับ

การศึกษาและวิจัยระยะยาวของอุทยานแหงชาติทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ .ศ. 2553 

จนถึงป พ .ศ. 2555 โดยใชขนาดแปลงตัวอยาง 120 x 120 

ตารางเมตร ท่ีตั้ งของแปลงสอดคลองกับขนาดและพิกัดของ 

pixel ในภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM มีแปลงตัวอยาง

ถาวรท่ีดําเนินการแลวจํานวน 24 แปลงตัวอยาง  ในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษ 20 แหง 11 ระบบนิเวศ  

ขอมูลดานโครงสรางและองคประกอบของพรรณ

พืชภายแปลงตัวอยางถาวรดังกลาว ไดนํามาใชในการ

วิเคราะหขอมูลนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ท้ังใน

ระดับพ้ืนฐาน และการประยุกตใชเพ่ือการศึกษาประเด็นอ่ืนๆ 

เชน การสะสมคารบอนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ผลกระทบของ

ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอระบบนิเวศ การใชเปนตัว

แบบสําหรับการศึกษาการประยุกตใชเ ทคโนโลยีการสํารวจ

ระยะไกล การใชเครื่องมือดานเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ

พ้ืนท่ีคุมครอง รวมท้ังการใชศึกษาทางดานทุนทางธรรมชาติ 

ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (NBSAP) 

และกลยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ท้ังน้ี เปาหมายอีกดานหน่ึงคือ การคนหา

นวัตกรรมใหมเก่ียวกับการประยุกตใชขอมูลจากแปลง

ตัวอยางเพ่ือนําผลท่ีไดไปใชในการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ การ

ถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูปฏิบัติงานเพ่ือ

สรางนักนิเวศวิทยาและนักวิจัยรุนใหม  รวมถึงการสราง

เครือขายความรวมมือระหวางองคกรและสถาบันตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐและองคกรเอกชนอ่ืนๆ  
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ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับดัชนีความหลากหลาย : กรณีศึกษา 

ปาดงดิบช้ืนในภาคตะวันออกและปาเบญจพรรณในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

Sample size and Diversity index analysis : A Case study  

in Moist evergreen forest and Mixed deciduous forest in Thailand 

ธรรมนูญ เต็มไชย1 และ ทรงธรรม สุขสวาง2 

1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเพชรบุรี   
2 สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

บทคัดยอ: การศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางแนวโนมระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับดัชนีความ

หลากหลาย โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตารางเมตร ของศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติ

และพ้ืนท่ีคุมครอง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2แปลง คือปาดงดิบช้ืน ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง และปาเบญจพรรณใน

อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาธรรมชาติของคาดัชนีความหลากหลายท่ีนิยมใชใน การอธิบายลักษณะทางนิเวศ คือ 

ความมากชนิด (Species richness), Margalef  index, Menhinick index, Evenness index, Shannon – Wiener 

index, Simpson’s index และ Inverse-Simpson index มีความแปรผันตามขนาดและจํานวนแปลงตัวอยางโดยเมื่อขนาด

ตัวอยางเพ่ิมข้ึนคาดัชนีตางๆ จะเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ยกเวนคาความสม่ําเสมอ (Evenness index) ซึ่งลดลงเมื่อขนาดตัวอยาง

เพ่ิมมากข้ึนและพบวาในสังคมพืชเดียวกัน ดัชนีความมากชนิด (Species richness), Margalef index, Evenness index, 

Shannon – Wiener index, มีความแปรปรวนของขอมูลนอยกวา Menhinick index, Simpson’s index และ Inverse-

Simpson index ซึ่งหมายความวาถึงแมจะใชแปลงตัวอยางขนาดเดียวกันในการศึกษาระบบนิเวศตางท่ีกัน แตหากเลือกใช 

Menhinick index, Simpson’s index และ Inverse-Simpson index ก็มีโอกาสผิดพลาดในการอธิบายความหลากหลายได

มากกวา 

ดังน้ันการเปรียบเทียบดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพระหวางระบบนิเวศจําเปนตองใชแปลงตัวอยางท่ีมีขนาด

เดียวกันเทาน้ันและหากตองการสรางเครือขายการศึกษาดานนิเวศวิทยา ก็จําเปนตองมีการกําหนดขนาดแปลงตัวอยางท่ีเปน

ขนาดเดียวกันตอไปโดยขนาดของแปลงตัวอยางควรพิจาร ณาจากแนวโนมของคาดัชนี ความสอดคลองกับการใชเทคโนโลยี 

งบประมาณ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

คําสําคัญ: ดัชนีความหลากหลาย  แปลงตัวอยาง  นิเวศวิทยา 
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Abstract: This study is intended to show the relationship between the size of sample plots and diversity 

index value (Species richness, Margalef index, Menhinick index, Shannon - Wiener index, Simpson's index, 

Inverse-Simpson index and Evenness) The secondary data of diversity index from 2 permanent sample 

plots (120 x 120 square meters) have been used. The plots are located in two national parks, and are 

characterized by two different forest types: Khao Chamao – Khao Wong National Park, with moist 

evergreen forest, and Chalerm Prakiat Thaiprachan National Park dominated by mixed deciduous forest. 

This research shows that all of the indices are related to the sample size, by increasing the 

sample size all the index value increase, except Evenness index, which shows a decreasing value when 

increasing the size of the sample plot. Furthermore, when the variance of the data, within the same 

ecosystem, has been compared, the results show that it tends to be lower for the Species richness index, 

Margalef index, Evenness index and Shannon - Wiener index. 

This study clearly shows that the comparison of diversity index is needed  to set up the sample 

plots at  the same size. Anyway, if we needed to create a network of long term ecological studies it 

should be determined from the same size of the sample plots  according with the planning techniques 

,the budget and the time-consuming operations. 

Keywords: diversity index, permanent plot, ecology  

 

บทนํา  

 ความสนใจในวงการนิเวศวิทยาอีกดานหน่ึงคือ

การศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในสังคม

ตางๆ ดวยเหตุน้ีการประมาณความหลากหลายของชนิดใน

สังคมจึงมีความสําคัญและอยูในความสนใจของนัก

นิเวศวิทยาโดยท่ัวไป (ดอกรักและอุทิศ , 2552) ดัชนีความ

หลากหลายทางชีวภาพ (diversity index) ถึงแมจะมีการ

ออกแบบสําหรับใชในการเปรียบเทียบความหลากหลายทาง

ชีวภาพในระบบนิเวศตางพ้ืนท่ีแตความเขาใจเก่ียวกับ

ธรรมชาติของคาดัชนีเหลาน้ีถือวายังไมถองแทสําหรับนักวิจัย

อีกบางสวนท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัยท่ีจําเปนตองมีการวาง

แปลงตัวอยาง (sample plot) จึงทําใหขนาดของแปลง

ตัวอยาง (sample size) มีความหลากหลายขนาด ซึ่ง

บางครั้งมีการเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพใน

แปลงตัวอยางดวยดัชนีตางๆ บนพ้ืนฐานของขนาดแปลง

ตัวอยางท่ีแตกตางกัน ซึ่งหากเขาใจธรรมชาติความแปรผัน

ของดัชนีเหลาน้ีเมื่อขนาดแปลงตัวอยางเ ปลี่ยนแปลงไป จะ

ชวยใหนักวิจัยตัดสินในเลือกใชคาดัชนีและขนาดแปลง

ตัวอยางท่ีเหมาะสมไดตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 

 ใชขอมูลการกระจายของไมยืนตนท่ีมีขนาดความโต

วัดรอบท่ีระดับอก (gbh.) ตั้งแต 14.0 เซนติเมตร ท่ีไดทําการ

ติดหมายเลขตน วัดขนาดความโต ความสูง จําแนกชนิด และ

ตําแหนงพิกัดของตนไม ในแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 

120 ตารางเมตร จํานวน 2 แปลง ใน 2 พ้ืนท่ี คือ แปลง

ตัวอยางถาวรปาเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 15 

 

ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวั ด

ราชบุรี และแปลงตัวอยางถาวรปาดงดิบช้ืน (Moist 

evergreen forest) ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา- เขาวง 

จังหวัดระยอง ซึ่งดําเนินการจัดทําโดยศูนยนวัตกรรมอุทยาน

แหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง จังหวัดเพชรบุรี (เดิมคือ ศูนย

ศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี ) ท้ังน้ีแปลง

ตัวอยางปาดงดิบช้ืน มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

114 เมตร จํานวนตนไมในแปลง (gbh. ≥ 14.0 ซม.) 1,673 

ตน 186 ชนิด ดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2553 แปลงตัวอยางปา

เบญจพรรณ มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  268 

เมตร จํานวนตนไมในแปลง (gbh.≥ 14.0 ซม.) 774 ตน 77 

ชนิด ดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2554  (ภาพท่ี 1)  

 เน่ืองจากแปลงตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหครั้งน้ีมี

การจัดเก็บขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จึง

เปนการงายสําหรับการคัดเลือกขอมูลตนไมในแปลงตัวอยาง

แตละแปลง โดยการสรางแปลงตัวอยางข้ึนใหมดวยระบบ 

GIS ใหมีขนาดแปลงตั้งแต 10 x 10, 20 x 10, 20 x 20, 30 

x 20,…,120 x 120 ตารางเมตร โดยใหขนาดแปลงตัวอยาง

ดังกลาวขยายขนาดออกจากมุมแปลงท้ัง 4 ดาน และแปลง

ตัวอยางขนาดตั้งแต 20 x 20, 40 x 40 , 80 x 80,…, 120 x 

120 ตารางเมตร เปนแปลงท่ีขยายออกจากก่ึงกลางแปลงไป

ทางขอบแปลง และแปลงตัวอยางขนาดตาง ๆ ดังกลาวนําไป

ซอนทับ (overlay) กับการกระจายของตนไมชนิดตางๆ ใน

แปลงตัวอยาง จากน้ันทําการวิเคราะหคาความหลากหลา ย

ดวยดัชนีตางๆ ท่ีนิยมใชในการอธิบายลักษณะทางนิเวศ คือ 

ความมากชนิด (Species richness), Margalef index, 

Menhinick index, Shannon – Wiener index, Simpson’s 

index, Inverse - Simpson index และ Evenness index 

ซึ่งมีวิธีการคํานวณดัชนีแตละดัชนีดังน้ี  

1. ความมากชนิด (Species richness) หมายถึง

จํานวนชนิดท่ีพบในแปลงตัวอยาง 

2. Margalef index  

เปนดัชนีความมากชนิดดัชนีหน่ึง มีวิธีการคํานวณท่ีอาง

ตาม ดอกรัก (ไมระบุป) ดังน้ี    

Margalef index = (S-1)/ ln(n) 

เมื่อ S คือจํานวนชนิดท้ังหมดในสังคม  และ n คือ

จํานวนตนท้ังหมดท่ีสํารวจพบในแปลงตัวอยาง 

3. Menhinick index  

เปนดัชนีความมากชนิดอีกดัชนีหน่ึง มีวิธีการคํานวณท่ี

อางตาม ดอกรัก (ไมระบุป) ดังน้ี  

Menhinick index  = (S) √n⁄       

เมื่อ S คือจํานวนชนิดท้ังหมดในสังคม  และ n คือ 

จํานวนตนท้ังหมดท่ีสํารวจพบ 

4. Shannon – Wiener index  

การวัดความหลากหลายทางชีวภาพโดยใชดัชนี  

Shannon-Wiener index เปนวิธีหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับ

และนํามาใชอยางแพรหลายท้ังในดานการสํารวจทางพืช

พรรณและสัตวปา มีสูตรในการคํานวณท่ีอางตามอุทิศ 

(2542) ดังน้ี 

H   =   - ∑ pi ln (pi) 
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ภาพท่ี 1  แผนภาพการกระจายของไมยืนตนในแปลงตัวอยางปาดงดิบช้ืน (ซาย) และปาเบญจพรรณ (ขวา) 

 

โดย H คือคาดัชนีความหลากชนิด Shannon -Wiener index และ Pi คือสัดสวนระหวางจํานวนตนไมชนิด  i ตอ

จํานวนตนไมท้ังหมด 

5. Simpson's index 

เปนการวัดความหลากหลายทางชีวภาพท่ีคํานวณจากจํานวนในแตละชนิดพันธุท่ีปรากฏ โดยใชหลักการวาหากมีจํานวน

ชนิดพันธุมาก และจํานวนของแตละชนิดพันธุท่ีพบมีจํานวนเทาๆ กัน คาความหลากหลายทางชีวภาพก็มาก คา D จะอยู

ในชวงระหวาง 0 ถึง 1  ซึ่งหากเปน 0 จะหมายถึงไมมีความหลากหลายทางชีวภาพ และหากเปน 1 หมายถึงมีความ

หลากหลายทางชีวภาพมาก (Barcelona Field Studies Center, 2012) มีวิธีการคํานวณ ดังน้ี 

D = 1 − �
∑ni(ni − 1)

N(N − 1) � 

เมื่อ ni คือจํานวนตนของพรรณไมชนิดท่ี i ในแปลงตัวอยาง (เมื่อ I = 1, 2, …N) N คือจํานวนตนของพรรณไมท้ังหมดใน

แปลงตัวอยาง และ S คือจํานวนชนิดพรรณไมท้ังหมดในแปลงตัวอยาง 

6. Inverse - Simpson index 

แปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร 

120 เมตร 

12
0 

เม
ตร
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Hill (1973) และ Jost (2006) (อางตาม http://en. wikipidia.org) กลาวถึง Inverse – Simpson index วาเปนการหา

จากคาสวนกลับของคา Simpson’s index ท่ีเปนคาดั้งเดิม (λ) คือ 

λ = �
∑ ni(ni − 1)

N(N − 1) � 

เมื่อ ni คือจํานวนตนของพรรณไมชนิดท่ี i ในแปลงตัวอยาง (เมื่อ I = 1, 2, …N), N คือจํานวนตนของพรรณไมท้ังหมด

ในแปลงตัวอยาง  และ S คือจํานวนชนิดพรรณไมท้ังหมดในแปลงตัวอยาง  แตแทนท่ีจะนําไปใช เปนดัชนีความหลากหลายท่ี

แสดงดวย  D = 1 - λ (คือคา Simpson's index) แตจะแสดงดวย 1/λ  ดังน้ัน Inverse – Simpson index (D) จึงแสดงดวย

สมการ 

D =
1

�∑ ni(ni − 1)
N(N − 1) �

 

7. Evenness index  

เปนดัชนีท่ีใชบอกสัดสวนจํานวนในแตละชนิดท่ีพบ คํานวณโดยใชอัตราสวนระหวางดัชนีความหลากหลายท่ีพบกับความ

หลากหลายสูงสุดท่ีเปนไปได มีวิธีการคํานวณ อางอิงจาก Magurran (2007) (อางตาม สราวุธ และคณะ, 2555) ดังน้ี 

J’ =  H’/ln(S) 

เมื่อ J’ คือ Evenness index,  H’ คือคา Shannon – Weiner index และ S คือจํานวนชนิดท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา 

ผลและวิจารณ 

1. ความมากชนิด (Species richness) 

คาความมากชนิด (Species richness) หรือจํานวนชนิดท่ีพบในแปลงตัวอยางขนาดตางๆ พบวา คาความมากชนิดจาก

แปลงตัวอยางท้ัง 2 พ้ืนท่ี มีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีจํานวนชนิดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในลักษณะของสมการโพลี

โนเมียล (polynomial) โดยมีคาระดับความสัมพันธ  (R2) ของสมการในปาดงดิบช้ืนและปาเบญจพรรณ เปน 0.9747 และ 

0.9361 ตามลําดับ (แสดงใหเห็นวาเมื่อขนาดหรือจํานวนแปลงตัวอยาง เพ่ิมข้ึนจํานวนชนิดท่ีพบก็จะเพ่ิมสูงข้ึน ) อยางไรก็ตาม

จํานวนชนิดในปาดงดิบช้ืนมีคาสูงกวาปาเบญจพรรณ (ภาพท่ี 2) สอดคลองกับรายงานของ  Oksanen (2004) ; ดอกรัก (ไม

ระบุป) ซึ่งกลาววาความมากของชนิดน้ันสวนใหญข้ึนอยูกับขนาดของแปลงตัวอยาง (sample size) และระยะเวลาท่ีใชในการ

สํารวจ กลาวคือหากเพ่ิมขนาดแปลงตัวอยางและระยะเวลาการสํารวจโอกาสท่ีจะพบชนิดก็มีเพ่ิมมากข้ึน 
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2. Margalef index 

โดยปกติแลวเมื่อทําการเพ่ิมขนาดหรือจํานวนแปลงตัวอยาง (sample size) ก็จะสงผลตอโอกาสในการพบชนิดพันธุท่ี

เพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงมีการคิดหาดัชนีความมากชนิด (species richness) ท่ีไมข้ึนกับขนาดของแปลงตัวอยาง แตจะอาศัย

ความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับจํานวนตัว (ตนไม) ท้ังหมดท่ีพบในแปลงตัวอยาง ซึ่ง Margalef (1958) (อางตาม สราวุธ 

และคณะ, 2555) ไดคิดคน Margalef index ข้ึนมาและมีผูนิยมนํามาใชในการอธิบายถึงความมากของชนิด 

ผลการศึกษาพบวาคา Margalef index มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน ในลักษณะของ สมการ

ลอกาลิทึม (logarithmic) โดยสมการความสัมพันธของขอมูล ดังกลาว ในพ้ืนท่ีปาดงดิบช้ืนและปาเบญจพรรณ มีคาระดับ

ความสัมพันธ  (R2) ของสมการเปน 0.9213 และ 0.8986 ตามลําดับ ซึ่งหมายความวาถึงแมวา หลักการคํานวณคา Margalef 

index จะไมข้ึนกับขนาดของแปลงตัวอยาง อาศัยเพียงความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับจํานวนตนไมท้ังหมดท่ีพบในแปลง

ตัวอยางตามหลักท่ี Margalef (1958) (อางตาม สราวุธ และคณะ, 2555) ไดออกแบบไว แตขนาดของแปลงตัวอยางท่ีแปรผัน

ก็ยังคงมีผลตอคาดัชนีน้ีอยูน่ันเอง เพียงแตความชัน (slope) ของแนวโนมจะไมสูงเชนความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับ

ขนาดพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 3)  

 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับ Margalef index 

3. Menhinick index 

ภาพท่ี 2 กราฟจํานวนชนิดและขนาดพ้ืนท่ีจากแปลง

ตัวอยางปาดงดิบช้ืนและปาเบญจพรรณ 
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เปนดัชนีความมากชนิด (species richness) อีกชนิดหน่ึงท่ีนักนิเวศวิทยาใชในการอธิบายความมากชนิดในสังคมพืช 

โดยมีพ้ืนฐานสมการท่ีไมข้ึนกับขนาดของแปลงตัวอยาง แตจะอาศัยความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับจํานวนตนไมท้ังหมดท่ี

พบในแปลงตัวอยาง เชนเดียวกับ Margalef index  

ผลการศึกษาแนวโนมของคา Menhinick index เมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน พบวาในพ้ืนท่ีปาดงดิบช้ืนและปาเบญจ

พรรณ มีแนวโนมความสัมพันธในลักษณะของสมการยกกําลัง (power) มีคาระดับความสัมพันธ  (R2) ของสมการเปน 0.6160 

และ 0.1156 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงขนาดของแปลงตัวอยางท่ีแปรผันมผีลตอคาดัชนี Menhinick index ถึงแมวาหลักการคิด

ของดัชนีความมากชนิดของ Menhinick index จะไมข้ึนกับขนาดของแปลงตัวอยาง อาศัยเพียงความสัมพันธระหวางจํานวน

ชนิดกับจํานวนตนไมท้ังหมดท่ีพบในแปลงตัวอยางแลวก็ตาม เพียงแตความชัน (slope) ของแนวโนมไมสูงเชน เดียวกับ

ความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับขนาดพ้ืนท่ี  และความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับ Margalef index แตท้ังน้ี

หากพิจารณาความสัมพันธของกราฟจากคาระดับความสัมพันธ (R2) ของสมการแลวพบวามีคาคอนขางนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ถึงแมจะใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดเดียวกันในการอ ธิบายความ มากชนิดดวย Menhinick index ก็มีโอกาสผิดพลาดได

เน่ืองจากการอธิบายดวย Menhinick index มีความแปรปรวนของคาท่ีไดคอนขางสูง (ภาพท่ี 4) 

 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับ Menhinick index  

4. Shannon – Weiner index 

Shannon - Weiner index เปนดัชนีท่ีแสดงความไมเปนเน้ือเดียวกัน (index of heterogeneity) เนนแสดงถึงความ

หลากชนิดและสัดสวนของแตละชนิด ซึ่งหากมีความหลากชนิดมากและสัดสวนจํานวนแตละชนิดเทาๆ กัน คาดัชนีชนิดน้ีก็จะ

สูงตามไปดวย (สราวุธ และคณะ, 2555) Shannon - Weiner index เปนดัชนีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย แมแตในซอฟแวร

สําหรับคํานวณคาความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีเปนฟงกชันเสริมในซอฟแวร ArcGIS และ R-package จะมีฟงกชัน

สําหรับคํานวณดัชนีชนิดน้ีเปนหลัก 

ผลการศึกษาแนวโนมของคา Shannon - Weiner index พบวาเมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน คา Shannon - Weiner 

index ก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในลักษณะของสมการลอกาลิทึม (logarithmic) มีคาระดับความสัมพันธ  (R2) ของขอมูลดังกลาว ใน

พ้ืนท่ีปาดงดิบช้ืนและปาเบญจพรรณเปน 0.8679 และ 0.7873 ตามลําดับ ซึ่งหมายความวาขนาดและจํานวนของแปลง
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ตัวอยางมีผลตอคาดัชนี  Shannon - Weiner index เพียงแตความชัน (slope) ของแนวโนมจะมีแนวโนมลดลงเมื่อขนาด

แปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึนแตอยางไรก็ตามจากคา R2 ของสมการท่ีอยูในระดับคอนขางสูง อาจกลาวไดวามีความเท่ียงตรงของคา

ดัชนีคอนขางมาก  และนอกจากน้ียังสามา รถแยกความแตกตางของความหลากหลายจากสังคมพืชท้ังสองไดอยางชัดเจนท่ี

แปลงตัวอยางขนาดใดๆ ท่ีมีขนาดเทากัน ดังน้ันหากจะนําดัชนีน้ีไปใชในการเปรียบเทียบสังคมพืชท่ีแตกตางกันก็ยอมใชไดดีแต

ตองใชขนาดแปลงตัวอยางท่ีมีขนาดเดียวกัน สอดคลองกับเอกสารประกอบการบรรยา ยของ Oksanen (2004) นอกจากน้ีใน

การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของคา Shannon - Weiner index กับขนาดแปลงตัวอยางท่ีใชในการศึกษาทรัพยากรทาง

ทะเลของ Soetaert et. Al (1990) พบวาความสัมพันธท่ีไดเปนสมการในรูปของ ลอกาลิทึม (logarithmic) ท่ีมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนเชนกัน และดอกรักและอุทิศ (2552) ใหความเห็นวาดัชนี Shannon - Weiner index ควรใชกับขอมูลท่ีไดจากการสุม

ตัวอยางจากสังคมพืชท่ีกวางขวางพอและทราบจํานวนชนิด (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพท่ี 5   ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับ Shannon - Weiner index 

5. Simpson’s index 

Simpson (1949) (อางตาม ดอกรักและอุทิศ, 2552) ไดเสนอคาสําหรับวัดความหลากหลายของชนิด โดยอาศัยทฤษฎีของ

โอกาส จากการตั้งคําถามข้ึนวาจะมีโอกาสเทาไรท่ีทําการเลือกตัวอยางสองตัวอยาง โดยการสุมในสังคมพืชท่ีมีประชากรมากๆ 

แลวไดชนิดเดียวกัน สราวุธ และคณะ (2555) กลาววา เดิมคา  Simpson อยูระหวาง 0 – 1 แตเน่ืองจากคาท่ีคํานวณไดจะ

ลดลงเมื่อจํานวนชนิดมากข้ึนจนเขาใกล 0 ดังน้ันการรายงานจึงแสดงในรูปของ 1 – D ซึ่งผลท่ีไดยังคงมีคาระหวาง 0 – 1 หาก

เขาใกล 1 แสดงวามีความหลากหลายคอนขางสูง คือมีโอกาสท่ีจะพบไมชนิดเดียวกันในการสุมสองครั้งต่ํามาก 

ผลการศึกษาแนวโนมของคา Simpson’s index เมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึนพบวา มีแนวโนมความสัมพันธใน

ลักษณะของสมการลอกาลิทึม (logarithmic) มีคาระดับความสัมพันธ (R2) ของสมการในปาดงดิบช้ืนและปาเบญจพรรณเปน 

0.5356 และ 0.5523 ตามลําดับ มีคาคอนขางคงท่ีเมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน สําหรับคาความสัมพันธถึงแมจะนอยแต

หากพิจารณาจากกราฟความสัมพันธพบวาความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนเสมือนจะมีมากเฉพาะในชวงขนาดแปลงตัวอยางท่ีต่ําก วา 

2,000 ตารางเมตร แตเมื่อไดลองตัดขอมูลท่ีไดจากแปลงตัวอยางท่ีมีขนาดต่ํากวา  2,000 ตารางเมตร กลับพบวาระดับ
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ความสัมพันธของขอมูลก็ยังคงต่ําเชนเดิม เพราะคา Simpson’s index อยูในชวงระหวาง 0 – 1 ดังน้ันความเปลี่ยนแปลงใน

ระดับทศนิยมจึงมีผลคอนขางมาก (ภาพท่ี 6) และหากเปรียบเทียบความแตกตางของเสนกราฟแสดงคา Shannon – Weiner 

index (ภาพท่ี 5) และกราฟแสดงคา  Simpson’s index (ภาพท่ี 6) ในสองสังคมพืชท่ีแตกตางกัน คือปาดงดิบช้ืนและปา

เบญจพรรณ จะเห็นไดวาคา Shannon – Weiner index จะแบงระดับความหลากหลายระหวางสังคมพืชไดอยางชัดเจนไมวา

จะใชแปลงตัวอยางขนาดเทาใด ในขณะท่ี Simpson’s index มีการเปลี่ยนแนวโนมของกราฟในทางเขาใกลกันและกลับกัน

เมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวา Simpson’s index ไมสามารถบงบอกความแตกตางของความหลากหลาย

ระหวางสังคมพืชไดชัดเจนนัก 

อยางไรก็ตาม ในรายงานการวิจัยของ Clémentine  et. al. (1998) ไดวิเคราะหขอมูลจากแปลงตัวอยางปาดิบช้ืนขนาด 

28 เฮกตารในอินเดีย และ 25 เฮกตารในมาเลเซีย  ไดใหขอสังเกตเก่ียวกับจุดท่ีเข าใกลความคงท่ีของกราฟความสัมพันธ

ระหวางคา Shannon-Weiner index และ Simpson’s index เมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน วา กราฟของคา  Simpson’s 

index จะเสถียรท่ีขนาดแปลงตัวอยางต่ํากวากราฟของคา  Shannon -Weiner index ซึ่งไดรับผลจากการเพ่ิมข้ึนของชนิด

พันธุหายาก (rare species) แตในรายงานดังกลาวไมไดวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลท่ีเกิดข้ึน  

 

ภาพท่ี 6  ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับ Simpson’s index และแสดงใหเห็นวาคาดัชนีชนิดน้ีไมสามารถแยก

ความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางความหลากหลายทางชีวภาพในปาดงดิบช้ืนและปาเบญจพรรณ 

6. Inverse – Simpson index 

Inverse – Simpson index เปนการหาจากคาสวนกลับของคา Simpson’s index ท่ีเปนคาดั้ งเดิม แตแทนท่ีจะ

นําไปใชโดยแสดงดวย 1 – D แตแสดงดวย 1/D เมื่อ D คือผลรวมของสัดสวนของจํานวนท่ีพบแตละชนิดตอจํานวนรวมของ

ทุกชนิดท่ีพบท้ังหมดยกกําลังสอง 

ผลการศึกษาแนวโนมของคา  Inverse – Simpson index เมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึนพบวา ในพ้ืนท่ีปาดงดิบช้ืน

และปาเบญจพรรณ มีแนวโนมความสัมพันธของขอมูลในลักษณะของสมการยกกําลัง  (power) มีคาระดับความสัมพันธ  (R2) 

ของสมการเปน 0.5488 และ 0.5821 ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาจากกราฟแนวโนม  (ภาพท่ี 7) ทําใหเห็นไดวาการใช 

Inverse – Simpson index ไมเหมาะสมกับการใชบรรยายสั งคมพืชมากนักเน่ืองจากมีความแปรปรวนของแนวโนมท่ีไม

แนนอน  เมื่อเปรียบเทียบ ในจุดท่ี ขนาดแปลง ตัวอยาง เทากัน และมีความแปรผันในการแยกความแตกตางระหวางความ
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หลากหลายของสองสังคมพืช ซึ่งสังเกตไดวา ในชวงท่ีแปลงตัวอยางมีขนาดนอยกวา 2,000 ตารางเมตร ปาดงดิบช้ืนมี คาดัชนี 

Inverse – Simpson index สูงกวาปาเบญจพรรณแตเมื่อขนาดแปลงมากข้ึนกลับมีคาดัชนีนอยกวาปาเบญจพรรณ 

 

7. คาดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness  index)  

คาดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness index) นิยมใชอธิบายลักษณะทางนิเวศควบคูกับคาดัชนี Shannon – Weiner 

index และ Simpson index เน่ืองจากสามารถอธิบายตัวเลขดัชนีของ Shannon – Weiner index และ Simpson’s index 

ไดวาทําไมจึงเปนเชนน้ัน เชน กรณีสังคมพืชท่ีมีจํานวนชนิดมากแตคา Shannon – Weiner index ไมสูงอยางท่ีคาดหวัง หาก

พิจารณาจากคา Evenness index ท่ีต่ําก็จะเขาใจไดทันทีวาคา Shannon – Weiner index ดังกลาวไมสูงเพราะเกิดจาก

สัดสวนจํานวนในแตละชนิดมีความแตกตางกันมาก เปนตน 

ผลการศึกษาแนวโนมของคา  Evenness index เมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึนพบวา ในพ้ืนท่ีปาดงดิบช้ืนและปา

เบญจพรรณ มีแนวโนมความสัมพันธของขอมูลในลักษณะของสมการลอการิทึม (logarithmic) มีคาระดับความสัมพันธ (R2) 

ของสมการเปน 0.8276 และ 0.5923 ตามลําดับ และคา  Evenness index มีแนวโนมลดลงเมื่อข นาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน 

(ภาพท่ี 8) ซึ่งแนวโนมท่ีลดลงดังกลาวสอดคลองกับ Oksanen (2004) ซึ่งกลาวไววาคาความสม่ําเสมอจะลดลง เมื่อจํานวน

ชนิดเพ่ิมข้ึน (เพราะขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึน) 

สรุป 

1. คาดัชนีความหลากหลายมีอยูหลายดัชนี ท่ีนิยมใชในการอธิบายลักษณะทางนิเวศ เชน  ความมากชนิด (Species 

richness), Margalef index, Menhinick index, Evenness index, Shannon – Wiener index, Simpson’s index และ 

Inverse - Simpson index เปนตน 

ภาพท่ี 7  ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับ 

Inverse – Simpson index 
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อยางไรก็ตามดัชนีดังกลาวน้ันมักมีความแปรผันตามตาม 

ขนาดหรือจํานวนแปลงตัวอยาง คือ เมื่อขนาด

แปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึนคาดัชนีตาง ๆ จะเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

ยกเวนดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness index) จะลดลง

เมื่อขนาดแปลงตัวอยางเพ่ิมข้ึนการเปรียบเทียบขอมูล

ระหวางระบบนิเวศจึงจําเปนตองใชแปลงตัวอยางศึกษาท่ี

มีขนาดเดียวกันเทาน้ัน สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ 

Clémentine  et. al. (1998) ซึ่งวิเคราะหขอมูลจาก

แปลงตัวอยางปาดิบช้ืนขนาด 28 เฮกตารในอินเดีย และ 

25 เฮกตารในมาเลเซีย ซึ่งสรุปวาไมวาจะใชวิธีการสํารวจ

เชนไรความมากชนิดก็ยังข้ึนอยูกับขนาดของแปลง

ตัวอยาง โดยเฉพาะในสังคมพืชท่ีมีความหลากหลายสูง  

ดังน้ันหากตองการสรางเครือขายการศึกษาดาน

นิเวศวิทยา ก็จําเปนตองมีการกําหนดขนาดแปลงตั วอยาง

ท่ีเปนขนาดเดียวกันตอไป  โดยขนาดของแปลงตัวอยาง

ควรพิจารณาจากแนวโนมของคาดัชนี ความสอดคลองกับ

การใชเทคโนโลยี งบประมาณและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งในสวนของสํานักอุทยานแหงชาติ ได

กําหนดใชแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตาราง

เมตร และแปลงตัวอยางช่ัวค ราวหรือแปลงตัวอยางขนาด

เล็กขนาด 60 x 30 ตารางเมตร เปนมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังหมด 

2. ในสังคมพืชเดียวกัน ดัชนีความมากชนิด 

(Species richness), Margalef index, Evenness 

index และ Shannon – Wiener index มีความ

แปรปรวนของขอมูลนอยกวา Menhinick index, 

Simpson’s index และ Inverse - Simpson index ซึ่ง

หมายความวา ถึงแมจะใชแปลงตัวอยางขนาดเดียวกันใน

การศึกษาระบบนิเวศตางท่ีกัน แตหากเลือกใช 

Menhinick index, Simpson’s index และ Inverse -

Simpson index ก็มีโอกาสผิดพลาดในการอธิบายความ

หลากหลายได 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะทํางานของศูนยนวัตกรรม

อุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีคุมครอง จังหวัดเพชรบุรี ทุก

ทาน โดยเฉพาะผูชวยนักวิจัย มีคุณประทุมพร ธรรมลังกา 

ภาพท่ี 8   ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับ 

Evenness index 
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การรอดตายของกลาไมสองชนิดวงศอบเชยในปาดิบเขาภาคเหนือของประเทศไทย 

The Seedling Survivorship of Two Climax Lauraceae Species in 

Tropical Montane Forest, Thailand 

Kriangsak Sri-ngernyuang1, Kwanchai Chai-Udom2, Witchaphart Sungpalee3, 
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บทคัดยอ: การศึกษาการรอดตายของกลาไมสองชนิดวงศอบเชย ดําเนินการในแปลงวิจัยถาวรขนาด 15 เฮกแตร บริเวณ

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทระหวางป 2541-2543 โดยวางแปลงสี่เหลี่ยมขนาด 1x1-1.5 m2 สําหรับ Cryptocarya 

densiflora และขนาด 2x2 m2 สําหรับ Cinnamomum soegengii  ชนิดไมท้ังสองชนิดมีความแตกตางท้ังลักษณะการงอก

และปจจัยท่ีทําใหเมล็ดและกลาไมตายซึ่งแสดงใหเห็นถึงความความแตกตางกันของถ่ินนิเวศท่ีสงผลตอการสืบตอพันธุ ในระยะ

ท่ีเปนเมล็ด การเขาทําลายของแมลงคือสาเหตุหลักของการตายของเมล็ด Cryptocarya densiflora รอยละ 44-47 ของ

เมล็ดท่ีรวงหลน ในทางตรงขามเช้ือราเปนสาเหตุหลักทําลายเมล็ดใหเนาเสียและตายในท่ีสุดของเมล็ด Cinnamomum 

soegengii ถึงรอยละ 46 ของเมล็ดท่ีรวง การเขาทําลายของแมลงยังคงเปนสาเหตุหลักของการตายของกลาไม Cryptocarya 

densiflora แตความแหงแลงเปนสาเหตุหลักในการตายของกลาไม Cinnamomum soegengii 

ปจจัยจากสิ่งมีชีวิต (การเขาทําลายของแมลง) ยังคงทําลายกลาไม ของ Cryptocarya densiflora อยางตอเน่ือง ตั้งแตระยะ

ท่ีเปนเมล็ดจนถึงระยะกลาไม สําหรับ Cinnamomum soegengii  ในระยะเมล็ดสาเหตุหลักของการตายเกิดจากเช้ือรา 

เน่ืองจากเมลด็มีโปรตีนและไขมันสูง ประกอบกับ รวงหลนในฤดูฝนซึ่งพ้ืนปามีความช้ืนสูงจึงชวยกระตุนการเขาทําลายของเช้ือ

รา ในระหวางเดือน ตุลาคม 2541 ถึง มกราคม 2542 เปนชวงท่ีกลาไม Cinnamomum soegengii  เติบโต แตเปนชวงท่ีเขา

สูฤดุแลง ปริมาณฝนนอยจึงสงผลตอการขาดนํ้าบนผืนปาสงผลใหกลาไมแหงตายในท่ีสุด 

คําสําคัญ: การรอดตายของกลาไม วงศอบเชย ปาดิบเขาเขตรอน 

 

Abstract: The study was carried out within the 15-ha permanent plot at Doi Inthanon Park during 1998-

2000. We used the quadrat belt transect method (1x1-1.5 m2 for Cryptocarya densiflora and 2x2 m2 for 

Cinnamomum soegengii) to monitor seed and seedling survivorship.  Seed and seedling of Cinnamomum 

soegengii (one mother tree) and Cryptocarya densiflora (three mother trees) were different not only 
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germination trait aspects but also mortality factors affecting seedling establishment aspects. This suggests 

that they have diverged in their regeneration niches and that these differences may affect the structure of 

the seedling community in the study forest. During seed phase herbivore was a major mortality factors for 

Cryptocarya densiflora. For Cryptocarya densiflora, 44-57% of the dispersed seed was damaged by 

herbivore on the forest floor on seed phase. In contrast, fungal pathogens were a major mortality factor 

for Cinnamomum soegengii accounted for 46% of seedling die on seed phase. On seedling phase, the 

major cause of mortality appeared to be herbivore and wilting (drought) for Cryptocarya densiflora and 

Cinnamomum soegengii, respectively. 

After shoot emerged from seed (seedling phase), the important factors on seedling survivorship were 

different between Cryptocarya densiflora and Cinnamomum soegengii. Biotic factors (herbivore) 

simultaneously damaged seedling of Cryptocarya  densiflora from seed phase till seedling phase. With 

respect to seedling survivorship of Cinnamomum soegengii, different mortality factors in different 

regeneration phase: seed phase, seedling phase, was conspicuously detected. On seed phase, fungal 

pathogens played an important role to damaged seed. It might be due to seedcoat of Cinnamomum 

soegengii rather thin and seed contain high protein and lipid content In parallel to this, seed of 

Cinnamomum soegengii dispersed on rainy season in which high moisture and humidity that can promote 

fungal pathogens activities, resulting in 46% of seedling die in seed phase. In addition to this, From 

October 1998 till January 1999, this period was a critical time of seedling phase of Cinnamomum 

soegengii since it was a lower rainfall regime during the key period of seedling establishment, resulting in 

water shortage affecting to water stress of new seedling. 

Keywords: Seedling survivorship, Lauraceae, Tropical Montane forest 
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INTRODUCTION 

 The spatial distribution of dispersed seeds 

around their source is called a ‘seed shadow’ 

(Janzen 1978). Seed-dispersal studies can have 

substantial consequences for the conservation of 

forests. The dispersal of seeds is an important 

stage in the life-cycle of plants; yet we know very 

little about the scheduling of reproduction or 

magnitude of annual and individual variation in 

fruit production in most tropical tree species 

(Janzen 1978). Moreover, the ability of plants to 

reproduce successfully depends on the dispersal 

of their seeds into locations that offer greater 

chances of germination and survival. Grubb (1974) 

stated that attaining suitable sites for germination 

is considered to be a critical factor affecting 

seedling establishment and hence the regeneration 

and maintenance of plant species populations. 

Howe (1983) also reported that the distance and 

location of dispersal could have significant impact 

on the survival of the seed. On any given plant, 

the number of seed production may be limited by 

many factors such as the amount of nutrients and 

photosynthate available for allocation to fruit and 

seeds, the presence of herbivores, predators and 

disease, and by annual variations (Wheelwright 

1986).  

 The seedling establishment and the 

survival of two climax species in a lower montane 

forest, Cryptocarya densiflora and Cinnamomum 

soegengii have been studied in 1998. Their 

regeneration processes and the mechanisms of 

their coexistence in lower montane forest are very 

important to investigate in order to gather more 

knowledge for the rehabilitation of montane 

forests in Thailand. Thus, the objective in this study 

was to clarify the germination traits and the factors 

affecting the survivorship of these two species. 

MATERIALS AND METHODS 

1. Study site 

 The study site is a tropical lower montane 

forest in Doi Inthanon National Park (18� 24� N to 18� 

40� N latitude, and 98� 24� E to 98� 42� E longitude) 

located 70 km southwest of Chiang Mai city, 

Northern Thailand. The park is characterized by the 

hilly and mountainous terrain (ca. 400-2565 m 

a.s.l.). The main mountain ranges of which the 

elevation is above 2000 m at sea level lie near the 

center of the park. Three majors rock types; gneiss, 

granite and limestone are found (Pendelton 1962). 

Gneiss rock occupied nearly half of the area and is 

oriented north-south and westward of the park. 

The park occupied totaling 482.4 square kilometer 

of which approximately 41.50 % of the area is 

covered with montane forest (Faculty of Forestry 

1992).  

 The average annual rainfall is 2279.3 mm 

(1982-1999) at a radar base of the Royal Thai Air 

Force on the summit (2565 m a.s.l.). Climate of the 

area is recognized as monsoonal type. In general, 

three distinct seasons- rainy season from June to 

October, cool and dry period from November to 

February and hot and dry season from March until 

May-are recognizable. 

 We used a half of 15-ha Forest Dynamics 

Plot established in a lower montane forest located 

about 7 km south of the summit of Doi Inthanon at 
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an altituded of ca. 1700 m to monitor the seedling 

survivorship of two climax species in this studied. 

2. Species selected for the study 

 Cryptocarya densiflora Bl 

 Cryptocarya densiflora is a large evergreen 

tree species having the largest total basal area in 

the study plot. The maximum dbh and height in 

the plot are 55.5 cm and 31.2 m, respectively. This 

species showed a peculiar characteristic of vigorous 

forking ability of stems. The mean number of forks 

per individual is 3.30. Immature fruits of 

Cryptocarya densiflora are green, and they 

become blue-black when it matures. The sizes of a 

fruit and a seed are 20.72�2.147 mm x 19.63�1.918 

mm (n=170) and 17.58�1.616 mm x 17.52�1.579 mm 

(n=250), respectively. The mean dry weight of a 

fruit is 2.47 g (n = 270). Data are not available for 

seed dry weight. Seeds of this species have no 

dormancy, and the germination type is hypogeal. 

 Cinnamomum soegengii Kostermans 

 This species is the canopy tree in the 

study forest. The number of individuals, maximum 

dbh and maximum height are 145/7.5ha, 95.8 cm 

and 37.5 m, respectively. The size of a fruit and a 

seed are 16.65�2.125 mm x 24.44�2.365 mm (n=212) 

and 14.47�0.588 mm x 22.10�0.984 mm (n=71), 

respectively. The mean dry weight of a fruit and 

seed are 2.54 g (n=212) and 1.76 g (n=71), 

respectively. Seeds germinated without prolonged 

dormancy and display immediate hypogeal 

germination after dispersal. 

 Fruits of these two species are one-seeded 

berries and seem to be dispersed by vertebrates 

judging from the scar on the fruit. They have no 

special characteristics for wind dispersal. We will 

refer the fruits as seeds in this paper. 

3. Seedling establishment and survival 

 Seedling establishment and survival were 

studied during the mast fruiting years of the two 

species: (1) Cryptocarya densiflora (CRD) and (2) 

Cinnamomum soegengii (CIS). Three isolated 

fruiting trees of Cryptocarya densiflora, except for 

Cinnamomum (n = 1), were selected inside or near 

the 15-ha plot (Figure 1). Two belt transects were 

established from the base of each sample tree of 

Cryptocarya and Cinnamomum. The directions of 

the two transects of each sample tree were 

selected to make the two transects straight and 

minimize the slope inclination along the transects. 

We used 1-m-width transects for Cryoptocarya and 

2-m-width for Cinnamomum because the density 

of fallen seeds were lower for Cinnamomum. 

Length of each transect was decided so that no 

seeds was found in the transect. The transects 

were divided into 1 m x 1 m quadrats (1 m x 1.5 m 

for one mother tree of Cryptocarya and 2 m x 2 m 

for Cinnamomum). Details of the belt transects are 

summarized in Table 1. All mature seeds falling in 

each quadrat were checked and labeled by 

numbered flags; observations were made at 

irregular intervals of one week to one month 

during the periods January-September 1999 for 

Cryptocarya and June 1998 -  February 1999 for 

Cinnamomum, which included the seed dispersal 

periods of all sample trees. 
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4. Germination, establishment and survival 

of dispersed seeds 

 Germination, establishment and survival of 

dispersed seeds were studied. Germination, survival 

and (if possible) mortality factors were monitored 

for each dispersed seed in the belt transects used 

for the seed dispersal study at intervals of 1 week 

to 2 months from seed dispersal (June 1998 for 

Cinnamomum and January 1999 for Cryptocarya) 

until May 2000. We used two growth phases, seed 

phase and seedling phase. The former includes the 

seeds before germination and those that 

germinated and the roots were not yet penetrated 

into the soil. The seeds were classified to the 

seedling phase when their roots penetrated into 

the soil. We identified four mortality factors: 1) 

Herbivore: seeds/seedlings killed with apparent 

damages by animals including insects; disappeared 

seeds were classified into this since they were 

most likely to be eaten by vertebrates, 2) Fungi: 

seeds/seedlings killed by fungi, 3) Wilting: seedlings 

which died standing with wilting leaves, and 4) 

Unidentified: seeds/seedlings killed by unknown 

factors. 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Germination of fallen seeds 

 The fallen seeds of Cinnamomum 

germinated immediately after dispersal, while 

those of Cryptocarya took longer to germinate. 

Though the seed fall of Cryptocarya started in the 

dry season, the fallen seeds did not germinate 

until April, the beginning of rainy season (Figure 2). 

As a result, the periods from seed fall to 

germination were longer for Cryptocarya than for 

Cinnamomum. Of the total seeds germinated (n = 

787 for Cinnamomum, n = 486 for Cryptocarya), 

68.6% germinated within one month in 

Cinnamomum, while only 16.3 % germinated 

within one month in Cryptocarya; 35.7% of the 

Cryptocarya seeds needed more than two months 

to germinate having the longest period of 202 

days. (Figure 3) 

2. Survival of seeds and seedlings 

 Germination rates and initial survival rates 

of dispersed mature seeds were significantly 

different between Cryptocarya and Cinnamomum 

and between mother trees of Cryptocarya . Figure 

4 shows the survivorship of each cohort of 

dispersed seeds, which consisted of seed whose 

dispersal was observed at the same census date, 

for three mother trees of Cryptocarya and 

Cinnamomum. For Cinnamomum, the mortality of 

the early cohorts was high before the beginning of 

germination period (August). More or less constant 

and relatively high mortality was observed for all 

cohorts during the germination period and 

continued until January 1999. After that mortality 

became low. The high-mortality period occurred 

from the middle of the rainy season until the 

beginning of dry season. For Cryptocarya, mortality 

was relatively constant during the study period 

through the germination period, the rainy and dry 

seasons for any cohorts except for one mother 

tree (CRD1). The early cohorts of CRD1 showed 

higher mortality before germination period (May 

1999) and the late cohorts had lower mortality for 

all periods than other cohorts. 
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3. Factors of mortality 

 Mortality rates by various factors during 

the seed and seedling phases are shown in Table 2 

and Figure 5. 

 The importance of mortality factors during 

the seed phase was significantly different between 

Cryptocarya and Cinnamomum, though the 

differences between mother trees of Cryptocarya 

were also significant. The most important mortality 

factor is herbivore for Cryptocarya and fungi for 

Cinnamomum; no mortality by herbivores was 

observed for Cinnamomum. During the seedling 

phase, the major mortality of Cinnomomum was 

wilting, which occurred at the beginning of the dry 

season (Fig. 5). Dead seedlings standing intact with 

wilted leaves were observed again one year later 

in the dry season of 2000. Thus, the wilting 

seedlings may have been suffered water stress. 

The major mortality factor of Cryptocarya was 

herbivore during the seedling phase. Mortality by 

herbivores was observed continuously for 

Cryptocarya, especially CRD2 and CRD3, during the 

study period regardless of the germination period, 

the rainy and the dry seasons.  

4. Seed and seedling dynamics of two 

climax species 

 The seed and seedlings dynamics were 

notably different for the two climax species, 

Cinnamomum and Cryptocarya. This suggests that 

they have diverged in their regeneration niches 

(Grubb 1974) and that these differences may affect 

the structure of their populations in the study 

forest.  

 Cryptocarya showed longer periods from 

seed dispersal to germination than Cinnamomum 

did. This seemed to be related to the difference in 

the seed dispersal periods of the two species: 

gradual and long-time seed dispersal of 

Cryptocarya in the dry season and concentrated 

and short-time one of Cinnamomum in the rainy 

season. Because germination of Cryptocarya 

occurred only in the rain season, the seeds 

dispersed early in the dry season did not germinate 

for long periods.  

 There are various possible explanations 

why Cryptocarya seeds did not germinate until the 

rainy season. One possibility is the early-dispersed 

seeds were not mature completely and required 

some time for maturation. Ng (1991) reported that 

the seeds of Cryptocarya ferrea, which have similar 

stony seed coats as Cryptocarya densiflora do, 

needed 41 to 170 days for germination under 

nursery conditions. Another possibility is that the 

seeds require favorable environmental conditions 

to stimulate germination, i.e. humidity, 

temperature, soil moisture, etc. We need further 

germination experiments to confirm the reason of 

the delayed germination.  In contrast, seeds of 

Cinnamomum germinated immediately after 

dispersal without prolonged dormancy. This may 

be partly because seed dispersal of Cinnamomum 

was relatively short and it occurred in the rainy 

season. 

 The major mortality factors were different 

between Cryptocarya and Cinnamomum. 

Herbivore was the most important mortality factor 

for both seeds and seedlings in Cryptocarya. 

Especially for the seed phase, 44 to 57% of the 
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dispersed seeds was killed by herbivores. The 

severe herbivore attack in Cryptocarya might relate 

to the phenology of seed dispersal, as is 

mentioned before. While, the major mortality 

causes of Cinnamomum were fungal pathogen and 

wilting (water stress) for the seed and seedling 

phase, respectively. The low predation rate of 

Cinnamomum seeds might be due to that they 

contain some chemicals for defense against 

herbivores. Most species of the genus 

Cinnamomum contain defense chemicals, which 

are used for spice, medicine and local perfumes 

(Lemmens 1995). The high mortality by fungi might 

be because the seed coat of the Cinnamomum is 

rather thin and because the fruits contain a high 

protein and lipid (Wheelwright et al 1984).  

 It is interesting that water stress affected 

largely the seedling survival of Cinnamomum. This 

is probably the first report that soil water stress is 

important for early establishment of trees in 

tropical montane forests. Since seeds of 

Cinnamomum germinated at late rainy season, 

seedlings were still small when the dry season 

began. Therefore, seedlings of Cinnamomum may 

have been suffered water stress more than those 

of Cryptocarya, which germinated earlier at the 

beginning of the rainy season. This result suggests 

the importance of phenology of seed dispersal and 

germination for seedling dynamics. Importance of 

soil water conditions has been also reported for 

many tree seedling species in tropical rain forests. 

For example, Turner (1990) found that Shorea 

curtisii, Shorea multiflora and Shorea pauciflora 

(Dipterocarpacea) lost approximately 6%, 27% and 

39% of the initial seedling numbers during dry 

season which had only 0.4 mm of rain in two 

months. Itoh (1995) found that water conditions of 

the forest floor largely affected the establishment 

rates of two Dryobalanops (Dipterocarpaceae) 

species in a Bornean tropical rain forest. 

 The significant difference in mortality 

between the Cryptocarya seeds derived from 

different mother trees suggests the significant 

effects of environments for seed and seedling 

dynamics. The seeds of a mother tree, which was 

located in a gap on the upper slope experienced 

higher seedling survival and a lower degree of 

herbivore damage than the other mother trees, 

which were located in the understory on the lower 

slope. However, it is not clear which of slope 

position or light conditions affected more to the 

survival. Since herbivore was the major mortality 

factor, environmental effects may be through the 

difference in density and/or activity of herbivores 

between the sites. In order to know the 

mechanisms of environmental effects, we need to 

specify the herbivores and to study their ecology.  

 Although we studied only one mother tree 

of Cinnamomum, environmental factors may also 

affect the seed dynamics because the major 

mortality factor was fungal pathogens. Vaartaja 

(1952) reported that the resistance of seedlings to 

fungal diseases appears to be low in the weak light 

condition. Augspurger (1984) also found that light 

conditions affected disease activity, and that 15 of 

16 species with disease-caused mortality showed 

higher survival in gaps in a neotropical forest. 
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Table 1 Conditions of the quadrats establishment for a study of the seedling dynamics (four mother 

trees: CRD1, CRD2, CRD3, CIS) of the Lauraceae species in lower montane forests in Doi Inthanon National 

Park. The two species of the four mother trees are Cryptocarya densiflora (CRD) and Cinnamomum 

soegengii (CIS). 

Species 
Canopy 

cover 

Size 

(mxm) 

No. of 

quadrat 
Quadrat type Topography 

Month of 

establishment 

CRD1 Gap 1 x 1.5 8 Belt transect Ridge Jun-98 

CRD2 Understory 1 x 1 19 Belt transect Upper slope Jan-99 

CRD3 Understory 1 x 1 20 Belt transect Lower slope Jan-99 

CIS Understory 2 x 2 8 Belt transect Lower slope Jun-98 

 

Table 2 Number of seeds/seedlings killed by various factors during the seed and seedling phases of three 

Cryptocarya densiflora (CRD) mother trees and one Cinnamomum soegengii (CIS) mother tree for 17 

months from seed dispersal. The observation periods were between January 1999 and May 2000 for 

Cryptocarya densiflora and between May 1998 and October 1999 for Cinnamomum soegengii. See text 

for the descriptions of the seed and seedling phases. N stands for the sample size. 

Mother 

tree 
N Seed phase Seedling phase 

  Herbivore Fungi Unidentified Total Herbivore Fungi Wilting Unidentified Total 

CRD1 277 121a 79ab 1 201 14a 2a 18a 0 34 

CRD2 851 473b 198a 107 778 22ab 5ab 17a 15 59 

CRD3 704 399b 234b 36 669 16b 3ab 4a 3 26 

CIS 1630 0c 756c 314 1070 41c 90b 366b 3 500 

χ2  896.3 566.3 -- -- 190.3 12.5 50.8 -- -- 

Same letter indicate insignificant difference between mother trees by  χ2 - test at P=0.05 
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Figure 1 The location of three mother trees of Cryptocarya densiflora (  ) and one mother tree of 

Cinnamomum soegengii () within the study plot. Contours are 5 m interval and figures are in relative 

elevation. Numbers inside the map indicate relative elevation (meters) from the point, (X, Y) = (0 m, 150 m) 
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Fig.1 The location of three mother trees of Cryptocarya densiflora (   )and one mother tree of
Cinnamomum soegengii  (   )  within the study plot. Contours are 5 m. interval and figures are in relative
elevation.Numbers inside the map indicate relative elevation (meters) from the point, (X, Y) = (0 m, 150 m).
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Figure 2 A cumulative representations of yearly seedfall and germinated seed for each mother tree. Solid 

circles indicate accumulated seed fall. Open circles indicate the accumulated of germinated seeds. The 

three mother trees were observed in 1999 were Cryptocarya densiflora (CRD) and Cinnamomum 

soegengii one mother tree was observed during 1998 to 1999. 

 

Figure 3 The duration until germination after seedfall for Cinnamomum soegengii and  Cryptocarya 

densiflora  in the forest floor conditions. Matured Cinnamomum soegengii and Cryptocarya densiflora 

seed were firstly dispersed in June 1998 and January 1999, respectively. 

   
     Days from seed fall to germination   Days from seed fall to germination 
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Figure 4 Survival rate of each cohort per each census for three mother trees of Cryptocarya densiflora 

(CRD) and one mother tree of Cinnamomum soegengii (CIS) after seedfall. The observation months were 

17 months between January 1999 and May 2000 and 24 months between June 1998 and May 2000 for 

Cryptocarya densiflora and Cinnamomum soegengii, respectively. Solid circle exhibited survival rate of 

each cohort per each census time. Shade area indicated the period of seed germination of each mother 

tree. Monthly variation of rainfall obtained from radar station of the Royal Thai Air Force summit in 2,565 

m altitude were shown during the study periods between June 1998 and May 2000. na means data not 

available. 
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Fig. 4      Survival rate of each cohort per each census for three mother trees of Cryptocarya densiflora (CRD) and one mother tree of Cinnamomum

soegengii (CIS) after seedfall. The observation months were 17 months between January 1999 and May 2000 and 24 months between June 1998

and May 2000 for Cryptocarya densiflora and Cinnamomum soegengii, respectively. Solid circle exibited survival rate of each cohort per each

census time. Shade area indicated the period of seed germination of each mother tree. Monthly variation of rainfall obtained from radar station of the

Royal Thai Air Force at summit in 2,565 m altitude were shown during the study periods between June 1998 and May 2000. na  means data not

available.
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Figure 5 Mortality percentage by death factors on seed and seedling phase for 17 months after seed 

dispersal of Cryptocarya densiflora and Cinnamomum soegengii . Three mother trees were sampled for 

Cryptocarya densiflora () and one mother tree for Cinnamomum soegengii (). Different letters 

indicate significantly different at P=0.05 according to χ2-test 

 

b

Fig.5     Mortality percentage by death factors on seed and seedling phase for 17
months after seed dispersal of Cryptocarya densiflora and Cinnamomum soegengii  .
Three mother trees were sampled for Cryptocarya densiflora (     ) and one mother
tree for Cinnamomum soegengii (     ) .. Different letters indicate significantly different
at P=0.05 according to χ2-test.
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CONCLUSION AND REOMMENDATION 

 Seed and seedling of two climax 

Lauraceae species; Cinnamomum soegengii and 

Cryptocarya densiflora show the different both 

germination and mortality factor aspects. 

Cinnamomum soegengii germinate within one 

month after dispersion but simultaneously 

germinated for Cryptocarya densiflora. During 

seed phase herbivore was the majority factors 

for Cryptocarya densiflora. In contrast, fungal 

pathogens were a major mortality factor for 

Cinnamomum soegengii. On seedling phase, the 

major cause of mortality appeared to be 

herbivore and wilting (drought) for Cryptocarya 

densiflora  and Cinamomum soegengii, 

respectively. We need more mother trees in 

order to confirm the result of this study. 

Regarding to seedfall of Cinamomum soegengii, 

dispersd on rainy season and fungal pathogen 

was the key factors of the mortality. Therefore, 

seed collection should be immediately 

collected after disperse to forest floor for any 

purposes such as producing seedling for forest 

plantation. 
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ลักษณะเช้ือเพลิงและพฤติกรรมไฟในปาเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบานวัดจันทร 

จังหวัดเชียงใหม 

Characterization of Fuel and Fire Behavior in Pine-Dipterocarp Forest 

at Ban Watchan Royal Project, Chiang Mai Province. 

ธนา โชคพระสมบัติ1 กอบศักดิ์ วันธงไชย1 และดอกรัก มารอด2 
1ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

บทคัดยอ : การศึกษาลักษณะเช้ือเพลิงและพฤติกรรมไฟในปาเต็งรังผสมสน ในพ้ืนท่ี โครงการหลวงบานวัดจันทร จังหวัด

เชียงใหม โดยวางแปลง จํานวน 12 แปลง (ขนาด 14 × 14 เมตร) แบงเปนพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนท่ีละ  6 แปลง ทํา

การสุมเก็บตัวอยางเช้ือเพลิงกอนเผาในทุกแปลงตัวอยางโดยวางแปลงขนาด 1 x 1 เมตร จํานวน 4 แปลงท่ีขอบแปลง  ทําการ

สุมเผาแปลงตัวอยางพ้ืนท่ีละ 3 แปลงในชวงตนเดือนมีนาคม 2555 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมไฟ  ไดแก อัตราการลุกลาม ความสูง

และความยาวของเปลวไฟ ความรุนแรง ของไฟ  อุณหภูมิของไฟ ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม รวมทท้ังสภาพภูมิอากาศ

ระหวางการเผา ภายหลังการเผาได สุมเก็บตัวอยางเช้ือเพลิงทุกแปลงตัวอยาง เพ่ือ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของลักษณะ

โครงสรางและองคประกอบของเช้ือเพลิงทุก 2 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป ผลการศึกษาพบวาปริมาณเช้ือเพลิงกอนเผาเฉลี่ย ใน

พ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีลาดชัน เทากับ 6.46 และ 5.30 ตันตอเฮกแตร ตามลําดับ ปริมาณเช้ือเพลิงเหลือหลังเผาเฉลี่ยเทากับ 2.83 

และ 1.62 ตันตอเฮกแตร ตามลําดับ เปอรเซ็นตเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหมเฉลี่ยเทากับ 55.93 และ 69.27 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

อัตราการลุกลามของไฟในพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีลาดชันมีคาเทากับ 4.40 และ 2.44 เมตรตอนาที ตามลําดับ ความรุนแรงของไฟ

ในพ้ืนท่ีราบมีแนวโนมสูงกวาพ้ืนท่ีลาดชัน เทากับ 542.84 และ 291.50 กิโลวัตตตอเมตร ตามลําดับ  อยางไรก็ตามพฤติกรรม

ไฟระหวางท้ังสองพ้ืนท่ีน้ีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน อุณหภูมิไฟท่ีระดับความความสูงของไฟ  20 และ 

50 เซนติเมตร พบวา อุณหภูมิของไฟท่ีระดับความสูงของไฟ 20 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยสูงกวาท่ีความสูง 50 เซนติเมตร ท้ังใน

พ้ืนท่ีราบ (537.27 และ 355.50 องศาเซลเซียส  ตามลําดับ ) และในพ้ืนท่ีลาดชัน (525.07 และ 348.84 องศาเซลเซียส 

ตามลําดับ) ปริมาณเช้ือเพลิงภายหลังการเผาในพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีลาดชันท่ีมีแนวโนมลดลงเมื่อผานไป 2 เดือน และเริ่มคงท่ี

เมื่อผานไป 4 – 6 เดือน 

คําสําคัญ: ลักษณะเช้ือเพลิง พฤติกรรมไฟ ปาเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบานวัดจันทร 

 

Abstract: Characterization of fuel and fire behavior was carried out in Pine-Dipterocarp Forest at Ban 

Watchan Royal Project, Chiang Mai province. Six 14 × 14 m. plots were setup in flat terrain and another six 

14 x 14 m. plots were located in slope terrain. Pre-burn fuel loads was determined in four 1 x 1 m 

subplots located at the corner of each plot. Randomly, six plots (3 for slope and 3 for flat terrain) were 
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selected to prescribe burning. Burning took place in early of March 2011. During burning experiment, rate 

of fire spread, flame height, fire temperature as well as weather conditions were continuously recorded. 

Fuel consumption, fireline intensity and flame length were calculated. Post-burn fuel recovery was 

monitored every two months for 1 year. 

The results showed that the pre-burn fuel loads in flats and slopes terrain plots were 6.46 and 5.30 tons 

per hectare, respectively. The residues left after burning for the slope and the flat terrain were 2.83 and 

1.62 tons per hectare, respectively, these equivalent to 55.93 and 69.27 % of fuel consumption, 

respectively. Rate of fire spread and fireline intensity for the flat terrain (4.40 m/min. and 542.84 kW/m.) 

were higher than those in the slope terrain (2.44 m/min. and 291.50 kW/m.) , though there were no 

significant difference in fire behavior between this two areas. Obviously, the fire temperatures at 20 cm. 

aboveground (537.27 and 525.07 °C for the flat and slope terrain, respectively) were significantly higher 

than that of the 50 cm aboveground (355.50 and 348.84 °C for the flat and slope terrain, respectively). 

The recovery of the fuel loads for two months after burning experiment, both slope and flat terrain, 

tended to decrease. Thereafter, the recovery rate stabilized for 4-6 months. 

Keywords: Fuel Characteristic, Fire Behavior, Pine-Dipterocarp Forest, Ban Watchan Royal Project 

 

บทนํา 

 ไฟปาเปนปญหาหน่ึงท่ีกอใหเกิดความเสื่อมโทรม

กับทรัพยากรปาไม ไฟจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมีองคประกอบ 3 

อยาง ไดแก ความรอน เช้ือเพลิง และอากาศ มารวมกันใน

ปริมาณและสัดสวนท่ีพอเหมาะท่ีจะกอใหเกิดกระบวนการ

สันดาป ซึ่งเรียกองคประกอบน้ีวา สามเหลี่ยมไฟ (Fire 

Triangle) ในองคประกอบของสามเหลี่ยมไฟดังกลาว   

เช้ือเพลิงนับวามีลักษณะพิเศษกวาองคประกอบอ่ืนๆ  คือ  

นอกจากจะเปนองคประกอบหลักในสามเหลี่ยมไฟแลวยังมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมไฟโดยตรงอีกดวย นอกจากน้ี  เช้ือเพลิง

ยังสามารถจัดการไดงายกวาความรอน และอากาศ  ดังน้ัน

การควบคุมและดับไฟปาจึงมุงเนนไปท่ี การจัดการเช้ือเพลิง

เปนหลัก เพ่ือให การควบคุมและดับไฟปาไดอย างมี

ประสิทธิภาพจึงจําเปนท่ีจะตองการศึกษาเก่ียวกับลักษณะ

เช้ือเพลิงเพ่ือท่ี จะนําผลจากการศึกษาไปใช ในการจัดการ

เช้ือเพลิงอยางเหมาะสม  และพฤติกรรมของไฟปา คือ 

ลักษณะท่ีไฟแสดงออกมาเมื่อมีการเผาไหมเช้ือเพลิง ไดแก 

ปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึน ความเร็วในการลุกลาม ความยาว

ของเปลวไฟ และลักษณะอ่ืนๆท่ีเห็นได ความแตกตางของ

พฤติกรรมไฟ ข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ ท่ีเรียกวา

สามเหลี่ยมพฤติกรรมไฟ (fire - behavior triangle) ไดแก 

เช้ือเพลิง อากาศ และสภาพภูมิประเทศ ดังน้ันไฟท่ีเกิดข้ึนใน

แตละพ้ืนท่ี ท่ีมีความแตกตางกันในปจจั ยดังกลาว  จึงมักมี

พฤติกรรมไฟท่ีแตกตางกันออกไป  ซึ่งสงผลโดยตรงตอแนว

ทางการจัดการไฟท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 

และรวมถึงดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ 

ดวย 

 โครงการหลวงบานวัดจันทร สภาพพ้ืนท่ีเปนปาสน

สองใบและสนสามใบซึ่งใหญท่ีสุดของประเทศไทย พรอมท้ัง

ยังมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ แตการเกิดไฟปาข้ึนทุกปใน

หนาแลง ทําใหเกิดปญหาหมอกควัน ทําใหทําใหทัศนียภาพท่ี

สวยงามสูญเสียไป ดังน้ันการศึกษาโครงสรางและ

องคประกอบเช้ือเพลิงในบริเวณของปาเต็ งรังผสมสนใน
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โครงการหลวงบานวัดจันทรน้ัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

วางแผนควบคุมไฟปา ในพ้ืนท่ีปาเต็งรังผสมสน โครงการ

หลวงบานวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม 

สถานท่ีทําการศึกษา 

โครงการหลวงบานวัดจันทร องคการอุตสาหกรรม

ปาไม ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศา 59 ลิปดา – 19 องศา 

19 ลิปดา เหนือ และเสนแวงท่ี 98 องศา 16 ลิปดา – 98 

องศา 40 ลิปดา ตะวันออก ตั้งอยูในเขตอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

(แยกออกมาจาก อําเภอแมแจม) จังหวัดเชียงใหม ครอบคลุม

พ้ืนท่ีท้ังสิ้น 242 ตารางกิโลเมตรหรือเน้ือท่ี 151,250 ไร 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาสนวัดจัน ทร ซึ่งไดช่ือวาเปนปาสนท่ีมีพ้ืนท่ี

กวางใหญท่ีสุดของประเทศ เป นผืนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ

เปนอยางมาก 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

1. การเลือกพ้ืนท่ีและวางแปลงตัวอยาง 

 คัดเลือกพ้ืนท่ีตัวอยางมีความลาดชันแตกตางกัน

สองลักษณะคือ 1) พ้ืนท่ีคอนขางราบ มีความลาดชันระหวาง 

0-20 % และ 2) พ้ืนท่ีลาดชันสูง มีความลาดชันประมาณ 

20-45 % จากน้ันวางแปลงตัวอยางขนาด ขนาด 14 × 14 

เมตร พ้ืนท่ีละ 6 แปลง 

2. การเก็บขอมูล 

 การเก็บขอมูลในภาคสนาม ไดแบงการปฏิบัติงาน 

2 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลลักษณะเช้ือเพลิงกอนเผาและ

หลังเผา และ 2) ศึกษาพฤติกรรมไฟระหวางการเผา ท้ังสอง

พ้ืนท่ี โดยดําเนินการดังน้ี 

 กอนเผา 

 เก็บเช้ือเพลิงท้ังหมดกอนเผาโดยแบงประเภท

เช้ือเพลิงออกเปน เศษซากพืช (litter) และไมพ้ืนลาง 

(undergrowth) เก็บตัวอยางเช้ือเพลิงโดยสุมวางแปลงขนาด 

1 × 1 เมตร บริเวณมุมของขอบแปลงขนาด 14 × 14 เมตร 

จํานวน 4 จุด พรอมท้ังประเมินเปอรเซ็นต เช้ือเพลิงปกคลุม

ของเช้ือเพลิงและไมพ้ืนลาง และใชกรรไกรตัดพืชทุกชนิดให

ชิดผิวดิน นําใสถุงและช่ังนํ้าหนักสด และสุมเก็บเช้ือเพลิง

ตัวอยางละประมาณ 100 กรัม บรรจุใสถุงพลาสติกปด ปาก

ถุงใหแนน เพ่ือนําไปวิเคราะหหาความช้ืนของเช้ือเพลิง 

พฤติกรรมไฟ 

 ทําก ารสุมแปลงเผา โดยแปลงท่ีเผาในแปลงท่ี

คอนขางราบจํานวน 3 แปลง ในวันท่ี 6 มีนาคม พ .ศ. 2555

และแปลงท่ีลาดชัน สูงอีก 3 แปลง ในวันท่ี 5 มีนาคม พ .ศ. 

2555 กอนเผาติดตั้งเครื่องสภาพภูมิอากาศภาคสนาม  

pocket weather meter: Kestrel-4500 โดยวัดความเร็ว

ลม, ทิศทางลม  และอุณหภูมิระหวางเผา  โดยวัดซ้ําทุก 10 

วินาที และทําแนวกันไฟขนาดกวางประมาณ 3 เมตร รอบ

แปลงขนาด 14 × 14 เมตร และนําแทงเหล็กความยาว 1 

เมตร ปกไวทุก 2 เมตร จํานวน 7 แทง จากขอบแปลงดาน

หน่ึงถึงขอบแปลงอีกดานหน่ึง เพ่ือสามารถประมาณความสูง

ของไฟ และอัตราการลุกลามทุก 2 เมตร  

เผาแปลงทดลองขนาด 14 × 14 เมตร โดยใน

แปลงลาดชัน สูงจะเผาจากขอบแปลงดานลางข้ึนตามระดับ

ความลาดชัน สวนในแปลงท่ีราบไดเผาจากบริเวณขอบแปลง

ดานเหนือลม พรอมท้ังวัดอัตราการลุกลาม โดยเริ่มจับเวลา

ตั้งแตไฟลุกไหมจากขอบแปลงดานหน่ึงและบันทึกเวลาเมื่อ

ไหมทุกๆ ระยะ 2 เมตร จนไปถึงขอบแปลงอีกดานหน่ึง 

พรอมท้ังประมาณความสูงของเปลวไฟและวัดอุณหภูมิของ

ไฟระหวางเผาดวยเครื่อง digital infrared camera: 

Minolta TA-510 โดยวัดอุณหภูมิของเปลวไฟท่ีระดับ 20 

และ 50 เซนติเมตร ระดับละ 10 ครั้ง ท่ัวแปลงตัวอยางท่ี

กําลังถูกเผา 

 ภายหลังเผา 

 ช่ังนํ้าหนักเช้ือเพลิงท่ีเหลือหลังจากเผาโดยแบ ง

ประเภทเช้ือเพลิงออกเปนเถา  (ash) ถาน (charred 
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material) และสวนท่ีไมติดไฟ (unburned material) โดย

วางแปลงขนาด 50 × 50 เซนติเมตร บริเวณมุมแปลงขนาด 

14 × 14 เมตร จํานวน 4 แปลง และช่ังนํ้าหนักสด เพ่ือนําไป

วิเคราะหหาความช้ืนของเช้ือเพลิง 

 การติดตามขอมูล 

 หลังจากเผา 2, 4 และ 6 เดือน เก็บตัวอยาง

เช้ือเพลิงโดยสุมวางแปลงขนาด 1 × 1 เมตร บริเวณมุมของ

ขอบแปลงขนาด 14 × 14 เมตร จํานวน 4 จุด เพ่ือเก็บ

เช้ือเพลิงท้ังในแปลงท่ีถูก เผา และควบคุมไฟ  โดยแบง

ประเภทเช้ือเพลิงออกเปน เศษซากพืช (litter) และไมพ้ืน

ลาง (undergrowth) เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของเช้ือเพลิง 

3. การวิเคราะหขอมูล 

 หาความช้ืนของเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงท่ีเก็บมาจาก

แปลงทดลองนํามาช่ังนํ้าหนักสด แลวนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 

80oC เปนเวลา 48 ช่ัวโมง หรือจนนํ้าหนักแหงคงท่ี และ

นํามาช่ังนํ้าหนักแหง แลวคํานวณหาเปอรเซ็นตความช้ืนของ

เช้ือเพลิง โดยใชสูตรสําเร็จดังน้ี 

 % MC = G.W. – O.W. × 100 

        O.W. 

เมื่อ MC = ปริมาณความช้ืน (%) 

     G.W. = นํ้าหนักสด (กรัม), 

     O.W. = นํ้าหนักแหง (กรัม) 

 พฤติกรรมไฟ 

 พฤติกรรมไฟสามารถคํานวณตามสูตรของ Byram 

(1959) ไดดังน้ี 

 I = 0.007 HWaR 

เมื่อ I = fireline intensity (kW/m) 

     H = heat yield (cal/g) 

     Wa  = loading of available fuel (ton/ha)   

      R = rate of fire spread (m/min) 

ในการคํานวณครั้งน้ีใชคาปริมาณความรอนของ

เช้ือเพลิง (H) = 4,457.23 แคลอรี่/กรัม ซึ่งเปนคาปริมาณ

ความรอนของเช้ือเพลิงในปาเต็งรัง (บุญสง, 2541)  

 หลังจากทราบความรุนแรงของไฟ สามารถนํามา

คํานวณความยาวของไฟโดยใชสูตรของ Byram (1959) ดังน้ี 

 L = 0.08 I 0.46 

เมื่อ L = flame length (m) 

      I = fireline intensity (kW/m) 

ผลและวิจารณ 

5. เชื้อเพลิง 

 ปริมาณเช้ือเพลิงกอนเผา 

 ผลการศึกษา พบวา บริเวณพ้ืนท่ี คอนขาง ราบ มี

ปริมาณเช้ือเพลิงเฉลี่ยเทากับ 6.46±1.40 ตันตอเฮกแตร 

จําแนกเปน เศษ ซากพืช และไมพ้ืนลางเฉลี่ย เทากับ  

6.00±1.45 และ 0.46±0.24 ตันตอเฮกแตร  ตามลําดับ  

(ตารางท่ี 1) สวนในพ้ืนท่ีลาดชันสูง มีปริมาณเช้ือเพลิงเฉลี่ย

เทากับ 5.30±0.29 ตันตอเฮกแตร จําแนกเปนเศษ ซากพืช

และไมพ้ืนลาง เฉลี่ยเทากับ 4.63±0.12 และ 0.67±0.20 ตัน

ตอเฮกแตร ตามลําดับ จะเห็นไดวาเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ีราบ จะมี

ปริมาณมากกวาเช้ือเพลิงใน พ้ืนท่ีลาดชันสูง ซึ่งอาจเกิด จาก

บริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน สูงน้ันเกิดการสูญเสียเศษซากพืชไดงาย

เน่ืองจากอิทธิพลของลมหรือนํ้าไหลบาชวงฤดูฝน และเศษ

ซากพืชดังกลาวน้ันลงมาสะสมบริเวณพ้ืนท่ีราบ สวนพ้ืนท่ี

ราบน้ัน อาจลดลงเน่ืองจากการพัดพาไดบางแตเปนจํานวนท่ี

นอย ซึ่งปริมาณเศษเช้ือเพลิงบริเวณท่ีราบจากการศึกษามีคา

ใกลเคียงกับ รายงานของ ศิริ และ สานิตย (2535) ท่ีพบวา

ปริมาณเช้ือเพลิง บริเวณพ้ืนปาเต็งรังท่ีราบ ในจังหวัด

เชียงใหม มีคาเทากับ  5.2 ตันตอเฮกแตร แตอยา งไรก็ตาม

จากการวิเคราะหทางสถิติ  หาคาความแตกตางคาเฉลี่ยของ
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ปริมาณเช้ือเพลิงกอนเผา ระหวางพ้ื นท่ีราบกับพ้ืนท่ีลาดชัน 

พบวา  ปริมาณเช้ือเพลิงกอนเผาในพ้ืนท่ีราบมีมากกวาใน

พ้ืนท่ีลาดชัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 

 สิ่งท่ีเหลือจากการเผา 

 เมื่อพิจารณาสิ่งท่ีเหลือจากการเผาโดยจําแนกเปน 

ข้ีเถา ถาน และสวนท่ีไมติดไฟ พบวา พ้ืนท่ีคอนขาง ราบ มี

ปริมาณสิ่งท่ีเหลือจากการเผาเฉลี่ย เทากับ 2.83±0.74 ตัน

ตอเฮกแตร โดยแบงเปน ข้ีเถา ถาน และสวนท่ีไมติดไฟ เฉลี่ย

เทากับ 0.51±0.17,  0.28±0.04 และ 2.04±0.55 ตันตอเฮก

แตร ตามลําดับ  สวนใน พ้ืนท่ีลาดชัน สูง มีปริมาณสิ่งท่ีเหลือ

จากการเผาเฉลี่ย เทากับ 1.62±0.33 ตันตอเฮกแตร โดย

แบงเปน ข้ีเถา ถาน และสวนท่ีไมติดไฟ เฉลี่ยเทากับ  

0.47±0.16, 0.09±0.04 และ  1.06±0.32 ตันตอเฮกแตร   

ตามลําดับ  (ตารางท่ี 1) จะเห็นไดวาปริมาณสิ่งท่ีเหลือจาก

การเผาในพ้ืนท่ีราบมากกวาปริมาณสิ่งท่ีเหลือจากการเผาใน

พ้ืนท่ีลาดชัน เน่ืองจากปริมาณเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ีราบมากกวา

ปริมาณเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ีลาดชัน อยางไรก็ตามจากการ

วิเคราะหทางสถิติ หาคาความแตกตางคาเฉลี่ยของปริมาณสิ่ง

ท่ีเหลือจากการเผาไหม ระหวางพ้ืนท่ีราบกับพ้ืนท่ีลาดชัน 

พบวาสิ่งท่ีเหลือจากการเผาไหม ในพ้ืนท่ีราบมีมากกว าสิ่งท่ี

เหลือจากการเผาไหม ในพ้ืนท่ีลาดชัน อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิต ิ

 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม 

ผลการศึกษาปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม พบวา 

ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหมไปในพ้ืนท่ี คอนขาง ราบและ

พ้ืนท่ีลาด ชันสูง มีปริมาณใกลเคียงกัน (3.63±1.10  และ 

3.68±0.59 ตันตอเฮกแตร  ตามลําดับ) อยางไรก็ตามบริเวณ

พ้ืนท่ีลาดชันสูง อาจมีผลจากการแผรังสีความรอนจากเปลว

ไฟไปยังเช้ือเพลิงดานหนาซึ่งจะทําใหเช้ือเพลิงแหงเร็วและติด

ไฟไดดี สงผลให มีโอกาสท่ีเช้ือเพลิงจะเผาไหมไดดีกวาพ้ืนท่ี

ราบ (ศิร,ิ 2532) 

 เปอรเซ็นตก ารเผาไหม ของเ ช้ือเพลิง พบวา พ้ืนท่ี

ลาดชันมีเปอรเซ็นตการเผาไหมไดดีกวาพ้ืนท่ีราบอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเปอรเซ็นต เฉลี่ยเทากับ 

69.27±7.76 และ 55.93±8.33 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  

(ตารางท่ี 1) อาจเน่ืองมาจาก ปจจัยความ ลาดชัน สูงท่ีชวย

สงเสริมการสงผานความรอนของเปลวไฟไปยังเช้ือเพลิงไดดี 

ดังจะเห็นไดจากปริมาณการเกิดข้ีเถาบริเวณท่ีลาดชันสูงพบ

มากกวาท่ีราบ (ภาพท่ี 1 และ 2) 

จะเห็นไดวาปริมาณสิ่งท่ีเหลือจากการเผาไหมใน

พ้ืนท่ีคอนขางราบโดยแบงเปน ข้ีเถา ถาน สวนไมติดไฟ มีคา

เทากับ 18, 10 และ 72 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) 

สวนในพ้ืนท่ีลาดชันสูงปริมาณสิ่งท่ีหลงเหลือจากการเผาไหม

โดยแบงเปน ข้ีเถา ถาน สวนไมติดไฟ มีคาเทากับ 29, 6 และ 

65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ภาพท่ี 2) 

สภาพอากาศขณะเผาแปลง 

 จากการติดตั้งเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ี

เก็บขอมูล ทําใหทราบถึงขอมูลเก่ียวกับสภาพอากาศในเวลา

ท่ีทําการเผาในพ้ืนท่ีทดลอง คือ ความเร็วลม และอุณหภูมิ

ของอากาศ โดยในพ้ืนท่ี คอนขางราบมีคา ความเร็วลม 

เทากับ 1.75±0.68 เมตรตอวินาที และอุณหภูมิของอากาศ 

เทากับ 28.70±0.28 องศาเซลเซียส ในพ้ืนท่ีลาดชัน สูงมีคา 

ความเร็วลม เทากับ 1.10±0.12 เมตรตอวินาที และอุณหภูมิ

ของอากาศ เทากับ 28.44±0.63 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 2) 

อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหทางสถิติ หาคาความแตกตาง

คาเฉลี่ยของความเร็วลม อุณหภูมิอากาศ ระหวา งพ้ืนท่ีราบ

กับพ้ืนท่ีลาดชัน พบวาความเร็วลม อุณหภูมิอากาศในพ้ืนท่ี

ราบมากกวาในพ้ืนท่ีลาดชัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>

0.05) สวนความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยในพ้ืนท่ีราบต่ํากวาในพ้ืนท่ี

ลาดชันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางท่ี 1 ปริมาณเช้ือเพลิงกอนเผา ปริมาณสิ่งท่ีเหลือจากการเผา ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม และเปอรเซ็นตเช้ือเพลิงท่ี

ถูกเผา ในพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีลาดชันของปาเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบานวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม 

  
ปริมาณเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี (ton/ha) เปอรเซ็นต

เช้ือเพลิงถูกเผา ประเภทแปลง แปลง กอนเผา หลังเผา* ถูกเผาไหม 

ท่ีคอนขางราบ 

1 6.81 3.60 3.21 47.14 

2 7.65 2.78 4.88 63.70 

3 4.93 2.12 2.81 56.94 

คาเฉลี่ย 6.46a(1.40)  2.83a(0.74) 3.63a(1.10) 55.93a(8.30) 

ท่ีลาดชันสูง 

1 5.62 1.36 4.27 75.88 

2 5.07 1.99 3.08 60.73 

3 5.21 1.50 3.71 71.18 

คาเฉลี่ย 5.30a(0.29) 1.62a(0.33) 3.68a(0.59) 69.27a(7.76) 

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน a แสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ของลักษณะเชื้อเพลิง

  ระหวางการเผาในพื้นที่ราบกับพื้นที่ลาดชัน 

  ตัวเลขใน ( ) แสดงคา Standard Deviation (SD) 

  * ส่ิงที่เหลือจากการเผา ประกอบดวย ขี้เถา ถาน และสวนไมติดไฟ 

 

 

  
 

ภาพท่ี 1 สัดสวนของสิ่งท่ีหลงเหลือภายหลังการเผา (ข้ีเถา,ถาน,สวนไมติดไฟ) ในพ้ืนท่ีคอนขางราบ 

0.513 ton/ha 

(18%)

0.284 ton/ha 

(10%)
2.037 ton/ha 

(72%)

สัดสวนสิ่งท่ีเหลือจากการเผาในพ้ืนท่ีคอนขางราบ

ขี้เถา ถาน ไมติดไฟ
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ภาพท่ี 2 สัดสวนของสิ่งท่ีหลงเหลือภายหลังการเผา (ข้ีเถา,ถาน,สวนไมติดไฟ) ในพ้ืนท่ีลาดชันสูง 

ตารางท่ี 2 ขอมูลความเร็วลม และอุณหภูมิของอากาศ ขณะเผาแปลงทดลอง ในปาเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบานวัดจันทร 

จังหวัดเชียงใหม 

ประเภทแปลง แปลง 
WS TP 

(m/s) (°C) 

ท่ีคอนขางราบ 

1 1.69 28.38 

2 2.46 28.86 

3 1.09 28.88 

เฉลี่ย 1.75a(0.68) 28.70a(0.28) 

ท่ีลาดชันสูง 

1 1.24 28.70 

2 1.04 27.72 

3 1.04 28.90 

เฉลี่ย 1.10a(0.12) 28.44a(0.63) 

หมายเหตุ : WS = ความเร็วลม (เมตรตอวินาท)ี, TP = อุณหภูมิของอากาศ (องศาเซลเซียส) 

  อักษรที่เหมือกันในคอลัมนเดียวกัน a แสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ของสภาพอากาศ 

  ระหวางการเผาในพื้นที่ราบกับพื้นที่ลาดชัน 

  ตัวเลขใน ( ) แสดงคา Standard Deviation (SD)  

 

 

6. พฤติกรรมไฟในปาเต็งรังผสมสน 

 อัตราการลุกลามของไฟ 

 ผลการศึกษา พบวา ท่ี คอนขาง ราบมีอัตราการ

ลุกลามเฉลี่ยของไฟ เทากับ 4.40±3.08  เมตรตอนาที ซึ่ง

มากกวาในพ้ืนท่ีลาดชัน สูง มีอัตราการลุกลามเฉลี่ยของไฟ 

เทากับ 2.44±1.08 เมตรตอนาที (ตารางท่ี 3) เน่ืองจาก

0.471 ton/ha

(29%)

0.093 ton/ha

(6%)

1.052 ton/ha

(65%)

สัดสวนสิ่งท่ีเหลือจากการเผาในพ้ืนท่ีลาดชันสูง

ขี้เถา ถาน ไมติดไฟ
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ความเร็วลมในพ้ืนท่ีราบ เทากับ 1.75±0.68 เมตรตอวินาที 

ซึ่งมีความเร็วสูงกวาในพ้ืนท่ีลาดชัน เทากับ 1.10±0.12 เมตร

ตอวินาที จึงทําใหไฟสามารถลุกลามไดเร็ว (ตารางท่ี 2) 

นอกจากน้ีความตอเน่ืองของเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ีราบดีกวาพ้ืนท่ี

ลาดชัน เพราะใน พ้ืนท่ีลาดชันเช้ือเพลิงอาจรวงหลนลงไปอยู

บริเวณดานลางของพ้ืนท่ี ทําใหเช้ือเพลิงอาจเกิดความไม

ตอเน่ือง จึงทําใหอัตราการลุกลามในพ้ืนท่ีลาดชันสูงนอยกวา

ในพ้ืนท่ีราบ การศึกษาของ สุรเดน (2532) อัตราการลุกลาม

ของไฟในปาเต็งรัง เทากับ 2.0 เมตรตอนาที ซึ่งมีอัตราการ

ลุกลามท่ีนอยกวาพ้ืนท่ีศึกษา เน่ืองจากพ้ืนท่ีศึกษาอยูในพ้ืนท่ี

สูงมีความเร็วลมท่ีสูงกวา แ ละในซากพืชท่ีเปนใบสนมี

ลักษณะเช้ือเพลิงท่ีเล็กกวาและมีนํ้ามันสน จึงทําใหเกิดการ

ลุกลามท่ีเร็วกวา อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหทางสถิติ หา

คาความแตกตางคาเฉลี่ยของอัตราการลุกลามเฉลี่ย ระหวาง

พ้ืนท่ีราบกับพ้ืนท่ีลาดชัน พบวาอัตราการลุกลามเฉลี่ยใน

พ้ืนท่ีราบสูงกวาอัตราการลุกลามเฉลี่ยในพ้ืนท่ีลาดชันอยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองจากอัตราการลุกลามของแตละ

แปลงยอยมีความผันแปรคอนขางสูง (p>0.05) 

 ความรุนแรงของไฟ 

 เมื่อนําอัตราการลุกลามของไฟมาคํานวณหาคา

ความรุนแรงไฟ พบวา คาความรุนแรงไฟเฉลี่ยในพ้ืนท่ีราบมี

คาแนวโนมสูงกวาพ้ืนท่ีลาดชัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(542.84±432.05 และ 291.50±172.38 กิโลวัตตตอเมตร 

ตามลําดับ) (ตารางท่ี 3) โดยความรุนแรงของไฟในท่ีคอนขาง

ราบจัดเปนไฟรุนแรงปานกลาง สวนไฟในท่ีลาดชันสูงจัดเปน

ไฟท่ีมีความรุนแรงนอย โดยเปรียบเทียบ จากการศึกษาของ 

Andrew (1980) ท่ีไดกําหนดวาไฟปาท่ีมีความรุนแรงนอย  

จะมีคาความรุนแรงของไฟไมเกิน  345 กิโลวัตตตอเมตร  

(หรือไมเกิน 100 บีทียูตอฟุตตอวินาที ) และมีความยาวของ

เปลวไฟนอยกวา  1.50 เมตร ไฟน้ีสามารถกระทําการดับ

โดยตรงท่ีหัวไฟ  โดยใชเครื่องมือธรรมดา  สวนไฟรุนแรงปาน

กลาง จะมีคาความรุนแรงของไฟอยูในชวง  346 ถึง 1,729 

กิโลวัตตตอเมตร  (หรือ 100 ถึง 500 บีทียูตอฟุตอวินาที ) ไม

สามารถสกัดก้ันท่ีหัวไฟไดโดยใชเครื่องมือธรรมดา  ตองใช

เครื่องฉีดนํ้า  ใชรถแทรกเตอรในการทําแนวควบคุมไฟ  และ

ตองใชสารเคมีโปรยจากเครื่องบิน 

ความยาวของเปลวไฟ 

 ผลการศึกษาความยาวของเปลวไฟระหวางพ้ืนท่ี 

พบวา พ้ืนท่ี คอนขาง ราบมีคาความยาวของเปลวไฟสูงกวา

พ้ืนท่ีลาดชันสูง อยางไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ  โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 1.33±0.66  และ 1.06±0.28 เมตร ตามลําดับ 

(ตารางท่ี 3) ซึ่งแนวโนมเป นไปในทิศทางเดียวกับความ

รุนแรงไฟประกอบกับความเร็วลมท่ีสูงทําใหความยาวเปลว

ไฟในท่ีราบเพ่ิมข้ึนดวย (ตารางท่ี 2) ความยาวของไฟท่ีไดใน

สองพ้ืนท่ีน้ีมีคาอยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการ

รายงานการศึกษาความยาวของเปลวไฟในปาเต็งรัง ท่ีพบวา

มีคาอยูระหวาง 0.5 ถึง 8 เมตร (สันต, 2543) 

 ความสูงของเปลวไฟ 

 ผลการศึกษา พบวา ความสูงของเปลวไฟเฉลี่ยใน

พ้ืนท่ีราบมีคาต่ํากวาพ้ืนท่ีลาดชัน อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ โดยมีคา เทากั บ 0.55±0.05 และ 0.59±0.49 เมตร 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) อาจเปนผลมาจาก ในพ้ืนท่ีราบมี

ความเร็วลมเฉลี่ยสูงกวาพ้ืนท่ีลาดชัน (ตารางท่ี 2) ซึ่งจะพัด

ใหเปลวไฟราบเอนลงต่ําใกลผิวดินมากกวาในพ้ืนท่ีลาดชัน  

 

 

ตารางท่ี 3 พฤติกรรมไฟในปาเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบานวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม 

ประเภทแปลง ชื่อแปลง 
Wa R I L H 

(ton/ha) (m/min) (kW/m) (m) (m) 
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ท่ีคอนขางราบ 

1 3.21 6.27 627.97 1.55 0.59 

2 4.88 6.09 926.00 1.85 0.59 

3 2.81 0.85 74.56 0.58 0.49 

เฉลี่ย 3.63a(1.10) 4.40a(3.08) 542.84a(432.05) 1.33a(0.66) 0.55a(0.05) 

ท่ีลาดชันสูง 

1 4.27 3.68 490.49 1.38 1.16 

2 3.08 1.95 187.77 0.89 0.29 

3 3.71 1.70 196.25 0.91 0.33 

เฉลี่ย 3.68a(0.59) 2.44a(1.08) 291.50a(172.38) 1.06a(0.28) 0.59a(0.49) 

หมายเหตุ :  Wa = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม (ตันตอเฮกแตร),  

  R = อัตราการลุกลามของไฟ (เมตรตอนาท)ี, I = ความรุนแรงของไฟ (กิโลวัตตตอเมตร),  

  L = ความยาวเปลวไฟ (เมตร), H = ความสูงเปลวไฟ (เมตร) 

  อักษรที่เหมือกันในคอลัมนเดียวกัน a แสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ของพฤติกรรมไฟ 

  ระหวางการเผาในพื้นที่ราบกับพื้นที่ลาดชัน 

  ตัวเลขใน ( ) แสดงคา Standard Deviation (SD)  

 

อุณหภูมิของไฟขณะเผา 

 อุณหภูมิไฟท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตร พบวา 

อุณหภูมิไฟเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีราบมีคาสูงกวาพ้ืนท่ีลาดชัน 

อยางไมมีนัยสําคัญ โดยมีคาเทากับ 537.27±47.55 และ 

525.07±31.19 องศาเซลเซียส ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) สวน

อุณหภูมิไฟท่ีระดับความสูง 50 เซนติเมตร พบวา อุณหภูมิ

ไฟเฉลี่ยในพ้ืน ท่ีราบมีคา สูงกวาพ้ืนท่ีลาดชัน  อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาเทากับ 355.50±13.78 และ 

348.84±39.88 องศาเซลเซียส ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) จะ

เห็นไดวาอุณหภูมิไฟท่ีวัดไดท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตร 

จะมีคาสูงกวาท่ีระดับ 50 เซนติเมตร ท้ังสองพ้ืนท่ี  เน่ืองจาก

ท่ีระดับใกลเช้ือเพลิงจะมีอัตราการเผาไหมท่ีสูงกวา 

 

7. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเชื้อเพลิงภายหลัง

เผา 

 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเช้ือเพลิงภายหลังการ

เผาบริเวณพ้ืนท่ี คอนขางราบ พบวา ปริมาณของเช้ือเพลิงมี

แนวโนมลดลง  ภายหลังจากการเผา 2 เดือน และคงท่ีเมื่อ

ผานไป 4 - 6 เดือน โดยมีปริมาณเช้ือเพลิงเฉลี่ยท้ังหมด

เทากับ 2.02±0.49, 1.88±0.51 และ 1.78±0.59 ตันตอเฮก 

แตร ตามลําดับ และสวนใหญเปนเช้ือเพลิงท่ีเปนเศษซากพืช

มากกวาไมพ้ืนลาง  ในขณะท่ีปริมาณเช้ือเพลิงในแปลง

ควบคุมไฟ พบวา มีแนวโนมลดลงเมื่อเวลาผานไป 2 เดือน 

และคงท่ี เมื่อผานไป  4 - 6 เดือน เทากับ 2.40±0.48, 

2.49±0.61 และ 2.74±1.22 ตันตอเฮกแตร ตามลําดับ และ

สวนใหญเปนซากพืชมากกวาไมพืชลาง (ภาพท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4 อุณหภูมิของไฟท่ีระดับความสูง 20 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร ในปาเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบานวัด

จันทร จังหวัดเชียงใหม 

ประเภทแปลง ชื่อแปลง อุณหภูมิไฟ (°c) 
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ความสูง 20 cm ความสูง 50 cm 

ท่ีคอนขางราบ 

1 485.11 339.60 

2 548.52 363.94 

3 578.19 362.97 

เฉลี่ย 537.27a(57.55) 355.50a(13.78) 

ท่ีลาดชันสูง 

1 543.02 319.43 

2 489.06 332.86 

3 543.13 394.24 

เฉลี่ย 525.07a(31.19) 348.84a(39.88) 

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือกันในคอลัมนเดียวกัน a แสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ของอุณหภูมิไฟระหวาง

  การเผาในพื้นที่ราบกับพื้นที่ลาดชัน 

ตัวเลขใน ( ) แสดงคา Standard Deviation (SD)  

 

 

ภาพท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเช้ือเพลิงภายหลังเผาในพ้ืนท่ีคอนขางราบ 

 

 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเช้ือเพลิงภายหลังการ

เผาบริเวณพ้ืนท่ีลาดชันสูง พบวา ปริมาณของเช้ือเพลิงมี

แนวโนมลดลง ภายหลังจากการเผา 2 เดือน และคงท่ีเมื่อ

ผานไป 4 - 6 เดือน โดยมีปริมาณเช้ือเพลิงเฉลี่ยท้ังหมด

เทากับ 1.65±0.38, 1.72±0.49 และ 1.69±0.49 ตันตอเฮก

แตร ตามลําดับ และสวนใหญเปนเช้ือเพลิงท่ีเปนเศษซากพืช

มากกวาไมพ้ืนลาง  ในขณะท่ีปริมาณเช้ือเพลิงในแปลง

ควบคุม พบวา มีแนวโนมลดลงเมื่อเวลาผานไป 2 เดือน และ

คงท่ีเมื่อผานไป 4 - 6 เดือน เทากับ 2.54±0.79, 2.40±0.46 
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การเปล่ียนแปลงของปริมาณเช้ือเพลิงภายหลังเผาในพื้นที่คอนขางราบ

แปลงที่เผา

แปลงที่ไมเผา
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และ 1.99±0.47 ตันตอเฮกแตร ตามลําดับ  และสวนให ญ

เปนซากพืชมากกวาไมพืชลาง (ภาพท่ี 5) 

 

 

ภาพท่ี 5  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเช้ือเพลิงภายหลังเผาในพ้ืนท่ีลาดชันสูง 

 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเช้ือเพลิงท้ังในแปลงท่ี

คอนขางราบและแปลงท่ีลาดชันสูง ท่ีเกิดจากการเผาและ

แปลงควบคุมไฟ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีคลายคลึง

กัน คือ ภายหลัง 2 เดือน ปริมาณเช้ือเพลิงจะลดลงอยาง

มาก เน่ืองจากเขาสูฤดูฝนทําใหเกิดการยอยสลายตาม

ธรรมชาติอยางรวดเร็ว หลังจากน้ันชวงระหวาง  4 - 6 

เดือน ปริมาณเช้ือเพลิงไมเปลี่ยนแปลงมาก นัก เน่ืองจาก

ตนไมใหญยังไมถึงชวงของการท้ิงใบ อยางไรก็ตามปริมาณ

เช้ือเพลิงในพ้ืนท่ีควบคุมไฟจะสูงกวาพ้ืนท่ีท่ีผานการเผาท้ัง

สองพ้ืนท่ี 

สรุป 

 บริเวณพ้ืนท่ีราบ มีปริมาณเช้ือเพลิง กอนเผา

เฉลี่ยเทากับ 6.46 ตันตอเฮกแตร ซึ่งมีคามากกวา พ้ืนท่ี

ลาดชันสูง ท่ีมีปริมาณเช้ือเพลิงเฉลี่ยเทากับ 5.30 ตันตอ

เฮกแตร ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม พบวา  ปริมาณ

เช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหมไปในพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีลาดชันสูง มี

ปริมาณใกลเคียงกัน (3.63 และ 3.68 ตันตอเฮกแตร  

ตามลําดับ ) เปอรเซ็นตการเผาไหม  ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงมี

เปอร เซ็นตการเผาไหมไดดีกวาพ้ืนท่ีราบ โดยมีคา

เปอรเซ็นต เฉลี่ย เทากับ 69.27 และ 55.93 เปอรเซ็นต  

ตามลําดับ 

อัตราการลุกลามเฉลี่ยในพ้ืนท่ีราบ เทากับ 4.40 

เมตรตอนาที สวนใน พ้ืนท่ีลาดชัน สูงมีอัตราการลุกลาม

เฉลี่ยเทากับ 2.44 เมตรตอนาที  ความรุนแรงของไฟเฉลี่ย

ในพ้ืนท่ีราบ เทากับ 542.84 กิโลวัตตตอเมตร ในพ้ืนท่ี

ลาดชันมีความรุนแรงไฟเฉลี่ย เทากับ 291.50 กิโลวัตตตอ

เมตร ความยาวเปลวไฟเฉลี่ยในพ้ืนท่ีราบ เทากับ 1.33 

เมตร ในพ้ืนท่ีลาดชันมีความยาวเปลวไฟเฉลี่ย เทากับ 

1.06 เมตร อุณหภูมิไฟเฉลี่ยท่ี ระดับ 20 และ  50 
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แปลงที่เผา

แปลงที่ไมเผา
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เซนติเมตร  ในพ้ืนท่ีราบเทากับ 537.27  และ 355.50 

องศาเซลเซียส ตามลําดับ ในพ้ืนท่ีลาดชันมีคาอุณหภูมิไฟ

เฉลี่ย เทากับ 525.07  และ  348.84 องศาเซลเซียส 

ตามลําดับ  ท้ังปริมาณเช้ือเพลิงและพฤติกรรมไฟในท่ี

คอนขางราบและท่ีลาดชันสูง แตกตางกัน อยางไ มมี

นัยสําคัญทางสถิติ  โดยความรุนแรงของไฟในท่ีคอนขาง

ราบจัดเปนไฟรุนแรงปานกลาง ไมสามารถสกัดก้ันท่ีหัวไฟ

ไดโดยใชเครื่องมือธรรมดา  ตองใชเครื่องฉีดนํ้า  ใชรถ

แทรกเตอรในการทําแนวควบคุมไฟ สวนไฟในท่ีลาดชันสูง

จัดเปนไฟท่ีมีความรุนแรงนอย ไฟน้ีสามารถกระทําการดับ

โดยตรงท่ีหัวไฟ โดยใชเครื่องมือธรรมดา 

แนวโนมปริมาณเช้ือเพลิงภายหลังจากการเผา 

2, 4 และ 6 เดือน ท้ังในพ้ืนท่ีคอนขางราบและท่ีลาดชัน

สูงมีแนวโนมคลายคลึงกัน โดยมีปริมาณเช้ือเพลิงลดลงใน

เวลา 2 เดือน และมีอัตราคงท่ีเมื่อผานไป 4 – 6 เดือน 
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ABSTRACT: This paper is presented as some results from thesis research on effects fire frequencies on soil 

respiration and carbon balance in mixed deciduous forest (MDF) at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (HKK), 

Uthai Thani province.  Plant composition and structure were surveyed at the permanent sampling plot of 

a ha (100 x 100 m) for five plots with different burning frequencies: annual burning (M2), 1-year fire free 

interval (M5), 2-year fire free interval (M9), 4-year free interval (M1), and unburned or control (M10) during 

February to March 2012.  The objective of this study aims to know plant composition and community with 

those fire frequencies as to be the primary data for estimation of biomass and carbon storage.  Trees 

identification and measurement of their diameter at breast height (DBH) and height were conducted.  Species 

diversity index, and importance value index (IVI) were calculated in order to explain species composition 

and community among plots.  The results showed that there are 74 of tree species found from all five plots.  

Though number of trees species in each fire frequencies plot are slightly different varying between 4-12 

species but their values in species diversity of Shannon-Wiener index are lesser varying (0.02-0.2).  Schleichera 

oleosa is the most dominant tree species with IVI in all plots except the 2-year fire free interval plot where 

it is the second and Shorea obtusa; deciduous dipterocarp species is the highest value.  However, most 

of tree species found on top five IVI are commonly vegetation presence in MDF: Xylia xylocarpa var kerrii, 

Lannea coromandelica, and Croton roxburghii.  Further study of this forest community would be essential 

for the estimation of carbon stock and balance of MDF with different fire frequencies. 

 

Keywords: fire frequencies, plant community, carbon storage, mixed deciduous forest, Huai Kha Khaeng 

Wildlife Sanctuary 
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INTRODUCTION  

 As climate change resulting in drier and 

warmer climates has potential to increase fire 

occurrence and intensity fire behavior, therefore, 

effectiveness of forest management is needed to 

cope with future forest fire; particularly in fire-

dependent forest types (Liu et al., 2010).  Even 

though fire is climax factor for existing of fire-

dependent forest ecosystems, for examples, 

coniferous boreal, temperate, and tropical forest, 

more fire frequency would impact on fuel supply 

(litter) and quantity of carbon emission from burning 

process and soil respiration (Rs) via soil microbial 

decomposition of litter and soil organic matter.  

The fire management under current and future 

climate change is so challenged.  Scientific research 

how fire frequencies affect Rs and carbon balance 

in fire-dependent forest types is interested and 

initially studied to explore options for mitigation and 

adaptation.  However, studying on this research in 

Thailand is rare even though researches on Rs and/ 

or carbon balance in many forest types have been 

implemented in two fire-dependent forest types; 

dry dipterocarp forest (DDF) (Sahunalu, 1994; 

Hanpattanakit et al., 2009a; 2009b; Hanpattanakit 

et al., 2010; Sanwangsri et al., 2010) and mixed 

deciduous forest (MDF) (Panuthai et al., 2004; 2005; 

Diloksumpun and Staporn, 2009; Diloksumpun et al., 

2009).  Such reasons are brought to do research 

program in MDF permanent plots established with 

different burning frequency since 2007, at Huai Kha 

Khaeng Wildlife Sanctuary (HKK) - a Natural World 

Heritage since 1991, a part of Thailand’s Western 

Forest Complex (WFC), covering area about 2,780 

km2 or 278,013.92 ha, containing a great biodiversity 

both forest flora and fauna which over half (54.47%) 

of forest cover is deciduous forest combined mainly 

MDF (42.12%) and DDF (12.35%) (Forest Research 

Center, 1997).  The research program is named as 

“Effects of fire frequencies on soil respiration and 

carbon balance in mixed deciduous forests, Huai Kha 

Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand”.  The main 

objectives and scope of this research program are 

showed as Figure 1. 

MATERIALS AND METHODS 

4. STUDY SITE 

The plant survey were undertaken in 5 per- 

manent sampling plots of 1 ha (100 x 100 meter) in 

MDF where were established in 2007 and located at 

between Pha Nongmoo and Pong Changphuak, HKK, 

Uthai Thani province (Figure 2).  A plot represents as 

a treatment of fire frequency.  Thus, five plots with 

different fire frequencies consist of unburned (M10), 

annual burning (M2), 1-year fire free interval (M5), 

2-year fire free interval (M9), and 4-year fire free 

interval (M1).  Burning and fire control activities in 

each plot have conducted since 2007 which are 

summarized and showed as Table 1.  

 

5. DATA COLLECTIONS 

Trees (DBH > 4.5 cm and height > 1.30 m) 

were identified and tagged number in the subplots 

of 10 x 10 meter (Figure 2).  Measurement of their 

DBH and height were conducted by using measuring 

tape and Haga at all plots during February-March 

2012.  Collected data were calculated for species 
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composition, diversity, and the importance value 

index (IVI).  

 

6. DATA ANALYSIS 

3.1 Species composition and diversity  

All observed trees at each plot were made 

of a species list.  The species diversity of trees was 

evaluated by using the Shannon-Wiener index (H’) 

which could be computed as follows (Shannon and 

Weaver, 1949). 

 

 

Where:  

H’ = The species diversity index of Shannon and 

Wiener 

S = The total number of species (also called species 

richness) 

pi = The proportion of individuals of a given species 

to the total number of individuals in the 

community (ni/N) 

ni = The number of individuals in species i 

N = The total number of all individuals 

ln = The natural logarithm 

 

 

 

 

 

Table 1 Prescribed burning and fire control activities plan after year 2007 

 
Remark:         = Burnt as prescribed  = Burnt as prescribed but not succeeds          = plan to burn 

                  * = All plots were burnt to get the same starting point ** = Fire came/could not protect fire 
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Figure 1  The scope of research program “Effects of fire frequencies on soil respiration and carbon balance 

in mixed deciduous forests, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand”.  The dark boxes represent a 

research work of this paper. 

 

Plant community dynamics in MDF of HKK 
at 5 fire frequencies 
1) Plant species composition  
2) Diversity and Similarity index 
3) Important value index  
4) Survival rate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tree           Sapling  
1) DBH        1) DBH 
2) Height       2) Height 
3) Labeling    3) Labeling 

       4) Counting dead sapling 
 
 

Aboveground biomass (BA) 
Using Allometric equation 

Belowground biomass (BB) 
Using Ratio BB :  BA  

Carbon storage in total biomass (BA + BB) 

Carbon storage in litter (L) 
 

NPP = ∆(BA + BB) + L + C 
Base on assumption C = 0,  

in one year round 
Litter 
1) Litter trap 2) Litter production 3) Biomass 

  

NEP = NPP – 0.5 Rs 
 

Soil respiration (Rs) and carbon balance 
in MDF of HKK at 5 fire frequencies  

(Objective 1) 
 

• Seasonal soil respiration variation 

• Interaction between Rs versus controlling 
factors (litter, soil temperature, and soil 
moisture) and climatic factors (air 
temperature, % RH, and precipitation)  

• Models from their relations  
(Objective 2&3)  

 

Soil 
1) Rs seasonally measurement 
2) Soil temperature and soil moisture    
     measurement at 5 cm depth when do    
     Rs measurement 
3) Soil carbon stock 

 

Climate 
Air temperature, % relative humidity (RH) 
measurement, precipitation 

 

5 permanent sampling plots with 5 fire frequencies (1 ha for each frequency) 
 Treatment 1: unburned (M10)  Treatment 4: 2-year fire free interval (M9) 
 Treatment 2: annual burning (M2) Treatment 5: 4-year fire free interval (M1) 
 Treatment 3: 1-year fire free interval (M5) 
 
 
 1 

2 

3 

4 
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Figure 2 Study area and a permanent sampling plot for data collection 

 

 

 

3.2 Importance value index (IVI) 

The importance value index (IVI) of trees at 

each plot was calculated by summing up the relative 

percentages of basal area, density, and frequency as 

following equations (Whittaker, 1970). 
 

IVI  =  RD + RF + RDo 
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 4         13         22         31         40         49         58         67        76   
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 5         14         23         32         41         50         59         68        77   

8 

 7 

 

 6         15         24         33         42         51         60         69       78   

8 

 7 

 

 7         16         25         34         43         52         61         70        79   

8 

 7 

 

 8         17         26         35         44         53         62         71        80   

8 

 7 

 

 9         18         27         36         45         54         63         72        81   

8 

 7 

 

81 

Uthai Thani 

Study area 

         = a 1 ha mixed deciduous forest 

(MDF) plot 
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RESULTS AND DISCUSSION 

8. SPECIES DIVERSITY AND DENSITY 

Plant communities of MDF in Thailand have 

been divided into several sub-types by using existing 

of teak (Tectona grandis) and bamboo.  Teak is not 

found in MDF at HKK.  The vegetation of HKK has 

been classified into five types: 1) hill evergreen forest 

2) dry evergreen forest, 3) dry dipterocarp forest, 

4) MDF, and 5) MDF with bamboo forest (Forest 

Research Center, 1997).  The permanent sampling 

plots are located in MDF without bamboo though 

there are small clumps of bamboo scattering in two 

plots for this study: one and eight clumps in the 2-

year fire free frequency plot and the annual burning 

plot, respectively. 

 

From all five plots with five fire frequencies, 

74 of tree species were found (Table 2).  Regardless 

of Bamboo species found in two plots (the annual 

burning plot and 2-year fire free interval plot), 

number of species found in all plots are slightly 

different (4-12 species) (Table 3).  Anyway, their 

values in species diversity of Shannon-Wiener index 

are lesser varying (0.02-0.2) (Table 3).  It might imply 

that there are evenness both in number of species 

and distribution of each individual within study plots.  

Thus, it is noticed that the plot where has higher 

number of species diversity index would much have 

higher in density (individuals/ha), for example, in the 

plots of 2-year and 1-year fire free interval and also 

the unburned plot (Table 3).  For the 4-year fire free 

interval plot and the annual burning plot, however, 

the latter has higher the number of species (51) but 

contain lower species diversity index (2.94) and 

density.  It can be explained that the individual 

number and distribution of each tree species in the 

annual burning plot is lesser than the 4-year fire free 

interval plot.  This might be influenced either by fire 

frequency with increasing on trees and saplings 

mortality or by previously trees establishment.  

Furthermore, it is remarkable that higher tree 

density may not provide higher value in biomass 

and carbon storage.  Lower density with higher 

average of DBH and height may provide the larger 

amount of biomass and carbon storage (Table 3).  

Tree growth following fire, therefore, would be an 

importance variable for variability of carbon storage 

in forest ecosystem and fire frequency seems directly 

impact on tree growth.   

Where:  
Relative density (RD)  
 

   
 

Density (D)   
               

 
Relative frequency (RF)  
 

 
 

Frequency (F)  
 

  
 
Relative dominance (RDo)  
 

 
 

Dominance (D) 
                   

= Density of a species (D)  x 100 
    Total density of all species 
 

=  Total number of a species  
   Total areas of plots sampled 

=        Frequency value for a species (F)        x 100 
   Total of all frequency values of all species 
 
 
=  Number of plots in which a species occurs 
          Total number of plots sampled  
 
   Total areas of plots sampled 
=     Dominance for a species (Do)     x 100 
     Total dominance of all species 
          Total number of plots sampled  
 
   Total areas of plots sampled 

=  Total basal area of a species  
             Area sampled 
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Table 2  List of tree species found at all five fire frequencies plots 

 

 
 

 

 

No. Official Thai Name Scientific Name Family (ICBN) Habit

1 Kang khi mot Albizia odoratissima  (L. f.) Benth. Fabaceae T
2 Saraphi pa Anneslea fragrans  Wall. Theaceae ST
3 Ta khian nu Anogeissus acuminata  (DC.) Guill. & Perr. Combretaceae T
4 Nom wua Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair Annonaceae C
5 Mao khai pla Antidesma ghaesembilla  Gaertn. Euphorbiaceae S/ST
6 Lot Aporosa villosa (Lindl.) Baill. Phyllanthaceae ST
7 Bamboo sp. Gramineae B
8 Siao dok khao Bauhinia  sp. Fabaceae ST
9 Liang Berrya mollis  Wall. ex Kurz Tiliaceae T
10 Ngio pa Bombax anceps  Pierre var. anceps Bombaceae T
11 Maka Bridelia ovata  Decne. Euphorbiaceae ST
12 Teng nam Bridelia retusa  (L.) A.Juss. Euphorbiaceae ST
13 Mamuang hua maeng wan Buchanania lanzan Spreng. Anacardiaceae T
14 Cha paen Callicarpa arborea  Roxb. Lamiaceae S/ST
15 Makok kluean Canarium subulatum  Guill. Burseraceae T
16 Kradon Careya sphaerica Roxb. Lecythidaceae T
17 Kruai pa Casearia grewiifolia  Vent. var. grewiifolia Flacourtiaceae ST
18 Ratcha phruek Cassia fistula  L. Fabaceae T
19 Ma khet Catunaregam tomentosa  (Blume ex DC.) Tirveng Rubiaceae S/ST
20 Khi non khai Celtis tetranda  Roxb. Cannabaceae T
21 Tio kliang Cratoxylum cochinchinense  (Lour.) Blume Hypericaceae T
22 Tio khon Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum  (Kurz) Hypericaceae T
23 Plao yai Croton roxburghii N.P. Balakr. Euphorbiaceae S/ST
24 Chingchan Dalbergia oliveri Gamble ex Prain Fabaceae T
25 San yai Dillenia obovata  (Bl.) Hoogl. Dilleniaceae T
26 Ma khang daeng Dioecrescis erythroclada  (Kurz) Tirveng. Rubiaceae S/ST
27 Phaya rak dam Diospyros variegata  Kurz Ebenaceae T
28 Kham rok Ellipanthus tomentosus  Kurz Connaraceae ST
29 Sat Erythrophleum succirubrum Gagnep. Fabaceae T
30 Khae hang khang Fernandoa adenophylla  (Wall. ex G. Don) Steen. Bignoniaceae T
31 Khammok luang Gardenia sp. Rubiaceae T
32 Chang nao Gomphia serrata   (Gaertn.) Kanis Ochnaceae S
33 Po kaen thao Grewia eriocapa Juss. Tiliaceae ST
34 Khae rokfa Heterophragma sulfureum Kurz. Bignoniaceae ST
35 Mok yai Holarrhena pubescens  Wall. ex G.Don Apocynaceae S/ST
36 Kwao Holdina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale Rubiaceae T
37 Som kop Hymennodictyon orixense  (Roxb.) Mabb. Rubiaceae T
38 Krabok Irvingia malayana  Oliv. ex A. W. Benn. Irvingiaceae T
39 Ta baek daeng Lagerstroemia calyculata  Kurz. Lythraceae T
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Table 2  (Cont’d) 
 

 
 

Remark: ICBN = International Code of Botanical Nomenclature, C = Climber, S/ST = Shrub/Shrubby tree  

 ST = Shrubby tree, T = Tree 

 

 

 

 

 

No. Official Thai Name Scientific Name Family (ICBN) Habit

40 Ta baek na Lagerstroemia floribunda  Jack. Lythraceae T
41 Ta baek dong Lagerstroemia ovalifolia  Teijsm. & Binn. Lythraceae T
42 Salao plueak bang Lagerstroemia venusta  Wall. Lythraceae T
43 Kuk Lannea coromandelica  (Houtt.) Merr. Anacardiaceae T
44 Ma fueang change Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. Sapindaceae T
45 Mi men Litsea glutinosa  (Lour.) C.B. Robinson Lauraceae T
46 Khae hua mu Markhamia stipulata  Seem. Bignoniaceae T
47 Phlong mueat Memecylon edule  Roxb. Melastomataceae S/ST
48 Phlapphla Microcos tomentosua  Sm. Malvaceae T
49 Kra phi chan Milletia brandisiana Kurz Fabaceae T
50 Salak pa Morinda anustifolia  Roxb. var scrabidula  Craib Rubiaceae S/ST
51 Yo pa Morinda coreia  Ham. Rubiaceae ST
52 Si siat plueak Pentace burmanica  Kurz Tiliaceae T
53 Ma kham pom Phyllanthus emblica  L. Phyllanthaceae T
54 Yang on Polyalthia viridis  Craib Annonaceae T
55 Pradu Pterocarpus macrocarpus  Kurz Fabaceae T
56 Ta khro Schleichera oleosa  (Lour.) Oken Sapindaceae T
57 Samae san Senna garrettiana  (Craib) Irwin & Barneby Fabaceae T
58 Teng Shorea obtusa  Wall. ex Blume Dipterocarpaceae T
59 Phayom Shorea roxburghii  G. Don Dipterocarpaceae T
60 Rang Shorea siamensis  Miq. Dipterocarpaceae T
61 Ma kha tae Sindora siamensis  Teijsm. & Miq. Fabaceae T
62 Makok Spondias pinnata Kurz Anacardiaceae T
63 Po daeng Sterculia guttata  Roxb. Malvaceae T
64 Rok fa Terminalia alata  Heyne ex Roth Combretaceae T
65 Samo thai Terminalia chebula  Retz. Combretaceae T
66 Haen na Terminalia glaucifolia  Craib Combretaceae T
67 Pha sian Vitex canescens  Kurz. Lamiaceae T
68 Khai nao Vitex glabrata  R.Br. Lamiaceae T
69 Sawong Vitex limonifolia  Wall. Lamiaceae T
70 Ka sam pik Vitex peduncularis  Wall. ex Schauer Lamiaceae T
71 Vitex  sp. Lamiaceae T
72 Kat lin Walsura trichostemon  Miq. Meliaceae T

73 Daeng Xylia xylocarpa  (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib & Hutch.) Fabaceae T
74 Wa Zyzygium  cumini (L.) Sheels Myrtraceae T
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Table 3  Number of tree species found in each plot and their diversity, average DBH and height, density, 

overall biomass and carbon stock 
 

Fire frequency/Plot Number 

of 

Species  

Species 

diversity 

(Shannon-

Wiener 

index) 

Average 

DBH 

(cm) 

Average 

Height 

(m) 

Density 

(stems/ha) 

Density 

(individuals/ha) 

annual burning (M2) 51 2.94 16.8 12.7 632 615 

1-year fire free interval (M5) 56 3.02 13.1 9.9 995 981 

2-year fire free interval (M9) 60 3.14 11.2 9.4 1,432 1,393 

4-year fire free interval (M1) 48 3.12 17.3 15.2 698 680 

unburned (M10) 51 3.00 13.9 11.2 906 874 

Average  3.04 14.5 11.7 933 909 

 

9. Tree composition and the importance 

value index (IVI)  

Typically plant species in family of Fabaceae     

(Leguminosae), Combretaceae, and Verbenaceas are 

commonly found in MDF of Thailand with no 

associated tree species in groups of deciduous 

dipterocarp: Diptercarpus intricatus, D. obtusifolius, 

D. tuberculatus, Shorea obtusa, and S. siamensis 

(Santisuk, 2012).  However, few trees of the last 

two species were found in this study together with 

species generally presence in both MDF and dry 

dipterocarp forest (DDF).  These tree species are 

Canarium subulatum, Careya sphaerica, Holdina 

cordifolia, Pterocarpus macrocarpus, Shorea 

roxburghii, and Xylia xylocarpa var kerrii (Table 4 -8).   

From first five of the highest IVI in each fire 

frequency plot, most of tree species found are 

commonly vegetation presence in MDF: Schleichera 

oleosa, Croton roxburghii, Lannea coromandelica, 

and Xylia xylocarpa var kerrii.  The species which 

has the highest IVI for all plots is Schleichera oleosa 

except the 2-year fire free interval plot where it is  

 

the second and Shorea obtusa, one of dominant 

deciduous dipterocarp species, is the highest value.  

Moreover, Shorea obtusa is on top five IVI species in 

the 1-year fire free interval plot (Table 5).  Presence 

of Shorea obtusa and other tree species from DDF in 

this study may imply that the study area might not 

be uniform.  However, it is noticed that Schleichera 

oleosa (fire tolerant species) and Croton roxburghii 

[a pioneer shrubby tree species of fire low intensity 

disturbed forest (Kutintara, 1999)] could be found 

at all plots.  This means forest area was frequently 

disturbed by fire for long time ago resulting in 
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crossing species between DDF and MDF.  Anyway, 

MDF normally cover in small patch and occur with 

DDF since variability of environmental factors in the 

area (Marod and Kutintara, 2009).  Evaluation on DBH 

class distribution of tree associated with checking 

fire history before 2007 would be required to inform 

fire disturbance.  

 

At Maeklong Watershed Research Station, 

Kanchanaburi province where carbon cycling has 

been studied in MDF with bamboo, found that
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Table 4  Importance value index (IVI) of trees in the annual burning plot (M2) 

 

No. Scientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

1 Schleichera oleosa  (Lour.) Oken 15.82 13.57 12.99 42.38

2 Croton roxburghii N.P. Balakr. 23.24 13.85 2.53 39.63

3 Lagerstroemia ovalifolia  Teijsm. & Binn. 6.84 8.31 15.21 30.36

4 Grewia eriocapa Juss. 7.42 6.65 2.15 16.22

5 Pentace burmanica  Kurz 3.13 3.88 8.96 15.96

6 Fernandoa adenophylla  (Wall. ex G. Don) Steen. 5.27 6.65 2.80 14.73

7 Vitex limonifolia  Wall. 1.76 2.22 7.67 11.65

8 Vitex  sp. 2.15 2.49 5.00 9.64

9 Bombax anceps  Pierre var. anceps 1.56 2.22 5.13 8.91

10 Pterocarpus macrocarpus  Kurz 0.98 1.39 5.68 8.04

11 Spondias pinnata Kurz 1.37 1.94 4.36 7.66

12 Markhamia stipulata  Seem. 3.13 3.32 1.15 7.60

13 Terminalia glaucifolia  Craib 1.76 2.49 2.62 6.87

14 Diospyros variegata  Kurz 2.93 3.60 0.24 6.77

15 Callicarpa arborea  Roxb. 1.76 2.22 1.98 5.96

16 Erythrophleum succirubrum Gagnep. 1.17 1.39 2.67 5.23

17 Walsura trichostemon  Miq. 1.37 1.66 1.65 4.68

18 Berrya mollis  Wall. ex Kurz 1.37 1.94 1.09 4.39

19 Holdina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale 1.17 1.39 1.61 4.16

20 Ellipanthus tomentosus  Kurz 1.95 1.66 0.51 4.12

21 Vitex glabrata  R.Br. 0.78 0.83 2.31 3.92

22 Aporosa villosa (Lindl.) Baill. 1.37 1.39 0.87 3.62

23 Hymennodictyon orixense  (Roxb.) Mabb. 0.78 1.11 1.39 3.28

24 Sterculia guttata  Roxb. 1.37 1.66 0.14 3.17

25 Sindora siamensis  Teijsm. & Miq. 0.59 0.55 1.59 2.73

26 Casearia grewiifolia  Vent. var. grewiifolia 0.98 1.11 0.48 2.56

27 Lagerstroemia venusta  Wall. 0.78 1.11 0.26 2.15

28 Anogeissus acuminata  (DC.) Guill. & Perr. 0.39 0.55 1.17 2.12

29 Lannea coromandelica  (Houtt.) Merr. 0.59 0.83 0.56 1.98

30 Cassia fistula  L. 0.78 0.83 0.29 1.90

31 Polyalthia viridis  Craib 0.39 0.55 0.89 1.83

32 Microcos tomentosua  Sm. 0.78 0.83 0.09 1.70

33 Dalbergia oliveri Gamble ex Prain 0.59 0.55 0.47 1.61

34 Lagerstroemia floribunda  Jack. 0.20 0.28 0.71 1.18

35 Grardenia sp. 0.39 0.55 0.04 0.99

36 Vitex peduncularis  Wall. ex Schauer 0.20 0.28 0.51 0.98

37 Zyzygium  cumini (L.) Sheels 0.20 0.28 0.39 0.86

38 Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 0.20 0.28 0.34 0.81

39 Lagerstroemia calyculata  Kurz. 0.20 0.28 0.30 0.77

40 Cratoxylum cochinchinense  (Lour.) Blume 0.20 0.28 0.29 0.76

41 Careya sphaerica Roxb. 0.20 0.28 0.22 0.70

42 Shorea roxburghii  G. Don 0.20 0.28 0.16 0.63

43 Xylia xylocarpa  (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib & 

Hutch.) I.C.Nielsen

0.20 0.28 0.15 0.62

44 Dillenia obovata  (Bl.) Hoogl. 0.20 0.28 0.13 0.60

45 Catunaregam tomentosa  (Blume ex DC.) Tirveng 0.20 0.28 0.07 0.54

46 Irvingia malayana  Oliv. ex A. W. Benn. 0.20 0.28 0.06 0.53

47 Morinda coreia  Ham. 0.20 0.28 0.05 0.53

48 Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair 0.20 0.28 0.05 0.52

49 Antidesma ghaesembilla  Gaertn. 0.20 0.28 0.01 0.48

50 Bauhinia  sp. 0.20 0.28 0.01 0.48

51 Memecylon edule  Roxb. 0.20 0.28 0.01 0.48

Bamboo  sp.

100.00 100.00 100.00 300.00
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Table 5  Importance value index (IVI) of trees in the 1-year fire free interval plot (M5) 

 

No. Scientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

1 Schleichera oleosa  (Lour.) Oken 15.72 10.69 14.23 40.43

2 Lannea coromandelica  (Houtt.) Merr. 10.44 8.32 13.99 32.61

3 Croton roxburghii N.P. Balakr. 13.96 10.89 1.91 26.95

4 Grewia eriocapa Juss. 9.43 8.12 6.78 24.20

5 Shorea obtusa  Wall. ex Blume 6.16 3.96 12.56 22.60

6 Markhamia stipulata  Seem. 7.17 7.52 2.95 17.68

7 Lagerstroemia ovalifolia  Teijsm. & Binn. 3.40 3.96 6.51 13.82

8 Walsura trichostemon  Miq. 2.77 3.96 6.37 13.06

9 Berrya mollis  Wall. ex Kurz 3.14 4.16 2.46 9.97

10 Vitex canescens  Kurz. 2.14 1.98 3.00 7.21

11 Ellipanthus tomentosus  Kurz 2.14 2.77 1.86 6.74

12 Vitex peduncularis  Wall. ex Schauer 1.76 1.98 2.55 6.51

13 Albizia odoratissima  (L. f.) Benth. 1.26 1.98 2.40 5.63

14 Pterocarpus macrocarpus  Kurz 1.01 1.39 2.82 5.20

15 Spondias pinnata Kurz 0.50 0.79 3.44 4.73

16 Diospyros variegata  Kurz 1.76 2.38 0.59 4.71

17 Xylia xylocarpa  (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib & 

Hutch.) I.C.Nielsen

1.64 2.57 0.51 4.70

18 Terminalia glaucifolia  Craib 1.13 1.78 1.57 4.59

19 Callicarpa arborea  Roxb. 1.13 1.58 1.68 4.38

20 Lagerstroemia calyculata  Kurz. 1.26 1.58 1.42 4.24

21 Terminalia alata  Heyne ex Roth 1.26 1.39 0.86 3.49

22 Irvingia malayana  Oliv. ex A. W. Benn. 0.50 0.79 2.05 3.34

23 Vitex limonifolia  Wall. 0.88 1.19 0.95 3.01

24 Sindora siamensis  Teijsm. & Miq. 0.38 0.59 1.80 2.76

25 Grardenia sp. 0.75 1.19 0.41 2.35

26 Antidesma ghaesembilla  Gaertn. 0.75 0.79 0.27 1.81

27 Hymennodictyon orixense  (Roxb.) Mabb. 0.50 0.79 0.48 1.77

28 Bridelia ovata  Decne. 0.63 0.99 0.07 1.68

29 Sterculia guttata  Roxb. 0.50 0.79 0.21 1.49

30 Morinda coreia  Ham. 0.38 0.59 0.33 1.30

31 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. 

pruniflorum  (Kurz) Gogel.

0.38 0.59 0.24 1.21

32 Holdina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale 0.38 0.59 0.13 1.10

33 Litsea glutinosa  (Lour.) C.B. Robinson 0.38 0.59 0.09 1.05

34 Memecylon edule  Roxb. 0.38 0.59 0.07 1.04

35 Aporosa villosa (Lindl.) Baill. 0.38 0.59 0.05 1.01

36 Microcos tomentosua  Sm. 0.25 0.40 0.13 0.90

37 Pentace burmanica  Kurz 0.25 0.40 0.22 0.86

38 Phyllanthus emblica  L. 0.38 0.40 0.07 0.84

39 Holarrhena pubescens  Wall. ex G.Don 0.25 0.40 0.16 0.80

40 Dalbergia oliveri Gamble ex Prain 0.13 0.20 0.48 0.80

41 Fernandoa adenophylla  (Wall. ex G. Don) Steen. 0.25 0.40 0.11 0.76

42 Terminalia chebula  Retz. 0.13 0.20 0.43 0.75

43 Cratoxylum cochinchinense  (Lour.) Blume 0.25 0.40 0.06 0.70

44 Cassia fistula  L. 0.25 0.40 0.05 0.70

45 Lagerstroemia venusta  Wall. 0.13 0.20 0.12 0.44

46 Casearia grewiifolia  Vent. var. grewiifolia 0.13 0.20 0.11 0.43

47 Anneslea fragrans  Wall. 0.13 0.20 0.10 0.43

48 Celtis tetranda  Roxb. 0.13 0.20 0.09 0.42

49 Careya sphaerica Roxb. 0.13 0.20 0.05 0.37

50 Gomphia serrata   (Gaertn.) Kanis 0.13 0.20 0.04 0.36

51 Bauhinia  sp. 0.13 0.20 0.04 0.36

52 Erythrophleum succirubrum Gagnep. 0.13 0.20 0.03 0.35

53 Shorea roxburghii  G. Don 0.13 0.20 0.02 0.34

54 Senna garrettiana  (Craib) Irwin & Barneby 0.13 0.20 0.02 0.34

55 Catunaregam tomentosa  (Blume ex DC.) Tirveng 0.13 0.20 0.02 0.34

56 Dillenia obovata  (Bl.) Hoogl. 0.13 0.20 0.01 0.34

100.00 100.00 100.00 300.00
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Table 5  (Continued) 

 

Table 6  Importance value index (IVI) of trees in the 2-year fire free interval plot (M9) 

  

No. Scientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

48 Celtis tetranda  Roxb. 0.13 0.20 0.09 0.42

49 Careya sphaerica Roxb. 0.13 0.20 0.05 0.37

50 Gomphia serrata   (Gaertn.) Kanis 0.13 0.20 0.04 0.36

51 Bauhinia  sp. 0.13 0.20 0.04 0.36

52 Erythrophleum succirubrum Gagnep. 0.13 0.20 0.03 0.35

53 Shorea roxburghii  G. Don 0.13 0.20 0.02 0.34

54 Senna garrettiana  (Craib) Irwin & Barneby 0.13 0.20 0.02 0.34

55 Catunaregam tomentosa  (Blume ex DC.) Tirveng 0.13 0.20 0.02 0.34

56 Dillenia obovata  (Bl.) Hoogl. 0.13 0.20 0.01 0.34

100.00 100.00 100.00 300.00

No. Common NameScientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

1 Burmese sal, Siamese sal, ThityaShorea obtusa  Wall. ex Blume 16.98 8.54 18.40 43.93

2 Ceylon oakSchleichera oleosa  (Lour.) Oken 10.17 6.77 10.57 27.52

3  - Lannea coromandelica  (Houtt.) Merr. 7.84 6.63 11.19 25.66

4  -Croton roxburghii N.P. Balakr. 9.05 7.66 1.94 18.65

5  - Lagerstroemia ovalifolia  Teijsm. & Binn. 6.47 6.04 3.39 15.90

6  -Grewia eriocapa Juss. 4.91 5.30 4.05 14.26

7 I

r

Xylia xylocarpa  (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib & 

Hutch.) I.C.Nielsen

3.88 4.86 4.88 13.62

8 Aporosa villosa (Lindl.) Baill. 4.91 5.15 1.81 11.88

9  -Hymennodictyon orixense  (Roxb.) Mabb. 2.67 3.68 3.94 10.30

10  -Walsura trichostemon  Miq. 1.72 2.65 5.75 10.12

11  - Lagerstroemia calyculata  Kurz. 3.79 3.98 1.67 9.44

12  -Berrya mollis  Wall. ex Kurz 3.28 3.09 2.39 8.76

13  -Pterocarpus macrocarpus  Kurz 0.95 1.47 4.18 6.60

14  - Vitex peduncularis  Wall. ex Schauer 1.55 2.21 2.41 6.17

15  -Markhamia stipulata  Seem. 2.50 2.95 0.70 6.15

16 Hog plumSpondias pinnata Kurz 0.86 1.33 2.80 4.99

17  -Antidesma ghaesembilla  Gaertn. 1.03 1.62 2.04 4.69

18  -Heterophragma sulfureum Kurz. 1.21 1.77 1.51 4.48

19  - Ellipanthus tomentosus  Kurz 1.38 1.91 0.68 3.98

20  - Holdina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale 0.78 0.88 1.59 3.25

21  - Vitex limonifolia  Wall. 0.78 1.18 1.24 3.19

22 Black siris, Ceylon rosewoodAlbizia odoratissima  (L. f.) Benth. 0.60 0.88 1.60 3.09

23  - Terminalia glaucifolia  Craib 0.78 1.33 0.70 2.80

24 Burnese mahoganyPentace burmanica  Kurz 0.95 1.62 0.20 2.77

25  -Sterculia guttata  Roxb. 0.86 1.33 0.53 2.72

26  

- 

Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. 

pruniflorum  (Kurz) Gogel.

0.78 1.18 0.72 2.68

27  -Bombax anceps  Pierre var. anceps 0.52 0.74 1.22 2.47

28  -Shorea roxburghii  G. Don 0.60 1.03 0.67 2.30

29  -Morinda coreia  Ham. 0.43 0.74 1.03 2.20

30  -Erythrophleum succirubrum Gagnep. 0.78 1.18 0.15 2.10

31  -Litsea glutinosa  (Lour.) C.B. Robinson 0.52 0.88 0.27 1.68

32  -Irvingia malayana  Oliv. ex A. W. Benn. 0.26 0.44 0.87 1.57
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Table 6  (Continued) 

 

Table 7  Importance value index (IVI) of trees in the 4-year fire free interval plot (M1) 

  

No. Common NameScientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

33  -Fernandoa adenophylla  (Wall. ex G. Don) Steen. 0.69 0.59 0.26 1.54

34  -Bauhinia  sp. 0.52 0.88 0.14 1.54

35  -Callicarpa arborea  Roxb. 0.43 0.44 0.62 1.49

36  -Casearia grewiifolia  Vent. var. grewiifolia 0.34 0.59 0.47 1.40

37  -Diospyros variegata  Kurz 0.34 0.59 0.09 1.03

38  - Grardenia sp. 0.26 0.44 0.30 1.00

39  -Canarium subulatum  Guill. 0.26 0.44 0.30 1.00

40  -Celtis tetranda  Roxb. 0.26 0.44 0.26 0.96

41  -Lagerstroemia venusta  Wall. 0.26 0.44 0.15 0.85

42  -Memecylon edule  Roxb. 0.34 0.44 0.06 0.85

43 G

o

Cassia fistula  L. 0.34 0.44 0.05 0.84

44  -Bridelia ovata  Decne. 0.26 0.44 0.12 0.82

45  -Sindora siamensis  Teijsm. & Miq. 0.09 0.15 0.48 0.71

46  -Bridelia retusa  (L.) A.Juss. 0.26 0.29 0.09 0.65

47  -Buchanania lanzan Spreng. 0.17 0.29 0.16 0.63

48  -Shorea siamensis  Miq. 0.09 0.15 0.33 0.56

49 Black plum, JambolanZyzygium  cumini (L.) Sheels 0.17 0.15 0.18 0.50

50  -Careya sphaerica Roxb. 0.17 0.29 0.03 0.50

51  -Terminalia alata  Heyne ex Roth 0.09 0.15 0.22 0.46

52  -Vitex canescens  Kurz. 0.09 0.15 0.21 0.44

53  - Vitex glabrata  R.Br. 0.09 0.15 0.15 0.38

54  -Catunaregam tomentosa  (Blume ex DC.) Tirveng 0.17 0.15 0.01 0.33

55  -Anneslea fragrans  Wall. 0.09 0.15 0.08 0.32

56  -Dioecrescis erythroclada  (Kurz) Tirveng. 0.09 0.15 0.08 0.32

57 Blackwood, RosewoodDalbergia oliveri Gamble ex Prain 0.09 0.15 0.02 0.25

58  -Microcos tomentosua  Sm. 0.09 0.15 0.01 0.24

59  -Holarrhena pubescens  Wall. ex G.Don 0.09 0.15 0.01 0.24

60  -Dillenia obovata  (Bl.) Hoogl. 0.09 0.15 0.01 0.24

Bamboo  sp.

100.00 100.00 100.00 300.00

No. Scientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

1 Schleichera oleosa  (Lour.) Oken 24.14 14.82 17.32 55.86

2 Lagerstroemia ovalifolia  Teijsm. & Binn. 6.35 7.29 13.30 26.78

3 Xylia xylocarpa  (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib 

& Hutch.) I.C.Nielsen

4.36 5.53 5.22 15.18

4 Croton roxburghii N.P. Balakr. 8.35 6.03 0.58 15.10

5 Erythrophleum succirubrum Gagnep. 3.09 3.02 8.24 14.62

6 Pentace burmanica  Kurz 2.72 3.27 7.28 13.20

7 Lagerstroemia calyculata  Kurz. 3.45 4.02 5.11 12.49

8 Lannea coromandelica  (Houtt.) Merr. 4.36 4.02 3.20 11.47

9 Bombax anceps  Pierre var. anceps 2.72 3.02 5.67 11.34

10 Vitex  sp. 3.27 3.52 4.28 11.33

11 Markhamia stipulata  Seem. 4.72 4.77 1.03 10.40

12 Callicarpa arborea  Roxb. 2.54 2.76 2.96 8.20
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Table 7  (Continued) 

 

Table 8  Importance value index (IVI) of trees in the unburned plot (M10) 

 
  

No. Scientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

13 Pterocarpus macrocarpus  Kurz 1.27 1.76 3.86 6.85

14 Sterculia guttata  Roxb. 2.36 2.26 2.03 6.59

15 Walsura trichostemon  Miq. 2.00 2.76 1.65 6.36

16 Berrya mollis  Wall. ex Kurz 2.18 3.02 1.08 6.22

17 Grewia eriocapa Juss. 2.00 2.51 0.92 5.38

18 Hymennodictyon orixense  (Roxb.) Mabb. 1.81 2.51 0.51 4.79

19 Terminalia glaucifolia  Craib 1.45 1.76 1.56 4.74

20 Ellipanthus tomentosus  Kurz 1.63 2.01 0.51 4.46

21 Vitex limonifolia  Wall. 1.09 1.51 1.63 4.20

22 Irvingia malayana  Oliv. ex A. W. Benn. 0.54 0.75 2.40 3.68

23 Holdina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale 1.09 1.26 1.01 3.50

24 Shorea obtusa  Wall. ex Blume 0.73 0.75 1.75 3.21

25 Fernandoa adenophylla  (Wall. ex G. Don) Steen. 1.45 1.51 0.20 3.12

26 Cratoxylum cochinchinense  (Lour.) Blume 1.09 1.26 0.41 2.73

27 Milletia brandisiana Kurz 0.91 1.26 0.22 2.36

28 Vitex glabrata  R.Br. 0.54 0.75 0.90 2.18

29 Careya sphaerica Roxb. 0.36 0.50 1.18 2.04

30 Spondias pinnata Kurz 0.73 1.01 0.17 1.89

31 Microcos tomentosua  Sm. 0.54 0.75 0.40 1.86

32 Bridelia ovata  Decne. 0.73 1.01 0.03 1.74

33 Casearia grewiifolia  Vent. var. grewiifolia 0.54 0.75 0.44 1.72

34 Dalbergia oliveri Gamble ex Prain 0.54 0.50 0.67 1.71

35 Senna garrettiana  (Craib) Irwin & Barneby 0.36 0.50 0.43 1.29

36 Lagerstroemia venusta  Wall. 0.36 0.50 0.30 1.15

37 Dalbergia cultrata Graham ex Benth 0.54 0.50 0.11 1.14

38 Aporosa villosa (Lindl.) Baill. 0.36 0.50 0.10 1.13

39 Cassia fistula  L. 0.36 0.50 0.27 1.12

40 Grardenia sp. 0.36 0.50 0.20 1.06

41 Litsea glutinosa  (Lour.) C.B. Robinson 0.36 0.50 0.16 1.01

42 Diospyros variegata  Kurz 0.36 0.50 0.04 0.90

43 Bauhinia  sp. 0.36 0.50 0.01 0.87

44 Albizia odoratissima  (L. f.) Benth. 0.18 0.25 0.43 0.86

45 Memecylon edule  Roxb. 0.18 0.25 0.02 0.62

46 Sindora siamensis  Teijsm. & Miq. 0.18 0.25 0.13 0.56

47 Canarium subulatum  Guill. 0.18 0.25 0.07 0.49

48 Shorea roxburghii  G. Don 0.18 0.25 0.02 0.45

100.00 100.00 100.00 300.00

No. Scientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

1 Schleichera oleosa  (Lour.) Oken 18.93 12.74 14.36 45.36

2 Croton roxburghii N.P. Balakr. 22.03 11.89 2.06 36.57

3 Pentace burmanica  Kurz 3.81 4.88 11.15 19.71

4 Lannea coromandelica  (Houtt.) Merr. 4.38 5.52 7.64 17.66

5 Lagerstroemia ovalifolia  Teijsm. & Binn. 4.80 4.46 4.84 14.20

6 Markhamia stipulata  Seem. 4.10 4.46 1.94 10.35

7 Walsura trichostemon  Miq. 2.54 3.40 3.90 9.75
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Table 8  (Continued) 

 
 

No. Scientific Name Relative Density (%) Relative Frequency (%) Relative Dominance (%) Importance Value Index (IVI)

8 Vitex  sp. 2.40 2.55 4.11 9.11

9 Xylia xylocarpa  (Roxb.) Taub. var kerrii (Craib & 

Hutch.) I.C.Nielsen

3.25 4.25 1.72 9.10

10 Vitex limonifolia  Wall. 0.99 1.49 5.90 8.34

11 Terminalia glaucifolia  Craib 1.98 2.55 2.62 7.08

12 Vitex peduncularis  Wall. ex Schauer 1.27 1.70 4.06 6.99

13 Berrya mollis  Wall. ex Kurz 2.12 2.76 1.92 6.73

14 Lagerstroemia calyculata  Kurz. 1.27 1.91 3.57 6.71

15 Bridelia ovata  Decne. 2.54 3.18 0.19 6.24

16 Bombax anceps  Pierre var. anceps 1.27 1.70 3.24 6.16

17 Hymennodictyon orixense  (Roxb.) Mabb. 1.55 2.34 2.31 6.15

18 Shorea obtusa  Wall. ex Blume 0.85 1.27 3.59 5.68

19 Spondias pinnata Kurz 1.55 2.34 1.29 5.12

20 Pterocarpus macrocarpus  Kurz 0.56 0.85 3.37 4.76

21 Vitex glabrata  R.Br. 0.56 0.85 3.09 4.76

22 Diospyros variegata  Kurz 2.12 2.34 0.38 4.76

23 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. 

pruniflorum  (Kurz) Gogel.

1.27 1.27 2.00 4.50

24 Sterculia guttata  Roxb. 1.69 2.34 0.47 4.44

25 Grardenia sp. 1.41 2.12 0.67 4.16

26 Erythrophleum succirubrum Gagnep. 0.71 1.06 1.89 3.64

27 Vitex canescens  Kurz. 0.99 1.27 1.06 3.42

28 Senna garrettiana  (Craib) Irwin & Barneby 1.27 1.27 0.40 2.90

29 Aporosa villosa (Lindl.) Baill. 0.99 1.06 0.21 2.37

30 Holdina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale 0.42 0.64 1.27 2.32

31 Callicarpa arborea  Roxb. 0.42 0.64 0.94 1.98

32 Fernandoa adenophylla  (Wall. ex G. Don) Steen. 0.71 1.06 0.20 1.94

33 Catunaregam tomentosa  (Blume ex DC.) Tirveng 0.71 1.06 0.08 1.83

34 Canarium subulatum  Guill. 0.42 0.64 0.46 1.50

35 Grewia eriocapa Juss. 0.56 0.85 0.06 1.45

36 Litsea glutinosa  (Lour.) C.B. Robinson 0.42 0.64 0.34 1.38

37 Diospyros ehretioides  Wall. Ex G. Don 0.14 0.21 0.85 1.20

38 Microcos tomentosua  Sm. 0.28 0.42 0.03 1.14

39 Careya sphaerica Roxb. 0.42 0.64 0.08 1.13

40 Dalbergia oliveri Gamble ex Prain 0.28 0.42 0.42 1.12

41 Lagerstroemia venusta  Wall. 0.28 0.42 0.12 0.96

42 Celtis tetranda  Roxb. 0.28 0.42 0.17 0.87

43 Casearia grewiifolia  Vent. var. grewiifolia 0.28 0.42 0.08 0.77

44 Morinda anustifolia  Roxb. var scrabidula  Craib 0.14 0.21 0.35 0.70

45 Anneslea fragrans  Wall. 0.14 0.21 0.19 0.54

46 Sindora siamensis  Teijsm. & Miq. 0.14 0.21 0.17 0.52

47 Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 0.14 0.21 0.09 0.43

48 Polyalthia viridis  Craib 0.14 0.21 0.07 0.42

49 Buchanania lanzan Spreng. 0.14 0.21 0.05 0.40

50 Antidesma ghaesembilla  Gaertn. 0.14 0.21 0.01 0.36

51 Bauhinia  sp. 0.14 0.21 0.01 0.36

100.00 100.00 100.00 300.00
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Xylia xylocarpa var kerrii (26.82) and Schleichera 

oleosa (25.18) was also on top five IVI species 

from a ha 

study plot (Ladpala et al., 2004) and differences in 

forest strucuture vary on topography and forest 

fire disturbance.  The most dominant species 

with the highest IVI was Pterocarpus 

macrocarpus (34.4) and two species left were 

Halarrhena pubescen (24.30) and Berrya 

cordifolia (19.62).  In addition, there were two 

dominant bamboo species which were Bambusa 

tulda and Gigantochloa albaciliata.   

 

The study site in this research is defined 

as MDF without bamboo, however, there are 

small clumps of bamboo scattering in two plots: 

the annual burning plot (eight clumps) and the 

2-year fire free frequency plot (one clump).  It is 

interesting that there are many clumps of 

bamboo in the annual burning plot.  As both the 

bamboo under-growth and frequent forest fires 

could be dominant factors that prevent 

continuous regeneration (Marod et al., 1999) and 

also found that the smallest tree size in DBH (5-10 

cm) had the highest mortality.  Thus, more fire 

frequently occurs in this plot, bamboo could be 

more dominated and successful regeneration of 

trees would not occur.  Moreover, saplings and 

seedling would be affected by surface fire which 

occurs frequently in MDF (Akaakara, 2000).  The 

results from study on impact of fire on plant in 

MDF at Phu Kradung National Park showed that 

fire did affect on saplings but tree would be 

hardly influenced.  Seedlings were completely 

dead after fire (Sutthichat, 1996). These influence 

the structure and dynamics of MDF which in turn 

carbon stock and balance of forest ecosystem.  

Long term study might be required and 

monitored in order to notify how fire 

frequencies influence on tree growth and 

biomass.  However, how much which plots with 

different fire frequencies in this study could 

storage carbon, it would depend on existing 

trees (species composition, density, and growth).   

Homogeneous site selection, thus, is vital for 

study area and should be carefully evaluated.  

Changes in species and number of saplings and 

their survivals are useful information to explain 

trend dynamic of plant community, biomass, 

and overall carbon storage since fire, but it is 

not mentioned herein. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

 

The species composition of all different 

fire frequencies plots slightly different but their  

species diversity indexes of Shannon-Wiener 

index (H’) vary in narrow and are quite high 

value (average 3.04).  The lowest and highest of 

tree density are in the annual plot (632 

stems/ha or 615 individuals/ha) and the 2-year 

fire free interval plot (1,432 stems/ha or 1,393 

individuals/ha).  Different in tree density might 

be influenced by fire both before and after fire 

in 2007.  Anyway, the average of tree density 
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from 5 plots is quite high (933 stems/ha or 909 

individuals/ha) but it is not good guarantee to 

obtain higher biomass.  All together with DBH 

and height of tree must be considered. 

 

The MDF with different burning 

frequencies are dominant with Schleichera 

oleosa, Croton roxburghii, Lannea 

coromandelica, Xylia xylocarpa var kerrii, 

Largerstromia ovarifolia, Grewia eriocarpa, 

Penteace burmania, and Erythrophleum 

succirubrum.  Such tree species are on top five of 

the highest IVI.  Only Shorea obtusa, one of 

dominant deciduous dipterocarp species, is the 

highest value of IVI in the 2-year fire free interval 

plot.  As the study areas adjacent to DDF and 

MDF with bamboo, therefore, establishment of a 

ha permanent plot for five plots would be in 

ecotone and find some tree species entrance 

from other forest ecosystem.  

 

The stand structure including number of 

species, density, and IVI would be useful 

background information in the next process of 

research program, particularly estimation on 

aboveground and below-ground biomass, 

carbon storage in biomass and litter production.  

Further evaluation such as DBH class distribution 

might be required.  However, all these data will 

be brought to calculate changes in carbon stock 

and balance of MDF with different burning 

frequencies. 
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ผลของการจัดการไฟปาและการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

The outcome of forest fire management and community 

participation on biological diversity conservation of deciduous 

dipterocarp forest in the SomdejPraboromrajchonni patrol police 

camp, Sansai district, Chiangmai province 

ดาบตํารวจ ธีรกานต เทพขาว1 วิชญภาส สังพาลี2 และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง3 
1กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เชียงใหม 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
3คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

 

บทคัดยอ: วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิดพันธุไมปาเต็งรังในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

จัดการไฟปาแตกตางกัน รวมถึงศึกษา กลุมประชากรและลักษณะการใชประโยชนจากปาในพ้ืนท่ีกองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 33 คายสมเด็จพระบรมราชชนนี โดยดําเนินการวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 40 X 40 ตารางเมตร ในพ้ืนท่ีท่ีมี

การจัดการไฟปาและการอนุรักษท่ีแตกตางกัน พบวา ความหนาแนน พ้ืนท่ีหนาตัดรวมตอพ้ืนท่ี และขนาดเสนผาศูนยกลางท่ี

ระดับความสูงเพียงอกสูงสุด ในพ้ืนท่ีมีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป พ้ืนท่ีมีไฟปาเกิดข้ึนบางป และพ้ืนท่ีมีการจัดการปองกันไฟปา 

เทากับ 392, 428, 508 ตนตอไร 3.01, 3.39, 3.92 ตารางเมตรตอไร และ 22.4, 26.4, 28.8 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะท่ี

จํานวนชนิดและ ดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index) เทากับ 22, 29, 22 ชนิด และ 1.767, 2.035, 2.171 

ตามลําดับ  การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนน้ันพบวา กลุมประชากรไดมีสวนรวมวางแนวทางการอนุรักษและใชประโยชน

โดยมีการสรางกฎ ระเบียบ กติกาในการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ: การจัดการไฟปา การมีสวนรวม การอนุรักษ ปาเต็งรัง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

Abstract: Objectives of this study were to evaluate structure and composition of trees in the deciduous 

dipterocarp forest where there were different forest fire management regimes and to study population 

groups and their utilizations of forest resources in the SomdejPraboromrajchonni patrol police camp in 

Sansai district, Chiangmai province area.  The 40x40 m permanent plots were set up in areas with different 

forest fire management and conservation strategies, namely area with annual forest fire, area with 

occasional forest fire and area with forest fire management in place.  Within these three studied areas, 
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trees density were averaged at 392, 428, 508 trees/rai, respectively; total tree basal area/forest area were 

averaged at 3.01, 3.39, 3.92 m2/rai, respectively; and tree diameter at breast height were averaged at 22.4, 

26.4, 28.8 cm,respectively.In addition, number of tree species within these three studied areas were 22, 

29, 22 species, respectively; and diversity index (Shannon-Wiener index of diversity) were 1.767, 2.035, 

2.171, respectively.  From the survey, it was found also that population groups had an opportunity to 

participate in putting forward conservation and utilization plan by setting up rules, regulation and 

etiquettes to encourage a sustainable utilization of forest resources. 

Keywords: forest fire management, participation,conservation, deciduous dipterocarpforest, biological 

diversity 

 

บทนํา 

ปาเต็งรัง (Dry Deciduous Dipterocarp Forest) พบมาก

ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานหอ

พรรณไม , 2552) จัดเปนสังคมพืชปาไมถาวรท่ีมีไฟปาเปน

ปจจัยกําหนด (fire climax community) ถาไมมีไฟปาจะ

เปลี่ยนสภาพไปเปนชนิดอ่ืน (Cooling, 1968)การเกิดไฟปา

และผลกระทบตอระบบปาไมในประเทศไทย ปาท่ีเกิดไฟปา

เปนประจํา เปนเหตุใหสังคมพืชหลายชนิดคอยๆ เปลี่ยนเปน

สังคมพืชท่ีปรับตัวเขากับไฟได  โดยแทจริงแลวสังคมพืชบาง

ชนิดดํารงอยูไดตองมีไฟเกิดข้ึ นเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

(สันต และคณะ , 2534)อยางไรก็ตามพบวาการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให

เปนแหลงอาหารและยาสมุนไพรของชุมชนแตละทองถ่ินยังมี

อยูจํากัด ท้ังท่ีตามขอเท็จจริงแลวพบวาชุมชนเกือบทุกแหงมี

การตั้งถ่ินฐา นในพ้ืนท่ี ปาหรือใกลพ้ืนท่ีปา โดยเฉพาะปา

อนุรักษจะมีการพ่ึงพิงและใชประโยชนจากปาเพ่ือเปนอาหาร

และยาสมุนไพรเกือบทุกพ้ืนท่ี  (อําไพ, 2549) ขอมูลจาก

การศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนในดานการสํารวจ

จําแนกสังคมพืชและการจําแนกชนิดพันธุ การสํารวจพืช

พรรณเฉพาะถ่ิน พืชท่ีหายากและใ กลสูญพันธุตลอดจน

มาตรการในการอนุรักษและจัดการถ่ินท่ีอยูอาศัยและแหลง

อาหารของสัตวปาตอไป (เมธี, 2545) 

คายสมเด็จพระบรมราชชนนี กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 33 พ้ืนท่ีสวนใหญเดิมเปนปาเต็งรัง มีการ

ดูแลรักษาและการทําประโยชนของหนวยงานราชการ  และ 

ชาวบานตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ชุมชนโดยรอบมีวิถีชีวิตอยูกับปาแหงน้ีและมีความสัมพันธกับ

ปามาตลอด ชุมชนยังชีพโดยอาศัยอาหารผลิตผลจากปาเพ่ือ

บริโภค ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ 

ตอมาราษฎรทําการบุกรุกปาเพ่ือตองการปจจัยสี่ในการ

ดํารงชีวิต สงผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวม กองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ไดทําการอนุรักษและฟนฟู  

โดยไดนอมนําแนวทางพระราชดําริฯ เก่ียวกับการอนุรักษ

และฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร ทําใหปาเริ่มฟนตัวเปนหยอมปาเต็ง

รังท่ีมีความอุดมสมบูรณ  ดังน้ันจึงเปนประเด็นท่ีนํามาสูการ

ศึกษาวิจัยถึงผลของการจัดการไฟปาและการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

เพ่ือ นําไปสูการอนุรักษอยางมีสวนรวมของชาวชุมชนจะได

ใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิด

พันธุไมปาเต็งรัง ท่ีมีการจัดการไฟปาแตกตางกันในพ้ืนท่ี

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 คายสมเด็จ

พระบรมราชชนนี 
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2. เพ่ือศึกษากลุมประชากรและลักษณะการใชประโยชน

จากปาเต็งรัง ในพ้ืนท่ีคายสมเด็จพระบรมราชชนนี 

อุปกรณและวิธีการ 

1. พ้ืนท่ีศึกษา 

ปาเต็งรัง บริเวณ กองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 33 (คายสมเด็จพระบรมราชชนนี )ตั้งอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติปาสันทราย  ลักษณะพ้ืนท่ีเปนภูเขาสลับท่ีราบ

เชิงเขา ลักษณะภูมิอากาศทองท่ีอําเภอสันทรายตรวจวัดโดย

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ระหวางป พ .ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 

2554 พบวา ปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ยมีคาเทากับ 862 

มิลลิเมตร ชวงฤดูท่ีมีปริมาณนํ้าฝนมากพอ (สูงกวา 100 

มิลลิเมตร) เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน และ

ชวงฤดูแลง เริ่ มตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึงเดือน เมษายน เดือน

สิงหาคมเปนเดือนท่ีมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 245.2 

มิลลิเมตร สําหรับอุณหภูมิทองท่ีอําเภอสันทรายน้ัน พบวา 

อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย และ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อยูท่ี 16.7 

และ 36.2 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 

2. การคัดเลือกพ้ืนท่ีวางแปลงตัวอยางในสังคมพืช

ปาเต็งรัง 

การคัดเลือกพ้ืนท่ีวางแปลงตัวอยางในสังคมพืชปา

เต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนีไดแบงพ้ืนท่ีเปน 3 แปลง 

ตามลักษณะสภาพของลักษณะการควบคุมไฟปา ไดแกแปลง

ท่ี 1 ปาหวยปาเปยง  พิกัด UTM X 0501576 Y 2095627 

ระดับความสู ง 362 MSL ซึ่งเปนพ้ืนท่ีปาท่ีถูกไฟไหมทุกป 

แปลงท่ี 2 อยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ  พิกัด UTM X 0500377 Y 

2095125 ระดับความสูง 355 MSL ซึ่งเปนพ้ืนท่ีปาท่ีใกล

ท่ีตั้งอาคารสํานักงานท่ีทําการของ กองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 33 มีการปองกันไฟปามาตลอดระยะเวลา 

19 ป และ แปลงท่ี 3 ปามอนดินแดง  พิกัด UTM X 

0501483  Y 2095352 ระดับความสูง 368 MSL มีการเกิด

ไฟปาเวนระยะหางกันประมาณหน่ึงปหรือสองปตอครั้ง   

3. การเก็บขอมูลความหลากหลายของชนิดพันธุพืช 

การวางแปลงศึกษาเพ่ือใหทราบชนิดและปริมาณโดยวิธีการ

วางแปลงตัวอยางถาวร จํานวน 3 แปลง ในการศึกษาน้ีจะใช

แปลงตัวอยางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4040 ตารางเมตร 

และแบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร รวม 16 

แปลงยอยในแตละหมูไมตัวอยาง ทําการบันทึกชนิดพันธุไ ม 

และวัดขนาดเสนรอบวงท่ีระดับความสูงเพียงอกของตนไมท่ี

ปรากฏในทุกแปลงยอย (10 x 10 ตารางเมตร ) ทุกตนท่ีมี

ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอกตั้งแต 4.5 

เซนติเมตร ข้ึนไป สําหรับพรรณไมท่ีไมทราบช่ือชนิดทําการ

เก็บตัวอยางพรรณไมเพ่ืออัดแหง (specimens) เพ่ือใชใน

การจําแนกตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 

สวนคือ ขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งไดจากการวางแปลงตัวอยาง 

และขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งไดจากการทําเวทีแลกเปลี่ยน และ

จากการสัมภาษณ 

ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหคาดัชนีความสํา คัญของ

พรรณพืช (importance value index, IVI) คือ ผลรวมของ

คาความสัมพัทธตาง ๆ ของชนิดพันธุไมน้ันในสังคม น่ันคือ 

ผลรวมของคาความหนาแนนสัมพัทธ คาความถ่ีสัมพัทธ และ

คาความเดนสัมพัทธ ตามวิธีการท่ีไดสรุปไวโดย อุทิศ (2542)  

วิเคราะหดัชนีความหลากชนิดต าม Shannon-Wiener 

index ซึ่งทําการคํานวณตามไดดังน้ี  (Krebs, 1972) 

∑
=

−=
s

1i
pilnpi H  

 

  ในเมื่อpi =สัดสวนระหวางจํานวนตนของพรรณไมชนิดท่ี  i

ตอจํานวนตนของพรรณไมท้ังหมด (เมื่อ i = 1, 2, 3,… s) 

 s = จํานวนชนิดพรรณไมท้ังหมดในแปลงท่ีศึกษา  

 ln = ลอกการิท่ึมฐานธรรมชาต ิ

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ บริบทชุมชน 

บทบา ทการมีสวนรวมโดยใชแบบสัมภาษณ  ( interview 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 75 

 

schedule) ทําการบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของตลอดท้ัง

กระบวนการวิจัย  จนถึงการจัดกิจกรรมท่ีมีสวนรวมและไมมี

สวนรวม  โดย ใชกระบวนการสังเกต (observation) ซึ่งการ

สังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนการสังเกตการณ สวนการสังเกต

แบบมีสวนรวมเปนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึน 

จัดทําการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interviews) ใชวิธีการ

สุมแบบเจาะจงประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชนรอบพ้ืนท่ี วิจัย 

จํานวน  5 ชุมชนการสนทนากลุม (focus  group  

interviews) รวมประชุมกลุมประชากร  เพ่ือรวบรวมขอมูล

เชิงคุณภาพและประเด็นท่ีไมสามารถหาขอมูลไดใน

ระยะเวลาวิจัย โดยขอมูลมาจากการประมวลผล จากการจด

บันทึก สนทนา ทําการวิเคราะห สังเคราะหรวมกันเพ่ือใหได

ขอมูลท่ีมีคุณภาพ และการใชแผนท่ีความคิด (mind map) 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีไดมีขอมูลเชิงลึกมากข้ึน กลุมเปาหมายมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ถอดองคความรูทําให

สามารถเห็นคุณคารวมกัน รวมบันทึกขอมูลเรื่องราวท่ี

นําเสนอ ลงบนเอกสารอยางชัดเจน ทําใหไดขอมูล ครบถวน

ดังรายงานของ  ดาบตํารวจ ธีรกานต ( 2555) 

ผลและวิจารณ 

1. ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิด

พันธุไมในแปลงตัวอยาง 

ลักษณะโครงสรางและความหลากหลายของชนิดพันธุไม

ปาเต็งรัง พบวา พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเปนประจําน้ัน (แปลงท่ี 1) มี

จํานวนตนท่ีพบในแปลงตัวอยางนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีท่ี

กันไฟปาไวทุก ๆ ป (แปลงท่ี 2) และพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาบางป 

(แปลงท่ี 3) โดยมีความหนาแนนเทากับ 392, 508 และ 428 

ตนตอไร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) สําหรับขนาดความโตท่ี

ระดับความสูงเพียงอก (DBH) และพ้ื นท่ีหนาตัดรวมน้ัน 

พบวา พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเปนประจําน้ัน  มีขนาดสูงสุดของคา 

DBH ท่ีพบในแปลงและพ้ืนท่ีหนาตัดรวมต่ําสุด เมื่อเทียบกับ

พ้ืนท่ีท่ีกันไฟปาไวทุก ๆ ป  และพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาบางป  โดยมี

ขนาดสูงสุดของคา DBH เทากับ 22.4, 28.8 และ 26.4 

เซนติเมตร ตามลําดับ และมีขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดรวมเทากับ 

3.01, 3.92 และ 3.39 ตารางเมตรตอไร ตามลําดับ (ตารางท่ี

1) 

ในสวนความหลากหลายของพรรณไมน้ัน จะเห็นไดวา 

พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป กับพ้ืนท่ีท่ีการจัดการ

ปองกันไฟ มีจํานวนวงศและจํานวนชนิดคลายคลึงกัน คือ 12 

และ 13 วงศ และ 22 และ 22 ชนิดตามลําดับ ในขณะท่ี

พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเกิดข้ึนบางเปนบางป พบวา มีความ

หลากหลายของวงศ และชนิดพันธุไมสูงกวาพ้ืนท่ีท้ังสอง โดย

พบจํานวน 18 วงศ และ 29 ชนิด ตามลําดับ การวิเคราะห

ดัชนีความหลากหลายโดย Shannon – Wiener index (H/) 

พบวา พ้ืนท่ีมีการจัดการปองกันไฟและพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาบางปมี

คาใกลเคียงกันเทากับ 2.171 และ 2.035 สวนพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปา

เปนประจําน้ันพบวามีคาต่ําสุดเทากับ1.767 (ตารางท่ี1) 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมพันธุไมท้ัง 3 แปลง พบ

พันธุไมท่ีปรากฏอยูในแปลงตัวอย างท้ังสิ้น จํานวน 21 วงศ 

(family) 35 ชนิด (species) 1,378 ตน วงศท่ีพบชนิดพันธุ

ไมมากท่ีสุด คือ วงศ Rubiaceae พบจํานวน 7 ชนิด ไดแก 

กระทุมโคก (Mitragyna hirsute Havil) มะเค็ด 

(Catunaregam tomentosum (Kurz) Bank.f) คํามอก

หลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) กระทอมหมู 

(Mitragyna rotundifolia (Roxb.)) คํามอกนอย 

(Gardenia obtusifolla Roxb. ex Kurz)  ยอปา(Morinda 

coreia Ham.) และแขงกวาง (Wendlandia tinctoria 

(Roxb.) DC.) วงศท่ีพบจํานวนตนมากท่ีสุด คือ วงศ 

Dipterocarpaceae พบมากท่ีสุด ไดแก เต็ง (Shorea 

obtusa Wall. ex Blume) จํานวน 397 ตน เหียง 

(Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.exMiq.) จํานวน 

279 ตน พลวง (Dipterocarpus tuberculatas Roxb) 

จํานวน 232 ตน และ รัง (Shorea siamensis Miq) จํานวน 

38 ตน 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะเชิงปริมาณของแปลงตั วอยางในปาเต็งรัง ปาหวยปาเปยง (แปลงท่ี 1) ปาบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (แปลงท่ี 2)  และปามอนดินแดง (แปลงท่ี 3) ในบริเวณคายสมเด็จพระ

บรมราชชนนี ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ลักษณะเชิงปริมาณ แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 

ก. ลักษณะเชิงพ้ืนท่ี    

      -คาพิกัด X 0501576 0500377 0501483 

      -คาพิกัด Y 2095627 2095125 2095352 

      -ความสูง 362 MSL 355 MSL 368 MSL 

      -มาตรการปองกันไฟปา มีไฟปาทุกป ไมมีไฟปา ไฟไหมบางป 

ข. ลักษณะทางนิเวศวิทยา    

      -จํานวนวงศ (ตอแปลง) 12 13 18 

      -จํานวนสกุล (ตอแปลง) 17 19 23 

      -จํานวนชนิด(ตอแปลง) 22 22 29 

      -จํานวนตน (ตอแปลง) 392 508 428 

      -พ้ืนท่ีหนาตัดรวม (ตารางเมตรตอแปลง) 3.01 3.92 3.39 

      -คา DBH สูงสุด(เซนติเมตร) 22.4 28.8 26.4 

      -Shannon – Wiener index (H) 1.767 2.171 2.035 
 

 

1.1 แปลงท่ี 1 ปาหวยปาเปยง  (พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปา

เปนประจํา) 

ผลการวิเคราะหความสําคัญทางนิเวศวิทยา พบวา  

ชนิดพันธุไมท่ีมีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาสูง 5 อันดับ

แรกไดแก อันดับท่ี 1 เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex 

Blume)ซึ่งมีจํานวนตน เทากับ 198 มีความสําคัญทาง

นิเวศวิทยาสูงท่ีสุด โดยมีคาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  

เทากับ รอยละ 50.51  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอย

ละ 14.95  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 

30.98  และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ 

รอยละ 96.44 อันดับท่ี 2 เหียง (Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm. ex Miq.)  มีจํานวนเทากับ   68  คา

ความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  เทากับ รอยละ 17.35  

คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 14.95  คาความเดน

สัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 13.08  และคาดัชนี

ความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ รอยละ 59.39 

อันดับท่ี 3 พลวง (Dipterocarpus tuberculatas Roxb) มี

จํานวนตนเทากับ 44  คา ความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  

เทากับ รอยละ 11.22  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอย

ละ 13.08  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ

17.43  และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ 

รอยละ 41.74   อันดับท่ี 4  กระพ้ีเขาควาย (Dalbergia 

cultrata Graham ex Benth.) มีจํานวนตนเทากับ 198  คา

ความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  เทากับ รอยละ 3.83  

คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 10.28  คาความเดน

สัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 4.85  และคาดัชนี

ความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ รอยละ 18.96 และ 

อันดับท่ี 5 รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou)  มี

จํานวนตน เทากับ 10  คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  

เทากับ รอยละ 2.55  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 
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7.48  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 4.09 

และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิ ทยา(IVI) เทากับ รอยละ

14.12 ดังแสดงไวในตารางท่ี 2 

1.2 แปลงท่ี 2 บริเวณพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช (พ้ืนท่ีมีการจัดการปองกันไฟ) 

ผลการวิเคราะหความสําคัญทางนิเวศวิทยา พบวา 

ชนิดพันธุไมท่ีมีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาสูง 5 อันดับ

แรกไดแก อันดับท่ี 1 เหียง (Dipterocarpus obtusifolius 

Teijsm. Ex Miq.)มีจํานวนตนเทากับ 160  คาความ

หนาแนนสัมพัทธ (Rde)  เทากับ รอยละ 31.50  คาความถ่ี

สัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 11.19 คาความเดนสัมพัทธ  

(Rdo) เทากับ รอยละ 41.68 และคาดัชนีความสําคัญทาง

นิเวศวิทยา (IVI) เทากับ รอยละ 84.37 อันดับท่ี 2 กระพ้ีเขา

ควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.)  มี

จํานวนเทากับ 70  คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  เทากับ 

รอยละ13.78  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 10.49  

คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 14.77  และคา

ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ รอยละ 39.04  

อันดับท่ี 3  เต็ง (ShoreaobtusaWall. ex Blume)   มี

จํานวนตนเทากับ 85  คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  

เทากับ รอยละ 16.73  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอย

ละ 9.79 คาความเดนสัมพัทธ เทากับ รอยละ 10.66  และ

คาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ รอยละ 

รอยละ 10.04  อันดับท่ี 4  รักใหญ  (Glutausitata (Will.) 

Ding Hou) มีจํานวนตนเทากับ 51  คาความหนาแนน

สัมพัทธ (Rde)  เทากับ รอยละ 10.04 คาความถ่ีสัมพัทธ  

(RF) เทากับ รอยละ 9.79  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  

เทากับ รอยละ 6.57  และคาดัชนีความสําคัญทาง

นิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ รอยละ 26.40  อันดับท่ี 5  มะกอก

เกลื้อน  มีจํานวนตนเทากับ 30  คาความหนาแนนสัมพัทธ 

(Rde)  เทากับ รอยละ 5.91  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ 

รอยละ 9.79  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 

6.21  และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ 

รอยละ 21  ดังแสดงไวในตารางท่ี 3 

1.3 แปลงท่ี 3 บริเวณพ้ืนท่ีปามอนหวยดินแดง  

(พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาบางป) 

ผลการวิเคราะหความสําคัญทางนิเวศวิทยา  พบวาชนิดพันธุ

ไมท่ีมีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาสูง 5 อันดับแรกไดแก 

อันดับท่ี 1 พลวง (Dipterocarpus tuberculatas Roxb)มี

จํานวนตนเทากับ 167  คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  

เทากับ รอยละ 39.02  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอย

ละ 13.01  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 

41.53  และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ 

รอยละ 93.56  อันดับท่ี 2 เต็ง (Shorea obtusaWall. ex 

Blume)มีจํานวนตนเทากับ 111  คาความหนาแนนสัมพัทธ 

(Rde)  เทากับ รอยละ 25.93  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) 

เทากับ รอยละ 13.01  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ 

รอยละ 12.18  และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) 

เทากับ รอยละ 51.12 อันดับท่ี 3 เหียง (Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm .ex Miq.) มีจํานวนตนเทากับ 38  คา

ความห นาแนนสัมพัทธ (Rde) เทากับ รอยละ 8.88  

คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 9.76  คาความเดน

สัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 15.31 และคาดัชนี

ความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ รอยละ 33.95 

อันดับท่ี 4 เหมือดพลอง (Memecylon edulonedule L.) 

มีจํานวนตนเทากับ 13  คาความหนาแนนสัมพัทธ (Rde)  

เทากับ รอยละ 3.04  คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ รอยละ 

7.32  คาความเดนสัมพัทธ  (Rdo)  เทากับ รอยละ 3.82  

และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ รอยละ 

14.17  อันดับท่ี 5 รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding 

Hou) มีจํานวนตนเทากับ 13 คาความหนาแนนสัมพัทธ  

(Rde)  เทากับ รอยละ 3.04 คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) เทากับ 

รอยละ 7.32 คาความเดนสัมพัทธ (Rdo)  เทากับ รอยละ 

3.78  และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  (IVI) เทากับ 

รอยละ 14.13  ดังแสดงไวในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 2 ชนิดพันธุไม (Species) จํานวนตน (N) คาความหนาแนนสัมพัทธ (RDe) คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) คาความเดนสัมพัทธ 

(RDo) และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) ของชนิดพันธุไม ในพ้ืนท่ีแปลงตัวอยางท่ี 1 

No. Species N RDe (%) RF (%) RDo (%) IVI (%) 

1 เต็ง (Shorea obtusaWall. ex Blume) 198 50.51 14.95 30.98 96.44 

2 เหียง (Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm.exMiq.) 68 17.35 13.08 28.96 59.39 

3 พลวง (Dipterocarpus tuberculatasRoxb) 44 11.22 13.08 17.43 41.74 

4 กระพ้ีเขาควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.) 15 3.83 10.28 4.85 18.96 

5 รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou) 10 2.55 7.48 4.09 14.12 

6 รัง (Shorea siamensisMiq) 10 2.55 5.61 1.89 10.04 

7 ยอปา (Morinda coreia Ham.) 5 1.28 4.67 1.72 7.66 

8 กระทุมโคก (Mitragyna hirsutaHavil.) 5 1.28 4.67 0.91 6.86 

9 ตะครอ (Schieichera oleosa (Lour.) Oken.) 7 1.79 1.87 2.36 6.02 

10 ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble) 5 1.28 3.74 0.61 5.63 

11 คํามอกนอย (Gardenia obtusifollaRoxb.exKurz) 4 1.02 3.74 0.82 5.58 

12 มะเค็ด (Catunaregum tomentosam 

(Kurz)Bank.f) 

5 1.28 2.80 0.90 4.97 

13 แขงกวาง (Wendiandia tinctoria (Roxb)DC.) 3 0.77 2.80 0.38 3.95 

14 มะกอกเกล้ือน (Canarium subulatum Guill.) 2 0.51 1.87 1.44 3.82 

15 เหมือดดง (Symplocos macrophylla (ssp.) 

sulcata) 

3 0.77 1.87 0.46 3.10 

16 เหมือดโลด (Aporrusa villosa Lindi. Baill) 2 0.51 1.87 0.22 2.60 

17 มะพอก (Parinari anamense Hance) 1 0.26 0.93 1.40 2.59 

18 ตีนนก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) 1 0.26 0.93 0.24 1.43 

19 รกฟา (Terminalia alata Heyne ex Roth.) 1 0.26 0.93 0.14 1.33 

20 เถาวัลยเปรียง (Derris scandens Benth.) 1 0.26 0.93 0.08 1.27 

21 สมอไทย (Terminalia chebula Retz. var. chebula) 1 0.26 0.93 0.06 1.25 

22 คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) 1 0.26 0.93 0.06 1.25 

 รวม 392 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3 ชนิดพันธุไม (Species) จํานวนตน (N) คาความหนาแนนสัมพัทธ (RDe) คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) คาความเดน

สัมพัทธ (RDo) และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) ของชนิดพันธุไม ในพ้ืนท่ีแปลงตัวอยางท่ี 2 

No. Species N RDe (%) RF (%) RDo (%) IVI (%) 

1 เหียง (Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm.exMiq.) 160 31.50 11.19 41.68 84.37 

2 กระพ้ีเขาควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.) 70 13.78 10.49 14.77 39.04 

3 เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) 85 16.73 9.79 10.66 37.18 

4 รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou) 51 10.04 9.79 6.57 26.40 

5 มะกอกเกล้ือน (Canarium subulatumGuill.) 30 5.91 9.79 6.21 21.90 

6 พลวง (Dipterocarpus tuberculatasRoxb) 21 4.13 9.09 5.73 18.96 

7 รัง (Shorea siamensisMiq) 27 5.31 10.49 2.71 18.52 

8 เหมือดพลอง (Memecylon edulonedule L.) 20 3.94 7.69 1.54 13.17 

9 กระบก (Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn.) 3 0.59 2.10 5.78 8.47 

10 คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) 7 1.38 2.80 0.77 4.94 

11 มะเค็ด (Catunaregum tomentosam (Kurz) Bank. f) 6 1.18 2.80 0.40 4.38 

12 กระทุมโคก (Mitragyna hirsute Havil.) 4 0.79 2.80 0.47 4.06 

13 แดง (Xyliaxylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib& Hutch.) 

I.C.Nielsen.Hutch.) I.C.Nielsen. 

3 0.59 2.10 0.68 3.37 

14 เหมือดดง (Symplocos macrophylla (ssp.) sulcata) 7 1.38 1.40 0.46 3.24 

15 สมอไทย (Terminalia chebula  Retz. var. chebula) 3 0.59 1.40 0.46 2.45 

16 ตีนนก (Vitexpedun cularis Wall. Ex Schauer) 3 0.59 1.40 0.21 2.20 

17 มะมวงหัวแมงวัน (Buchanania latifolia   Roxb.) 3 0.59 1.40 0.14 2.13 

18 มะแฟน (Protium serratum (Wall.) Engl.) 1 0.20 0.70 0.21 1.11 

19 มะตาด (Dillenia indica  Linn.) 1 0.20 0.70 0.21 1.10 

20 แขงกวาง (Wendiandia tinctoria (Roxb)DC.) 1 0.20 0.70 0.13 1.03 

21 คํามอกนอย (Gardenia obtusifolla Roxb.exKurz) 1 0.20 0.70 0.10 1.00 

22 ตะครอ (Schieichera oleosa (Lour.) Oken.) 1 0.20 0.70 0.10 0.99 

 รวม 508 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 4 ชนิดพันธุไม (Species) จํานวนตน (N) คาความหนาแนนสัมพัทธ (RDe) คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) คาความเดน

สัมพัทธ (RDo) และคาดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) ของชนิดพันธุไม ในพ้ืนท่ีแปลงตัวอยางท่ี 3 

No. Species N RDe 

(%) 

RF (%) RDo 

(%) 

IVI (%) 

1 พลวง (Dipterocarpus tuberculatasRoxb) 167 39.02 13.01 41.53 93.56 

2 เต็ง (Shoreaobtusa Wall. ex Blume) 111 25.93 13.01 12.18 51.12 

3 เหียง (Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm.exMiq.) 38 8.88 9.76 15.31 33.95 

4 เหมือดพลอง (Memecylon edulonedule L.) 13 3.04 7.32 3.82 14.17 

5 รักใหญ (Gluta usitata (Will.) Ding Hou) 13 3.04 7.32 3.78 14.13 

6 กระพี้เขาควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.) 12 2.80 6.50 4.18 13.48 

7 มะพอก (Parinari anamense Hance) 7 1.64 4.88 3.51 10.03 

8 ตูมกาขาว (Strychonosnux-bianda A.M .Hill) 10 2.34 5.69 1.05 9.08 

9 มะกอกเกล้ือน (Canarium subulatum Guill.) 6 1.40 3.25 4.11 8.76 

10 กระทุมโคก (Mitragyna hirsute Havil.) 8 1.87 3.25 1.42 6.54 

11 เหมือดดง (Symplocos macrophylla (ssp.) sulcata) 5 1.17 3.25 0.61 5.03 

12 เหมือดโลด (Aporrusa villosa Lindi. Baill) 4 0.93 3.25 0.78 4.97 

13 กระทอมหมู (Mitragyna rotundifolia (Roxb.)) 8 1.87 1.63 0.96 4.45 

14 สมอไทย (Terminalia chebula  Retz. var. chebula) 4 0.93 1.63 1.62 4.18 

15 ตะครอ (Schieichera oleosa (Lour.) Oken.) 3 0.70 2.44 0.69 3.83 

16 กระบก (Irvingia malayana Oliv.exA.Benn.) 1 0.23 0.81 1.51 2.55 

17 แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) 2 0.47 1.63 0.42 2.51 

18 มะเค็ด (Catunaregum tomentosam (Kurz)Bank.f) 2 0.47 1.63 0.13 2.22 

19 คํามอกนอย (Gardenia obtusifolla Roxb. Ex Kurz) 2 0.47 1.63 0.12 2.21 

20 เหมือดหอม (Symplocos racemosa Roxb.) 2 0.47 0.81 0.71 1.99 

21 รกฟา (Terminalia alata Heyne ex Roth.) 2 0.47 0.81 0.39 1.67 

22 ยอปา (Morinda coreia Ham.) 1 0.23 0.81 0.37 1.41 

23 ตะโก (Diospyros rhodocalyx Kurz.) 1 0.23 0.81 0.23 1.28 

24 คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) 1 0.23 0.81 0.20 1.25 

25 แขงกวาง (Wendiandia tinctoria (Roxb)DC.) 1 0.23 0.81 0.17 1.21 

26 ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble) 1 0.23 0.81 0.07 1.11 

27 มะตาด (Dillenia indica  Linn.) 1 0.23 0.81 0.06 1.10 

28 ปอบิด (Helicte resisora  L.) 1 0.23 0.81 0.05 1.10 

29 ปอม่ืน (Corona floribunda  (Kurz) Craib) 1 0.23 0.81 0.05 1.10 

 รวม 428 100 100 100 300 
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จากการศึกษาลักษณะโครงสรางและองคประกอบของชนิดพันธุไมปาเต็งรัง ภายในพ้ืนท่ีคายสมเด็จพระบรมราช

ชนนี ซึ่งเปนปาผลัดใบ  ไดมีการจําแนกชนิดพรรณไม ดัชนีความสําคัญในสังคมพืช ท้ังดานความเดน ความถ่ี และความ

หนาแนน พบวาไมในวงศ Dipterocapaceae เปนกลุมพรรณ ไมเดน ท่ีมีนัยสําคัญเชิงนิเวศวิทยา  ถึงแมวาจะมีการเลือกวาง

แปลงตัวอยาง ท่ีมีการจัดการไฟปาและการอนุรักษแตกตางกัน 3 รูปแบบคือพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปา

เกิดข้ึนบางเปนบางป และพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการป องกันไฟปาเขมงวด พบวา  ความหลากหลายของชนิดพันธุไมปาท่ีมีขนาด

เสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.5 เซนติเมตรพบมากในพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาบางบางป การแสดงออกท่ีโดดเดนของพรรณไมในวงศ 

Dipterocapaceae ในปาเต็งรังน้ันซึ่งพบเชนเดียวกับการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชนการศึก ษาลักษณะนิเวศวิทยาบางประการ

ของปาผลัดใบ ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทโดย วิชญภาส (2545) รายงานไววา ผลรวมของคาความหนาแนนสัมพัทธ คา

ความเดนสัมพัทธ และคาความถ่ีสัมพัทธพบวาคาการแสดงออกของไมแตละชนิดในสวนท่ีสัมพันธกับไมอ่ืน ๆ ในปาเต็งรัง  

พรรณไม ในวงศ Dipterocapaceae (38.91%) เปนวงศท่ีมีดัชนีคาความสําคัญสูงกวาพรรณไมในวงศอ่ืน ๆ แตอยางไรก็ดี 

พรรณไมวงศ Dipterocapaceae มีคาความสําคัญทางนิเวศวิทยานอยเมื่อเทียบกับปาชนิดอ่ืน เชนรายงานของ Santisuk 

(1988) ท่ีพบพะยอม (Shorea roxburghii) เพียงชนิดเดียวในปาเต็งรังผสม 

ในสวนของความหลากหลายของชนิดพันธุท่ีสัมพันธกับไฟปา ท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีการปองกันไฟปาเปนเปนเวลานานกวา 19 

ป และพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเกิดข้ึนเปนประจําทุกปน้ัน กลับมีความหลากหลายของชนิดพันธุไมนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา

ตัวตามธรรมชาติของปาเต็งรัง ท่ีเปนสังคมพืชท่ีชนิดพันธุไมมีการปรับตัวใหอยูรวมกับไฟปา และสอดคลองกับการศึกษาของ 

Sukwong (1974) พบวาไมเดนท่ีพบในสังคมปาเต็งรังไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง  และไมรองท่ีพบ ไดแก ยางกราด ประดู 

พะยอม กอแพะ รัก เปนตน เมื่อมีการปองไฟปาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหลักษณะของพ้ืนท่ีมีความช้ืนท่ีสูงเพ่ิมข้ึน ซึ่ง

ในชวงระยะเวลาแรกพรรณไมจึงมีความหนาแนนตอพ้ืนท่ีสูงดังจะเห็นไดจากขอมูลท่ีไดจากการวางแปลงในครั้งน้ี โดยพ้ืนท่ีท่ีมี

การปองกันไฟปาพบวามีความหนาแนนของตนไมตอพ้ืนท่ีสูงถึง 508 ตนตอไร ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเกิดข้ึนเปนประจําน้ัน

ความหนาแนนของตนไมมีเพียง 392 ตนตอไร จะเห็นไดวามีความแ ตกตางกันในสวนของความหนาแนนของตนไมแตกลับ

พบวาความหลากหลายของชนิดพันธุไมน้ันมีจํานวนเทากัน น่ันแสดงใหเห็นวามาตรการปองกันไฟปาอยางเขมงวดน้ันไมไดเปน

การเพ่ิมความหลากหลายชนิดพันธุไมในพ้ืนท่ีเลย 

แตอยางไรก็ตามขอสรุปเรื่องของไฟปากับความหลากหลา ยทางชนิดพันธุน้ัน มีขอมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและ

ไดผลการศึกษาคลายคลึงกับการศึกษาในครั้งน้ี อาทิเชน การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปาเต็งรังท่ีมีการปองกันไฟปา เปน

ระยะเวลา 17 ป ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  (พงษศักดิ์  และคณะ  ,2545) 

การศึกษาของ  สันต และคณะ (2534) ไดทําการศึกษาไฟปาไมในประเทศไทยวาผลของการเกิดไฟปาเปนประจํา เปนเหตุให

สังคมพืชหลายชนิดคอย ๆ เปนสังคมพืชท่ีปรับตัวเขากับไฟได  โดยแทจริงแลวสังคมพืชบางชนิดดํารงอยูไดตองมีไฟเกิดข้ึน

เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เชน พวกพืชท่ีสามารถงอกใหมภายหลังไฟไหมน้ัน จะเปนพันธุไมท่ีสามารถขยายพันธุโดยไมอาศัย

เพศได นอกจากน้ีคุณสมบัติ ทางเคมีและโครงสรางของพืชมักมีลักษณะเอ้ืออํานวยใหติดไฟ  ประกอบดวยกลุมไมตาง ๆ กัน 
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และสภาพถูกไฟไหมมาแลว อยางไรก็ตาม ชนิดและความหลากหลายของพันธุพืชในระบบนิเวศสังคมพืชท่ีใดท่ีหน่ึงน้ัน มีปจจัย

ท่ีเก่ียวของอยูหลายประการ ความสัมพันธระหวางพืชพรรณธรรมชาติประจําถ่ิน และปจจัยสิ่งแวดลอม  (environmental 

factor) ท่ีมีอิทธิพลตอพืชไดแก ปจจัยภูมิอากาศ (climatic factor) ไดแกปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ  ปจจัยดิน 

(edaphic factor) ไดแก ชนิดและลักษณะของดิน ปจจัยทางภูมิประเทศ (topographic factor) ไดแกความสูงจากระดับ

ทะเลปานกลาง ทิศทาง ดานลาด ความลาดชันของพ้ืนท่ี สภาพธรณีวิทยา ปจจัยสิ่งมีชีวิต (biotic factor) ไดแก พืช สัตว สิ่งท่ี

มีชีวิตอ่ืน ๆ เชน มนุษย และปจจัยไฟปา ลวนแลวมีผลกระทบตอพืชพรรณท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีโดยตรง ซึ่งทําใหโครงสรางปาในแต

ละแหงเปลี่ยนแปลงไป (อุทิศ, 2542) 

อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีไดศึกษาแตเพียงผลของการจัดการไฟตอลักษณะโครงสรางและความหลากหลายของ

พรรณพืชสวนผลกระทบของไฟปาตอองคประกอบในสวนท่ีไมมีชีวิต เชนปจจัยดานดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสมบัติ

ทางกายภาพ-เคมีและปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินปาเต็งรัง น้ัน มีการศึกษาในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันท่ีบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอิน

ทขิล จ. เชียงใหม ซึ่งจากการศึกษาของ สาโรจน และคณะ (2555) ไดเปรียบเทียบระหวางปาท่ีมีไฟปาและไมมีไฟปาเปนระยะเวลา

อยางนอยสิบป เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูระบบนิเวศปาเต็งรัง พบวา ดินช้ันบนในปาท่ีมีไฟปาเปนดินทรายปนรวนและปาท่ีไมมีไฟ

ปาเปนดินรวนปนทราย คาเฉลี่ยตวัแปรอ่ืนๆ ในดินช้ันบนสุดของปาท่ีมีและไมมีไฟปาแตกตางกันเล็กนอย ปาท่ีมีไฟปามีปริมาณ

อินทรียวัตถุ คารบอนและไนโตรเจนท้ังหมดในดินลึก 200 ซม. เฉลี่ย 124, 72 และ 7.9 Mg ha-1ตามลําดับ ในขณะท่ีปาท่ีไมมีไฟ

ปามีปริมาณสูงกวา (212, 123 และ 8.0 Mg ha-1) ปาท่ีมีไฟปามีปริมาณท่ีสกัดไดของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 

แมกนีเซียมและโซเดียมในดินเฉลี่ย 50, 6,421, 3,827, 2,912 และ 493 kg ha-1ตามลําดับ สวนปาท่ีไมมีไฟปามีคา 156, 6,227, 

4,287, 3,921 และ 412 kg ha-1ตามลําดับ ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีท่ีพบวาจํานวนตนไมตอแปลงตัวอยาง พ้ืนท่ีหนาตัดรวม และ 

คาDBH สูงสุด มีคาสูงกวาแปลงท่ีมีไฟปาเปนประจําและไฟปาบางปซึ่งมีความเปนไปไดวาในพ้ืนท่ีท่ีไมมีไฟปามีปริมาณ

อินทรียวัตถุ คารบอนและไนโตรเจนในดินสูงกวา แตไมมีผลตอจํานวนชนิดในพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาบางป ท่ีพบวามีจํานวนชนิดมากท่ีสุด

ในการศึกษาครั้งน้ี 

2. การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรัง 

สําหรับปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี มีชาวบานเขามาทําการใชประโยชนจากของปา  จากการเก็บขอมูล

โดยการวางแปลงและการเดินสํารวจการหาของปาของชุมชน พบวา มีการเก็บหาของปาแตกตางกันไปตามฤดูกาล และความ

ตองการใชประโยชนจากของปา ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ อําไพ  (2549) ท่ีพบวา ชุมชนเกือบทุกแหงท่ีมีการตั้งถ่ินฐานใน

พ้ืนท่ีปาหรือใกลพ้ืนท่ีปาจะมีการพ่ึงพิงและใชประโยชนจากปาเพ่ือเปนอาหารและยาสมุนไพรเกือบทุกพ้ืนท่ี ดังจะเห็นจากการ

ใชประโยชนจากปาของชนเผาลั๊วะบานสาม องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรปาไมกอกําเนิดข้ึน

จากการพ่ึงพิงและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมของคนและชุมชนมาตั้งแตในอดีต ซึ่งพัฒนาการทางดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม ท่ีไดดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติมาหลายช่ัวอายุคน โดยอาศัยธรรมชาติในเรื่องความตองการพ้ืนฐาน ไมวาเปนท่ี

อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ทุกอยางลวนไดมามาจากทรัพยากรปาไมท้ั งสิ้น ซึ่งกวาจะรูวาพืชใดใช

ประโยชนไดหรือไม ตองผานการลองผิดลองถูกมานาน แลวนํามาใชในวิถีชีวิต ใหคนรุนตอ ๆ มาไดปฏิบัติตาม นอกจากน้ี 

Watanabe et al. (1993) ไดศึกษาระบบนิเวศปาผลัดใบพบวามีความสําคัญและมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของชาวบาน
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ท่ีอยูในชนบทเพราะยังตองพ่ึงพาอาศัยปาผลัดใบเพ่ือเปนแหลงอาหารตามฤดูกาล เชน ผักพ้ืนเมือง และสัตวปาบางชนิด 

นอกจากน้ียังใชพรรณไมเน้ือแข็งหลายชนิดในปาผลัดใบเพ่ือกอสรางท่ีอยูอาศัย เชน ไมเต็ง รัง เหียง ประดู ชิงชัน  เปนตน 

พรรณไมบางชนิดยังใชเปนสมุนไพรรักษาโรคได เชน สมอไทย มะขามปอม  

จากการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรังประกอบการ

ประชุมพิจารณานอกเหนือจากผลท่ีไดเก็บขอมูลโดยการวางแปลงตัวอยางถาวร ท้ังหมดจํานวน 3 แปลง โดยการเก็บหาของ

ปาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และนําไปขายสรางรายไดเสริมทดแทนการรับจางรายวัน สามารถจัดทํารายช่ือพรรณไมสวนท่ี

ใชประโยชน ทําใหทราบวามีพรรณไม ท้ังหมดอยางนอย 166 ชนิด  ซึ่งเมื่อแยกชนิดตามการใชประโยชนพบวา เปน พืชพรรณ

ไม  ประเภทพืชอาหาร จํานวน 68  ชนิด  พืชสมุนไพร จํานวน 119 ชนิด พืชท่ีใชในพิธีกรรม จํานวน 24 ชนิด พืชท่ีใชเน้ือไม 

จํานวน 44  ชนิด  นอกจากพรรณไม แลวยังคงเขามาใชประโยชนผลผลิตจากสัตวปาตาง ๆ ตามฤดูกาล  ในชวงฤดูแลง 

ตอเน่ืองฤดูฝน  ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม  เชน ไขมดแดง รังไขตัวตอ รวงผึ้งรัง  ไขจักจั่ น ไขแมลงมัน  แมงจินูน 

อ่ึงปากขวด อ่ึงอาง กบ เขียด เปนตน  มกีารเขามาศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดลอมของกลุมคายเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี เก่ียวกับ

การดูนก และไกปา  สวนในฤดูฝนเขามาใชประโยชนจากการเก็บดอกเห็ด  เชน  เห็ด ผักหวานปา ผักสา  ชุมชนใหเหตุผลวา

ในบริเวณพ้ื นท่ีปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนี  เปนผืนปาใกลชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเคยเปนปาท่ีชุมชนเคยใช

ประโยชนมากอน  ดังน้ันจึงนิยมเขามาเก็บหาของปาตามฤดูกาล 

จากผลการประชุมกลุมยอยท้ัง 5 กลุม ไดคําตอบจากทุกกลุมสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ทุกครัว เรือนยังคง

พ่ึงพิงของปาในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในดานอาหาร ท้ังน้ี ราษฎรสามารถเก็บหาของปาไดงาย ไมวาชุมชนจะมีฐานะทาง

เศรษฐกิจอยูในระดับพอมีพอกินถึงระดับฐานะดี หรือคอนขางขาดแคลนยากจน ก็ยังคงพ่ึงพิงของปาอยูเสมอเชนกัน 

ในอดีตชุมชนไมมีการสรางกฎ กติกา ในการเขามาใชประโยชนจากปา หลังจากมีการประชุมกลุมผูเขามาใช

ประโยชนจากปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนีแลว ทําใหมีความรู  ความเขาใจ  ไดทราบถึงชนิดและปริมาณของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนี  บางอยางมีปริ มาณลดลง  สาเหตุมาจากการเก็บหาทําให

ทรัพยากรธรรมชาติบางอยางหายไปจากพ้ืนท่ี   ซึ่งในปจจุบันชุมชนไดรวมกันสรางกฎ  ระเบียบ ในการรวมกันอนุรักษปาคาย

สมเด็จพระบรมราชชนนี  นัดหมายใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหเกิดการถายทอดภูมิปญญาในการใชประโยช น

จากปารวมกับกลุมเครือขายองคกรภายนอกชุมชนท่ีมีการถายทอดภูมิปญญาดานการอนุรักษปาเชนเดียวกันอยางนอย  ปละ 

1 ครั้ง  โดยการประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในปาคายสมเด็จพระบรมราชชนนี ท่ีไดสรุป

จากการประชุมกลุมยอยของหมูบานบ ริวาร และบุคลากรตํารวจตระเวนชายแดน สามารถสรุปประเด็นในการจัดการ

ทรัพยากรไว  6 ประเด็น  ไดแก (1) การปองกันการลักลอบตัดไม และลาสัตวในคายสมเด็จพระบรมราชชนนี   (2) การฟนฟู

ความสมบูรณของแหลงตนนํ้าลําธาร  (3) การใชสารเคมีในพ้ืนท่ีเพ่ือลดมลภาวะทางนํ้า  (4) การจัดการและการปองกันไฟปา  

(5) การปลูกตนไมเสริมปา  (6) การปลุกจิตสํานึกรณรงคเพ่ือการมีสวนรวมอนุรักษปาผานกิจกรรมของทางราชการและ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

สรุปและขอเสนอแนะ  

การศึกษาผลของการจัดการไฟปาและการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

ปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  โดยการวางแปลงตัวอยางขนาด 40 X 40 ตาราง

เมตร ในพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป (แปลงท่ี 1)พ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการปองกันไฟปาเขมงวด (แปลงท่ี 2) และพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปา
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เกิดข้ึนบางเปนบางป (แปลงท่ี 3)พรอมดวย

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ี สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. พ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาเกิดข้ึนบางป มีความ

หลากหลายของชนิดพันธุไมสูงกวาพ้ืน ท่ีท่ีมีไฟปาเปน

ประจําทุก ๆ ป และ พ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการปองกันไฟปา

เขมงวด โดยพบจํานวนชนิดในแปลงตัวอยาง 22, 22 และ 

29 ชนิดตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายของชนิด 

ประเมินโดย Shannon-Wiener index of diversity ใน

พ้ืนท่ีมีการจัดการปองกันไฟและพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปาบา งปมีคา

ใกลเคียงกันเทากับ 2.171และ 2.035สวนพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปา

เปนประจําน้ัน พบวามีคาต่ําสุดเทากับ 1.767ความ

หนาแนนของตนไมในแปลงท่ีมีการปองกันไฟปามีความ

หนาแนนสูงสุดเทากับ 508 ตนตอไร 

2. การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภา พสามารถ จัดทํา

รายช่ือพรรณไมสวนท่ีใชประโยชนท้ังหมดอยางนอย 166 

ชนิด  ซึ่งเมื่อแยกชนิดตามการใชประโยชนพบวา เปน พืช

พรรณไม  ประเภทพืชอาหาร จํานวน 68  ชนิด  พืช

สมุนไพร จํานวน 119 ชนิด  พืชท่ีใชในพิธีกรรม จํานวน  

24  ชนิด  พืชท่ีใชเน้ือไม  จํานวน  44  ชนิด  นอกจาก

พรรณไม แลวยังคงเขามาใชประโยชนผลผลิตจากสัตวปา

ตาง ๆ ตามฤดูกาล 

3. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุมกลุมยอย

ของหมูบานบริวาร และบุคลากรตํารวจตระเวนชายแดน

นํามาซึ่งการ สรางกฎ ระเบียบ ในการรวมกันอนุรักษปา

คายสมเด็จพระบรมราชชนนี เพ่ือใหเกิ ดการถายทอดภูมิ

ปญญาในการใชประโยชนจากปารวมกับกลุมเครือขาย

องคกรภายนอกชุมชนท่ีมีการถายทอดภูมิปญญาดานการ

อนุรักษปา 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณคายสมเด็จพระบรมราช

ชนนี กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 อําเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอมดวยเจาหนาท่ีทุกทานท่ีมี

สวนรวมในทุกๆกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพปาเต็งรัง ขอขอบคุณผูนําชุมชน 

และตัวแทนชาวบานหมูท่ี 1, 7, 8 และ 13 มา ณ โอกาส
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ผลกระทบของการเผาตอการสืบพันธุตามธรรมชาติในปาสนภูกุมขาว อุทยาน

แหงชาตินํ้าหนาว 

Effects of prescribed burning on natural regeneration in Phu Kum 

Khao pine forest, Nam Nao National park 

 
กอบศักดิ์  วันธงไชย1 วรเดช ตะรุสะดํารงคเดช2 และ ขวัญชัย ชินวงษ2 

1ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
2 บัณฑิตวิทยาลัย คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

 

บทคัดยอ: การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการเผาตอลักษณะการสืบพันธุตามธรรมชาติ ในปาสนเสื่อมโทรม

และปาสนผสมกอ บริเวณภูกุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ โดยการวางแปลงศึกษาขนาด 50 × 50 เมตร 

จํานวนปาละ 3 แปลง จากน้ันวางแปลงยอยขนาด 4 x 4 เมตร จํานวน 4 แปลง เพ่ือตรวจวัดลักษณะโครงสราง (ความ

หนาแนน ความโต ความสูง การปกคลุมพ้ืนท่ี ) ของไมรุนและลูกไมกอนการเผาแปลงทดลองจากน้ันเผาแปลงทดลองและ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเผาเปนเวลา 1 ป  

ผลการศึกษา พบไมรุนท้ังหมด 22 ชนิด โดยพบไมรุนในปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอจํานวน 11 และ 13 ชนิด 

ตามลําดับ สํารวจพบในลูกไมท้ังหมด 39 ชนิด โดยพบลูกไมในปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอ จํานวน 24 และ 19 ชนิด 

ตามลําดับโดยท่ีลักษณะความคลายคลึงของชนิดพันธุไมท่ีปรากฎในปาท้ังสองประเภทมีความคลายคลึงกันประมาณ 10-40% 

แตลักษณะโครงสรางท้ังในดานความหนาแนน ขนาดความโต และความสูงของไมรุนและลูกไมไมมีความแตกตางกันระหวางปา

สนท้ังสองประเภทความสามารถในการแตกหนอกอนการเผามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญสําหรับปาสนเสื่อมโทรมและปา

สนผสมกอโดยมีคาเทากับ มีคาเทากับ 1.10 และ 2.50 ตามลําดับ ผลของการเผาตอลักษณะโครงสรางและองคประกอบของ

ไมหนุมพบวา การเผามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความหนาแนนของไมหนุมเทาน้ันนอกจากน้ีพบวาจํานวนไมรุนในแตละ

ช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางในปาสนเสื่อมโทรม มีจํานวนลดลงจากกอนเผา แตสําหรับปาสนผสมกอ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม

แนนอนสําหรับลูกไมน้ัน พบวาการเผามีผลกระทบตอความสูงของกลาไมโดยทําใหความสูงโดยเฉลี่ยของลูกไมลดลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและพบวาการกระจายตามช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางของลูกไมในปาสนผสมกอมี แนวโนมลดลงภายหลัง

การเผายกเวนในชวงช้ันขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30-0.60 ซม.สําหรับปาสนเสื่อมโทรมน้ันแนวโนมของจํานวนกลาไมในชวง

ช้ันขนาดเล็ก-กลาง มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังการเผาความสามารถในการแตกหนอภายหลังการเผาพบวาเมื่อผานการเผาไป 

1 ป สัดสวนของจํานวนหนอตอจํานวนลูกไมในปาท้ังสองมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยอยางไมมีนัยสําคัญ 

คําสําคัญ: ปาสนเสื่อมโทรม, ปาสนผสมกอ, ผลกระทบของไฟ, การสืบพันธุตามธรรมชาต,ิ อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว 
 

Abstract: This study aimed to determine fire effects on natural regeneration structure and composition in 

degraded pine forest (PF), and pine-oak forest (O-PF), at PhuKumKhao, Nam Nao National park. Three 50 × 

50 m replicate plots were setup for each forest community, where the experimental burning has been 
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conducted. For each replicate plot, four 4 x 4 m subplot were systematically located to determine 

natural regeneration (i.e. sapling and seedling). The structure and composition of pre-burn and 1 yr post-

burn natural regeneration (species, density, diameter, height, and coverage) were investigated. 

The result found 22 sapling species (11 and 13 for PF and O-PF, respectively) and 39 seedling 

species (24 and 19 for PF and O-PF, respectively). There were only 10-40% of sapling and seedling 

similarity index between the PF and O-PF. However, sapling and seedling structures (i.e. density, diameter, 

height, and coverage) were not significantly differences. The seedling ratio (number of sprouts to the 

number of individuals) was significantly difference between the PF (1.10) and the O-PF (2.50). 

This study demonstrated that burning only affected to sapling density. In addition, the number of 

sapling individual for each diameter size class in the PF tended to decrease after the fire, while this was 

not clear for the O-PF site. Burning also affected to the height of seedling, either the PF or the O-PF 

stand, by destroying the main stem and hence reducing the height after the fire. The number of seedling 

for each diameter size class in the O-PF was decreased after the fire, except for the 0.30-0.60 cm size 

class. By contrast, burning resulted in an increase of small seedlings for the PF stand. The result also 

showed that the seedling ratio was not significantly affected by fire, for both two stands. 

Keywords: degraded pine forest, pine-oak forest, fire effect, natural regeneration, Nam Nao national park 

 

 

บทนํา  

ระบบนิเวศของสังคมพืชปาสน (pine forest) เปน

สังคมพืชท่ีมีไมสนเปนองคประกอบ (pine-related forest 

ecosystem) เปนระบบนิเวศท่ีทนไฟได (ดอกรักและอุทิศ , 

2552) ปาสนเขา สวนปาไมสนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือของประเทศไทยน้ันมีพ้ืนท่ีรวมกันท้ังสิ้น

ประมาณ 1.80% ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ แมจะมีพ้ืนท่ีไม

กวางขวางมากแตก็เปนระบบนิเวศท่ีมีความสําคัญโดยท่ี

สังคมพืชปาสนสวนมากจะอยูบนภูเขาสูงท่ีเปนพ้ืนท่ีตนนํ้า ลํา

ธารท่ีชวยใหปาบริเวณน้ันสามารถอํานวยประโยชนท้ัง

ทางตรงและทางออมตอชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ีอยู

ตอนลาง อีกท้ังปาสนมีความโดดเดนอยูในบริเวณท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีสวยงามดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยี่ยมชมเปน

จํานวนมากในแตละป  

อยางไรก็ตามสังคมพืชปาสนเขา  และสวนปาไมสน

ประสบปญหาเรื่องไฟปาเปนประจําทุกป ซึ่งไฟท่ีเกิดข้ึนลวน

มีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษยท้ังสิ้น เน่ืองมาจากพ้ืน

ปาของประกอบดวยเช้ือเพลิงท่ีติดไฟไดงาย ประกอบกับมี

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับไฟของชาวบานท่ีเขมขนโดยรอบพ้ืนท่ี

ปา เชนการเผาวัสดเุศษเหลือทางการเกษตรฯ จึงทําใหปาสน 

และสวนปาไมสนถูกไฟเผาไหมอยูเปนประจําเกือบทุกป จาก

ลักษณะท่ีสังเกตพบในเบ้ืองตนน้ันพบวาสังคมพืชเหลาน้ี

มักจะมีแตเฉพาะไมสนขนาดใหญท่ีเปนไมช้ันเรือนยอดบนข้ึน

กระจายอยูอยางหาง ๆ โดยจะขาดไมช้ันเรือนยอดรองลงมา 

และโดย เฉพาะอยางยิ่ง จะไมคอยพบลูกไมหรือไมรุนของไม

สนภายในช้ันเรือนยอดของโครงสรางปา อีกท้ังพ้ืนปามักจะมี

หญาชนิดตางๆ ปกคลุมอยางหนาแนนอันเปนผลมาจากไฟ

ปาท่ีเผาไหมทุกป จากลักษณะดังกลาวสามารถคาดการณได

วาขบวนการสืบพันธุและการทดแทนตามธรรมชาติของระบบ

นิเวศเหลาน้ีกําลังอยูในสภาวะท่ีมีปญหา เน่ืองการจากขาด
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ลูกไม กลาไมท่ีจะข้ึนมาทดแทนไมใหญท่ีคอยๆ ตายลงไป ซึ่ง

มีการสํารวจพบวาไมสนขนาดใหญหลายตนน้ันถูกฟาผาตาย

เน่ืองจากมีลําตนท่ีสูงตระหงานอยูในพ้ืนท่ีโลงแจง นอกจากน้ี

การเก็บชันสนของชาวบานน้ันก็มีสวน ทําใหไมสนน้ันเสื่อม

โทรมลงอยางมากดวยเชนกัน ดังน้ันสังคมพืชเหลาน้ีจึง

ประสบกับปญหาความเสื่อมโทรมลงจากปญหาไฟปาท่ีเกิด

ข้ึนอยูเปนประจําทุกปและการเก็บยางสนมาอยางตอเน่ือง

เปนเวลานานซึ่งอาจจะสงผลใหลักษณะโครงสราง ขบวนการ

ทดแทนตามธรรมชาติ  

ดังน้ันการศึก ษาทําความเขาใจในผลกระทบของไฟ

ตอลักษณะโครงสรางของปาสน จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน

อยางยิ่งในอันท่ีจะทําใหทราบถึงลักษณะของระบอบการเผา

ท่ีเหมาะสมท่ีอยูภาย ในชวงของ ความผันแปรตามธรรมชาติ 

(natural variation) ของระบบนิเวศสําหรับสังคมพืชน้ี เพ่ือ

ปรับปรุงและรักษาสภาพปาเหลาน้ีไวใหมีผลผลิตหรืออํานวย

ประโยชนอยางยั่งยืน นอกจากน้ีความเขาใจอยางถองแทใน

เรื่องนิเวศวิทยาของไฟจะชวยใหการดําเนินการควบคุมหรือ

จัดการไฟในพ้ืนมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แตเปนท่ีนา

เสียดายวาขอมูลทางดานนิเวศวิทยาปาไม นิเวศวิทยา ของไฟ 

พฤติก รรมไฟ และผลกระทบของไฟตอสิ่งแวดลอมในดาน

ตางๆ ในสังคมพืชปาสน ยังมีการศึกษาท่ีนอยมาก จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งยวดท่ีจะตองดําเนินการศึกษาในครั้งน้ี

เพ่ือท่ีจะศึกษาผลกระทบของการเผาตอ ลักษณะโครงสราง

ของปา การสืบพันธุตามธรรมชาติ ในสังคมพืชปาสนเสื่อม

โทรมและปาสนผสมกอ บริเวณภูกุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้า

หนาว 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

7. สถานท่ีศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ี เลือกทําการศึกษาบริเวณสังคมพืช

ปาสนเสื่อมโทรมและสังคมยอยปาสนผสมกอ บริเวณท่ี

เรียกวาสวนสนภูกุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว (ภาพท่ี 1) 

ซึ่งตั้งอยูในเขตเทือกเขาเพชรบูรณฝงตะวันออก ซึ่งวางตัวใน

แนวเหนือใต ครอบคลุมพ้ืน 3 อําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ 

คืออําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมสัก อําเภอนํ้าหนาว 

และ 1 อําเภอของจังหวัดชัยภูมิ คืออําเภอคอนสาร ตั้งอยูใน

แนวเขตแบงระหวางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 

รวมเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 603,750 ไร หรือ 966 ตาราง

กิโลเมตร (กรมปาไม , 2534) จากขอมูลของสถานีตรวจวัด

อากาศในพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก ขอมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา

เพชรบูรณ สถานีอุตุนิยมวิทยาหลมสัก และสถานี

อุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ ซึ่งอยูใกลพ้ืนท่ีศึกษา มีขอมูลดังแสดงใน 

ภาพท่ี 2  

8. การวางแปลงทดลอง 

2.1 คัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาท่ีสังคมปาสนซึ่งเปนปาท่ี

เสื่อมโทรม (degraded pine forest; PF) และสังคมยอยปา

สนผสมกอ (pine-oak sub community forest; O-PF) 

2.2 วางแปลงศึกษาขนาด 50×50 เมตร ชนิดปาละ 

3 แปลง ภายในแปลงไดแบงแปลงออกเปน 4 แปลงยอย 

ขนาด 25 × 25 เมตร จากน้ันทําแนวกันไฟรอบแปลง โดยมี

ความกวางประมาณ 10 เมตร  

9. การเก็บขอมูล 

3.1 ภายในแตละแปลงยอยสํารวจไมยืนตนทุกตน 

โดยติดหมายเลขท่ีตนไมทุกตน บันทึกชนิด จากน้ันวัดขนาด

เสนผานศูนยกลางท่ีระดับอก ความสูงท้ังหมด ขนาดพ้ืนท่ี

เรือนยอด และความสูงของรอยไหมเกรียมท่ีพบบริเวณลําตน 

3.2 สําหรับลักษณะโครงสรางและองคประกอบของ

ไมหนุมและลูกไมกอนการทดลองเผา ไดสํารวจโดยวางแปลง

ขนาด 4×4 เมตร ภายในแปลงยอย ขนาด 25 x 25 เมตร ท่ี

บริเวณขอบแปลงยอย จากน้ันสํารวจชนิด จํานวน วัดขนาด

ความโต ความสูง ประมาณและเปอรเซ็นตการปกคลุมพ้ืนท่ี

ของไมรุน (sapling) และลูกไม (seedling) 

 3.3 ทําการเผาแปลงทดลองท้ังหมดในชวงวันท่ี 1-

5 กพ. 2553 โดยเจาหนาท่ีสถานีควบคุมไฟปาเพชรบูรณและ

อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว โดยเผาชวงบายของวัน 
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 3.4 ภายหลังการเผา สํารวจชนิดและปริมาณของ

ไมรุน ลูกไม ภายหลังการเผา 12 เดือน   

10. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 ดัชนีความคลายคลึงของสังคมพืช โดย Bray-

Curtis cluster analysis; B = 2C/ (A+B) เมื่อ B = Bray 

Curtis similarity index, A, B = จํานวนชนิดท่ีพบเฉพาะใน

แปลง A และแปลง B เทาน้ัน, C = จํานวนชนิดพันธุท่ีพบท้ัง

ในแปลง A และ B 

4.2 วิเคราะหลักษณะโครงสรางและองคประกอบ

ของไมรุนและลูกไม ไดแก ความหนาแนนของตนไม การ

กระจายของตนไมตามช้ันขนาดเสนผาศูนยกลางฯ 

 4.3 วิเคราะหความสามารถในการแตกหนอของไมรุน

และลูกไม โดยใชอัตราสวนระหวางจํานวนตนไมตอจํานวน

หนอท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประเมินความสามารถในการแตก

หนอภายหลังไฟไหม 

 4.4 เปรียบเทียบอิทธิพลของการเผาตอลักษณะตางๆ 

ของระบบนิเวศโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ทางสถิติท่ีระดั บความเช่ือมั่น 95% โดยการ วิเคราะหความ

แตกตางของคาความผันแปรทางสถิตโดยใช  Independent 

t-test statistics เปรียบเทียบปริมาณลักษณะโครงสรางของ

สังคมพืชตางๆ ระหวางปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอ 

และเปรียบเทียบผลของการเผาตอลักษณะโครงสรางของไม

รุนและลูกไมโดยใช paired sample t-test statistics โดย

ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  

ผลและวิจารณ 

10. ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของพันธุไม

ชั้นบน 

 สังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมในแตละแปลงพบไมยืน

ตนจํานวน 33ชนิด ในขณะท่ีปาสนผสมกอสํารวจพบไมยืน

ตนจํานวน 25 ชนิด โครงสรางดานตั้งของปาสนเสื่อมโทรม

ประกอบดวย 2 ช้ันเรือนยอดท่ีชัดเจนโดยสังคมพืชปาสน

เสื่อมโทรมมีเพียงไมสนสามใบ (Pinus kesiya) เปนไมเดน

ท่ีสุดในเรือนยอดช้ันบนข้ึนโดดเดนกระจายอยูหางๆ ท่ัวพ้ืนท่ี

ในขณะท่ีพรรณไมชนิดอ่ืนๆ ข้ึนอยูเปนช้ันเรือนยอดรองลงมา

ซึ่งมีความสูงไมเกิน 10 เมตรเชนตาฉ่ีเคย (Craibiodendron 

stellatum) สมอไทย (Terminalia chebula)    สําหรับปา

สนผสมกอ  สามารถแบง ลักษณะโครงสรางทางดานตั้งได   

เปน 3 ช้ันเรือนยอดโดยพบไมสนสามใบ ข้ึนเปนไมเรือนยอด

เดนอยูช้ันบนสุดโดยมีความสูงประมาณ 30 เมตร ข้ึนอยู

กระจายอยางหางๆ พรรณไมเรือนยอดช้ันท่ีสองประกอบดวย

พรรณไมในสังคมปาดิบเขาโดยเฉพาะไมในวงศกอ 

(Fagaceae)เชน กอหมน (Lithocarpus grandifolius) กอ

แดง (Quercus auricoma) ข้ึนปะปนอยูผสมกับไมปาเต็งรัง

บางชนิดเชน ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius) 

เหมือดโลด (Aporosa villosa) ข้ึนผสมปะปนอยูเปนไมช้ัน

รองซึ่งมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร ในขณะท่ีช้ันเรือน

ยอดท่ีสามประกอบด วยไมขนาดเล็กของไมช้ันเรือนยอดท่ี

สองและไมทีมีขนาดเล็กอ่ืนๆ เชน มะขามปอม 

(Phyllanthus emblica) คํามอกหลวง (Gardenia 

sootepensis) เหมือดแอ (Memecylon scutellatum) 
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                                     ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (2553) 

ภาพท่ี 1. ขอบเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณภูกุมขาว  

 

 
                              ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2553) 

ภาพท่ี 2 ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ยจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจากพ้ืนท่ีรอบอุทยานแหงชาตินํ้าหนาว พ.ศ. 2542-2552 
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11. ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของไมรุน 

(Sapling) และลูกไม (Seedling) 

 จากจํานวนชนิดไมท่ีพบในไมรุนท้ังหมด 22 ชนิด พบ

ไมรุนในปาสนเสื่อมโทรมแ ละปาสนผสมกอจํานวน 11 และ 

13 ชนิด ตามลําดับ และจากจํานวนชนิดพันธุไมท่ีสํารวจพบ

ในลูกไมท้ังหมด 39 ชนิด พบลูกไมในปาสนเสื่อมโทรมและ

ปาสนผสมกอ จํานวน 24 และ 19 ชนิด ตามลําดับ  สําหรับ

ปาสนเสื่อมโทรมพบวามีคาความหนาแนนของไมรุนและ

ลูกไมระหวาง 4375- 9375 และ 4375- 17500 ตนตอ      

เฮกแตร ตามลําดับ ในขณะท่ีปาสนผสมกอมีคาระหวาง 

2500-6250 และ 11875-25625 ตนตอเฮกแตร ตามลําดับ  

(ตารางท่ี  1และ 2) อยางไรก็ตามลักษณะโครงสรางและ

องคประกอบของไมรุนและลูกไมไมมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยําคัญทางสถิติ สําหรับการกระจายตามช้ันขนาดเสนผาน

ศูนยกลางท่ีโคนตนในไมรุน พบวาไมรุนสวนใหญท้ังในปาสน

เสื่อมโทรมและปาสนผสมกอมีขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีโคน

ตนระหวาง 1.10-3.00 ซม. (ภาพท่ี 3) เมื่อพิจารณาในดาน

ของการถูกปจจัยรบกวนอันไดแกไฟน้ัน อาจกลาวไดวาพ้ืนท่ี

ปาสนเสื่อมโทรมซึ่งมีปญหาไฟไหมพ้ืนท่ีเกือบทุกปสงผลใหไม

รุนท่ีปรากฏอยูมีแตตนท่ีมีขนาดใหญเทาน้ันท่ีจะสามารถทน

อยูภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีไฟเกิดอยูเปนประจําและการเกิด

ไฟในพ้ืนท่ีอยูเปนประจําเกือบทุกป สงผลตอจํานวนลูกไมซึ่ง

ไดรับผลกระทบโดยตรงจากไฟปา 

จาก ภาพท่ี 4. ซึ่งเปนการศึกษาความคลายคลึงของ

สังคมพืช โดยวิธีการของ Bray-Curtis cluster analysis 

พบวา สังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอมีความ

แตกตางของไมรุนและลูกไมกลาไม โดยท่ีไมขนาดเล็กท้ัง

ลูกไมและไมรุนของปาแตละประเภทในแตละแปลงมีความ

คลายคลึงกันต่ํามาก (ประมาณ 10-40 %) เทาน้ัน ดังน้ัน  ใน

ภาพรวมของสังคมพืชท่ีมีการวางแปลงกอนการเผาพ้ืนท่ีน้ันมี

ความหลากหลายและผันแปรท้ังในระหวางประเภทปา 

(external variation) และภายในป าแตละประเภท 

(internal variation) 

12. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสรางของไม

หนุมและกลาไมภายหลังการเผา 

โดยภาพรวมผลกระทบจากการเผาทําใหไมหนุมมี

การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนโดยมีแนวโนมท่ีลดลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  (P=0.036) โดยท่ีไมหนุมในปาสนเสื่อม

โทรมมีแนวโนมการลดลงมากกวาในปาสนผสมกอ (ภาพท่ี 5) 

สําหรับความสูงและขนาดเสนผานศูนยกลางมีแนวโนมท่ีจะมี

ขนาดใหญข้ึน ซึ่งภายหลังการเผา 1 ป น้ัน ไมหนุมมีขนาด

เสนผานศูนยกลางระดับอกเฉลี่ยประมาณ 0.60-2.40 ซม. 

และความสูงเฉลี่ยประมาณ 1.50-2.40 ม. (ตารางท่ี 3) โดยท่ี

มีอัตราการเติบโตทางดานเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.40-

0.80 ซม./ป และมีความสูงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 0.20-0.40 

ม/ป ในขณะท่ีขนาดพ้ืนท่ีเรือนยอดและการปกคลุมพ้ืนท่ีของ

ไมหนุมน้ันมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีไมชัดเจน โดยบาง

แปลงมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีมากข้ึนในขณะท่ีบางแปลง

มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลง อยางไรก็ตาม จากการ

วิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบผลของการเผาตอลักษณะ

โครงสรางตางๆ ของไมหนุมพบวาการเผาไมมีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอลักษณะโครงสรางของไมหนุมยกเวนเพียง

ความหนาแนนเทาน้ัน (ตารางท่ี 4) 

ภายหลังการเผา ความหนาแนนตอพ้ืนท่ีและขนาด

เสนผานศูนยกลางท่ีโคนตนของลูกไมมีการเปลี่ยนแปลงท้ังใน

ลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึน ลดลง และไมเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากลูกไม

น้ันไดรับผลกระทบโดยตรงจากอิทธิพลของความรอนของไฟ 

ซึ่งไฟท่ีเกิดข้ึนมีความผันแปรท้ังระหวางแปลงและภายในแต

ละแปลง ดังน้ันแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนน

จึงไมแนนอน (ตารางท่ี 5, ภาพท่ี 6) สําหรับความสูงของกลา

ไมพบวาการเผาทําใหความสูงโดยเฉลี่ยของลูกไมลดลงอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 6) เน่ืองจากไฟได

ทําลายลําตนเดิมของลูกไมใหตายไป แตภายหลังมีการแตก

หนอเกิดข้ึนมาใหมในภายหลัง ซึ่งหนอท่ีเกิดข้ึนใหมยังมีความ

สูงนอยกวาลําตนเดิม โดยความสูงของลูกไมภายหลังการเผา 

1 ป มีคาประมาณ 20-39 ซม. ในขณะท่ีกอนการเผาน้ัน 

ลูกไมมีความสูงเฉลี่ยประมาณ  30 - 60 ซม. ในดานของการ
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ปกคลุมพ้ืนท่ีและขนาดเรือนยอดน้ันพบวาภายหลังการเผา

ทําใหขนาดเรือนยอดและการปกคลุมพ้ืนท่ีของลูกไมแนวโนม

ท่ีสูงข้ึน โดยนาจะเน่ืองมาจากการแตกหนอใหมภายหลังการ

เผาไดสงผลตอขนาดของเรือนยอดอยางชัดเจนโดยเฉพาะใน

ปาสนเสื่อมโทรมท่ีขนาดเรือ นยอดและการปกคลุมพ้ืนท่ีของ

ลูกไมน้ันเพ่ิมข้ึนสูงมากกวากอนการเผา (ภาพท่ี 6) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะโครงสรางของไมรุน ในสังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอบริเวณภูกุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้า

หนาวคา standard error of the mean แสดงในวงเล็บ 

 

ปาสนเส่ือมโทรม  ปาสนผสมกอ  

PF-1 PF-2 PF-3 average O-PF-1 O-PF-2 O-PF-3 average 

ความหนาแนน 

(ตน/เฮกแตร) 4375 9375 6250 

6666.67a 

(1458.33) 6250 5000 2500 

4583.33 a 

(1102.40) 

D0 

(ซม.) 3.11 1.98 2.25 

2.44 a 

(0.34) 3.19 0.61 3.34 

2.38 a 

(0.89) 

DBH  

(ซม.) 1.44 0.54 0.92 

0.97 a 

(0.26) 1.48 0.43 1.79 

1.23 a 

(0.41) 

Ht 

(ม.) 2.17 1.58 1.87 

1.87 a 

(0.17) 2.02 1.48 2.45 

1.98 a 

(0.28) 

พ้ืนท่ีเรือนยอด 

(ตร.ม./16 ตร.ม.) 4.57 6.55 6.86 

5.99 a 

(0.72) 8.32 2.08 4.71 

5.04 a 

(1.81) 

การปกคลุมพ้ืนท่ี 

(%)  28. 60 41.00 42.90 

37.45 a 

(4.48) 52.00 13.00 29.40 

31.48 a 

(11.31) 

หมายเหตุ :ตัวอักษร a,bแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-test, p<0.05) ของคาตางๆ ระหวางปาสนเส่ือมโทรมกับปาสนผสมกอ 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะโครงสรางของลูกไม ในสังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอบริเวณภูกุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้า

หนาว คา standard error of the mean แสดงในวงเล็บ 

 

ปาสนเส่ือมโทรม  ปาสนผสมกอ  

PF-1 PF-2 PF-3 average O-PF-1 O-PF-2 O-PF-3 average 

ความหนาแนน 

(ตน/เฮกแตร) 4375 17500 16250 

12708.33 a 

(4182.62) 15625 25625 11875 

17708.33 a 

(4103.69) 

D0 

(ซม.) 0.56 0.43 0.52 

0.50 a 

(0.04) 0.66 0.46 0.20 

0.44 a 

(0.13) 

Ht 

(ม.) 0.60 0.42 0.55 

0.52 a 

(0.05) 0.44 0.33 0.31 

0.36 a 

(0.04) 

พ้ืนท่ีเรือนยอด 

(ตร.ม./16 ตร.ม.) 0.63 1.68 0.18 

0.83 a 

(0.44) 1.15 3.07 1.12 

1.78 a 

(0.64) 

การปกคลุมพ้ืนท่ี 

(%)  3.92 10.53 1.15 

5.20 a 

(2.78) 7.18 19.20 7.01 

11.13 a 

(4.03) 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a,bแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-test, p<0.05) ของคาตางๆ ระหวางปาสนเส่ือมโทรมกับปาสนผสมกอ 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การกระจายตามช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตนของไมรุนในปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอกอนการเผา 

 

 
 

ภาพท่ี 4 Bray-Curtis cluster analysis สําหรับไมรุน (ซาย) และลูกไม (ขวา) ในปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอบริเวณ

สวนสนภูกุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว 
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ภาพท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงความหนาแนน ขนาดความโต ความสูงและการปกคลุมพ้ืนท่ีของไมหนุมภายหลังการเผา 1 ป ในปา

สนเสื่อมโทรม (PF) และปาสนผสมกอ (O-PF) 

 

ตารางท่ี 3 ลักษณะโครงสรางของไมรุน ในสังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอบริเวณภูกุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้า

หนาวภายหลังการเผา 1 ป คา standard error of the mean แสดงในวงเล็บ 

 

ปาสนเส่ือมโทรม  ปาสนผสมกอ  

PF-1 PF-2 PF-3 average O-PF-1 O-PF-2 O-PF-3 average 

ความหนาแนน 

(ตน/เฮกแตร) 1875 3125 2500 

2500 a 

(360.84) 5625 2500 2500 

3541.67 a 

(1041.67) 

D0 

(ซม.) 2.40 1.20 3.10 

2.23 a 

(0.55) 4.00 1.60 3.40 

3.00 a 

(0.72) 

DBH  

(ซม.) 1.20 0.50 1.30 

1.00 a 

(0.25) 2.40 0.60 2.00 

1.67 a 

(0.55) 

Ht 

(ม.) 2.30 2.00 2.10 

2.13 a 

(0.09) 2.40 1.50 1.80 

1.90 a 

(0.26) 

พ้ืนท่ีเรือนยอด 

(ตร.ม./16 ตร.ม.) 6.79 3.13 3.79 

4.57 a 

(1.13) 9.37 1.24 4.61 

5.07 a 

(2.36) 

การปกคลุมพ้ืนท่ี (%)  42.47 19.56 23.68 

28.57 a 

(7.0) 58.57 7.77 28.83 

31.72 a 

(14.74) 
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หมายเหตุ : ตัวอักษร a,bแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-test, p<0.05) ของคาตางๆ ระหวางปาสนเส่ือมโทรมกับปาสนผสมกอ 

 

ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสรางของไมรุนจากการเผา ในสังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอบริเวณภู

กุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้าหนาวภายหลังการเผา 1 ป  

 

ปาสนเส่ือมโทรม ปาสนผสมกอ 

before after change before after change 

ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 6667 a 2500b 4167 4583a 3542 b 1042 

D0 (ซม.) 2.44a 2.23 a 0.21 2.38 a 3.00a -0.62 

DBH (ซม.) 0.97 a 1.00 a -0.03 1.23 a 1.67 a -0.44 

Ht (ม.) 1.87 a 2.13 a -0.26 1.98 a 1.90 a 0.08 

พ้ืนท่ีเรือนยอด (ตร.ม./16 ตร.ม.) 5.99 a 4.57 a 1.42 5.04 a 5.07 a -0.03 

การปกคลุมเรือนยอด (%)  37.45 a 28.57 a 8.88 31.48 a 31.72 a -0.24 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a,bแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (paired sample t-test, p<0.05) ของคาตางๆ ระหวางกอนและหลังการเผา ในปาสน

เส่ือมโทรมปาสนผสมกอ 

 

13. การเปลี่ยนแปลงของชั้นขนาดเสนผาน

ศูนยกลางภายหลังการเผา 

สําหรับปาสนเสื่อมโทรมน้ัน พบวาจํานวนไมรุนในแต

ละช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางมีจํานวนลดลงจากกอนเผา 

และไมพบวามีไมรุนท่ีมีขนาดใหญปรากฏอยูในแปลง    

(ภาพท่ี 7) แตสําหรับปาสนผสมกอพบวาจํานวนไมรุนในแ ต

ละช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางมีการเปลี่ยนแปลงท่ีไมแนนอน 

โดยบางช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางมีจํานวนลดลงภายหลัง

การเผาโดยเฉพาะในชวงช้ันขนาดเล็ก (1.10-3.00 ซม.)  

ในขณะท่ีบางช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางกลับมีปริมาณ 

เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีการเพ่ิมข้ึนอาจเน่ืองมาจากไฟท่ีเกิดข้ึนไมรุนแรง 

เปลวไฟต่ํา จึงไมสงผลตอการตายของไมรุน อยางไรก็ตาม

ลักษณะการกระจายของขนาดเสนผานศูนยกลางในปาสน

เสื่อมโทรมมีลักษณะเปนปกติ กลาวคือไมรุนทีมีขนาดเล็กมี

มากและมีจํานวนลดลงตามช้ันขนาดเสนผานศูนยกลาง ท่ี

เพ่ิมข้ึน 

สําหรับการกระจายตามช้ันขนาดเสนผานศูนยกลาง

ของลูกไมพบวามีการกระจายในทุกช้ัน  โดยท่ีในปาสนผสม

กอน้ันลูกไมในชวงช้ันขนาดเล็กมีจํานวนมากและลดหลั่นลง

ตามชวงช้ันท่ีเพ่ิมข้ึนโดยแนวโนมจํานวนกลาไมในแตละชวง

ช้ันลดลงภายหลังการเผายกเวนในชวงช้ันขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.30-0.60 ซม. (ภาพท่ี 8) สําหรับปาสนเสื่อม

โทรมน้ันแนวโนมของจํานวนกลาไมในชวงช้ันขนาดเล็ก-กลาง 

มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังการเผา สาเหตุหลักท่ีทําให

จํานวนกลาไมขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนน้ันนาจะมาจากการเผ าท่ี

ทําลายหญาท่ีข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ี ทําใหพ้ืนท่ีเปดโลงภายหลัง

การเผา ดังน้ัน เมล็ดไมจากพ้ืนท่ีตางๆ จึงสามารถปลิวมาตก

สัมผัสดินไดโดยตรงและเกิดการงอกข้ึนในท่ีสุด จึงทําให

จํานวนกลาขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 1 ป หลังไฟไหม แตอยางไรก็

ตามหากไมสามารถปองกันไฟในปตอม าได กลาไมท่ีงอก

ข้ึนมาใหมก็จะถูกไฟเผาทําลายได 

14. การแตกหนอภายหลังการเผา 

ความสามารถในการแตกหนอเปนลักษณะสําคัญ

ประการหน่ึงของพันธุไมท่ีจะสามารถปรับตัวใหอยูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีมีไฟได จากการวัดความสามารถของการ

แตกหนอโดยเปรียบเทียบสัดสวนของจําหนวนหนอท้ัง หมด

ตอจํานวนลูกไมในแปลง (seedling ratio) ซึ่งคาท่ีสูงแสดง

ใหเห็นถึงความสามารถของตนไมท่ีมีศักยภาพท่ีจะสามารถ

แตกหนอไดมาก จากการศึกษาพบวากอนการเผาน้ัน
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อัตราสวนดังกลาวสําหรับปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอ 

มีคาเทากับ 1.10 และ 2.50 ตามลําดับ โดยมีความแตกต าง

กันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อผานการเผาไป 1 ป 

สัดสวนของจํานวนหนอตอจํานวนลูกไมน้ีมีคาเพ่ิมข้ึน

เล็กนอยในปาสนเสื่อมโทรม และมีแนวโนมลดลงสําหรับปา

สนผสมกอ อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของความสามารถ

ในการแตกหนอท้ังในปาท้ังสองภายหลังการเผาน้ีไมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพท่ี 9.) 

15. ผลกระทบของไฟตอโครงสรางและ

องคประกอบสังคมพืชปาสน 

ปาสนจัดเปนระบบนิเวศท่ีสามารถคงอยูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีมีไฟโดยจะมีผลต อกระบวนการตาง ๆ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสืบพันธุตามธรรมชาติ ปจจัยสําคัญท่ีมี

ผลตอการตายของตนไมไดแกความรุนแรงของไฟและ

ลักษณะของตนไมแตละชนิดและชวงอายุของตนไม อิทธิพล

ของไฟในแตละครั้งสงผลตอลักษณะโครงสรางองคประกอบ

ของสังคมพืชบริเวณปาสนเสื่อมโทรมและ ปาสนผสมกอ โดย

ผลสรุปในภาพรวมน้ันไฟท่ีเกิดข้ึนในปาสนเสื่อมโทรมครั้งน้ี 

(ขอมูลไมไดแสดงไว ) มีความหนักเบา  (fire severity) ของ

การเผาในระดับต่ําถึงปานกลาง (low to medium-

severity fire) ในขณะท่ีไฟท่ีเกิดข้ึนในปาสนผสมกอมีความ

หนักเบาของการเผาในระดับต่ํา (low-severity fire) ตาม

การจําแนกของ Khanna and Raison (2006) 

a. อิทธิพลของไฟท่ีเกิดขึ้นในแตละคร้ัง 

ไฟท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแตละครั้งไดสรางความเสียหาย

สวนใหญกับลูกไมกลาไม มากกวาไมขนาดใหญเน่ืองจากไฟ

ในปาสนของประเทศไทยเปนไฟผิวดินจึงมีความรุนแรงไม

มากเทากับไฟเรือนยอดท่ีเกิดในพ้ืนท่ีปาสนเขตอบอุน    

(สันต , 2530) พันธุไมหลายชนิดในพ้ืนท่ีศึกษาน้ั นสามารถ

ทนทานตอการเกิดไฟไดโดยมักจะมีเปลือกหนา สามารถแตก

หนอไดฯ แตลักษณะดังกลาวน้ีไมไดเกิดข้ึนทันทีตั้งแตกลาไม

งอกข้ึนมา ความสามารถในการทนทานตอไฟน้ันมักจะ

เพ่ิมข้ึนตามอายุของตนไมท่ีมากข้ึน (Whelan, 1995 ) 

สําหรับความสามารถในการแตกหนอซึ่งเปนลักษณะสํา คัญ

ประการหน่ึงของพันธุไมในระบบนิเวศท่ีมีไฟเกิดข้ึนเปนระยะ 

พบวาความสามารถในการแตกหนอของตนไมในปาสนเสื่อม

โทรมมีคานอยกวาปาสนผสมกอ ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากไฟท่ี

เกิดข้ึนบอยในปาสนเสื่อมโทรมทําใหตนไมแตกหนอบอยซึ่ง

ในการแตกหนอแตละครั้งตนไมตองอาศั ยพลังงานท่ีสะสมไว

มาใชเพ่ือการแตกหนอ ดังน้ันหากพลังงานท่ีสะสมน้ีถูกใช

มากก็จะทําใหพลังในการแตกหนอคอยๆ ลดลงไป เมื่อ

เปรียบเทียบกับปาสนผสมกอซึ่งไฟไหมไมบอย ดังน้ันพลังใน

การแตกหนอจึงยังคงมีมาก จําหนวนหนอท่ีเกิดข้ึนภายหลัง

การแตกหนอในภาพรวมจึงมีคาสูงกวาปาสนเสื่อมโทรม และ

เปนท่ีนาเปนหวงวาหากไฟในปาสนเสื่อมโทรมยังคงเกิดถ่ี

เชนน้ี ความสามารถในการแตกหนอของตนไมหลายชนอดจะ

ลดลงไปเรื่อยๆ จนในท่ีสุดอาจจะไมสามารถแตกหนอข้ึนมา

ไดและตายไปในท่ีสุด 

ผลกระทบจากการเผาทําใหจํานวนไมหนุมมีแนวโนม

ท่ีลดลง โดยท่ีไมหนุมในปาสนเสื่อมโทรมมีแนวโนมการลดลง

มากกวาในปาสนผสมกอ สําหรับความสูงของกลาไมน้ันเปนท่ี

ชัดเจนวาการเผาทําใหความสูงโดยเฉลี่ยของลูกไมลดลง 

เน่ืองจากไฟไดทําลายลําตนเดิมของลูกไมใหตายไป แต

ภายหลังมีการแตกหนอเกิดข้ึนมาใหมในภายหลังจึงอาจจะยัง

มีความสูงนอยกวาหนอเดิมท่ีถูกทําลายไป สําหรับการลดลง

ของไมหนุมในปาสนเสื่อมโทรมนาจะมีสาเหตุสําคัญจากไฟท่ี

มีความรุนแรงมาก เปลวไฟท่ีสูงจึงทําใหไมหนุมลดจํานวนลง 

นอกจากน้ีจากขอมูลการกระจายของไมรุนตามช้ันขนาด

เสนผาศูนยกลาง (ดู ภาพท่ี 7.) ยังไดแสดงใหเห็นวาจํานวน

ตนไมหนุมในปาสนเสื่อมโทรมในทุกช้ันขนาด

เสนผาศูนยกลางมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนแตในปาสนผสม

กอกลับพบวาจํานวนไมหนุมในแตละช้ันขนาด  
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ตารางท่ี 5 ลักษณะโครงสรางของลูกไม (Seedling) สังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอบริเวณภูกุมขาว อุทยาน

แหงชาตินํ้าหนาวภายหลังการเผา 1 ป 

 

ปาสนเส่ือมโทรม  ปาสนผสมกอ  

PF-1 PF-2 PF-3 average O-PF-1 O-PF-2 O-PF-3 average 

ความหนาแนน 

(ตน/เฮกแตร) 12500 28750 14375 

18541.67 a 

(5132.79) 13125 25625 20625 

19791.67 a 

(3632.42) 

D0 

(ซม.) 0.39 0.48 0.56 

0.48 a 

(0.05) 0.35 0.45 0.21 

0.34 a 

(0.07) 

Ht 

(ม.) 0.36 0.39 0.39 

0.38 a 

(0.01) 0.36 0.28 0.20 

0.28 a 

(0.05) 

พ้ืนท่ีเรือนยอด 

(ตร.ม./4 ตร.ม.) 1.38 4.15 3.13 

2.89 a 

(0.81) 1.61 2.84 1.47 

1.97 a 

(0.43) 

การปกคลุมเรือนยอด 

(%)  34.57 103.69 78.29 

18.05 a 

(5.05) 40.23 71.02 36.70 

12.32 a 

(2.72) 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a,bแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-test, p<0.05) ของคาตางๆ ระหวางปาสนเส่ือมโทรมกับปาสนผสมกอ 

 

ตารางท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสรางของลูกไมจากการเผา ในสังคมพืชปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอบริเวณภู

กุมขาว อุทยานแหงชาตินํ้าหนาวภายหลังการเผา 1 ป  

 

ปาสนเส่ือมโทรม ปาสนผสมกอ 

before after change before after change 

ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 12708.33 a 18541.6 a -5833.34 17708.33 a  19791.67 a -2083.34 

D0 (ซม.) 0.50 a 0.48 a 0.02 0.44 a 0.34 a 0.1 

Ht (ม.) 0.52 a 0.38 b 0.14 0.36 a 0.28 b 0.08 

พ้ืนท่ีเรือนยอด (ตร.ม./16 ตร.ม.) 0.83 a 2.89 a -2.06 1.78 a 1.97 a -0.19 

การปกคลุมเรือนยอด (%)  5.20 a 18.05 a -12.85 11.13 a 12.32 a -1.19 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a,bแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (paired sample t-test, p<0.05) ของคาตางๆ ระหวางกอนและหลังการเผา ในปาสน

เส่ือมโทรมปาสนผสมกอ 
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ภาพท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงความหนาแนน ขนาดความโต ความสูงและการปกคลุมพ้ืนท่ีของลูกไม ภายหลังการเผา 1 ป ในปา

สนเสื่อมโทรม (PF) และปาสนผสมกอ (O-PF) 

 

 
 

ภาพท่ี 7 การกระจายตามช้ันขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีโคนตน (D0) ของไมรุนกอนการเผา และ 1 ป ภายหลังการเผา ในปาสน

เสือ่มโทรม (a) และปาสนผสมกอ (b) 
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ภาพท่ี 8 การกระจายตามช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีโคนตน (D0) ของลูกไมกอนการเผา และ 1 ป ภายหลังการเผา ในปา

สนเสื่อมโทรม (a) และปาสนผสมกอ (b) 
 

 
 

ภาพท่ี 9 อัตราสวนระหวางจํานวนหนอท้ังหมดตอจํานวนตนกลาของลูกไม (Seedling ratio) กอนการเผาแปลงทดลอง และ

ภายหลังการเผา 1 ป ในปาสนเสื่อมโทรม (PF) และปาสนผสมกอ (O-PF) 
 

 

เสนผาศูนยกลางโดยเฉพาะในช้ันขนาดกลาง- ใหญ 

(3.10-7.00 ซม.) น้ันมีจํานวนมากข้ึนซึ่งนาจะเน่ืองมาจาก

การท่ีไฟในปาสนผสมกอท่ีมีความรุนแรงนอยและความสูง

ของเปลวไฟท่ีต่ําจึงไมไดทําใหไมหนุมขนาดใหญตายแตกลับ

ชวยกระตุนใหมีการเติบโตท่ีมากข้ึน แตอยางไรก็ตามไมหนุม

ท่ีลดลงไมไดหมายความวาไมหนุมน้ันไดตายลงแตอ าจเปน

การตายของลําตนเดิมซึ่งภายหลังไฟไหมอาจมีการแตกหนอ

ข้ึนมาใหมแตหนอท่ีเกิดข้ึนมาใหมยังไมใหญเพียงพอท่ีจะ

นับเปนไมหนุม จึงทําใหขอมูลไมหนุมน้ันลดลงไปสําหรับการ

กระจายตามช้ันขนาดเสนผาศูนยกลางและจํานวนกลาไมท่ี

เพ่ิมข้ึนในปาสนเสื่อมโทรมน้ันแนวโน มของจํานวนกลาไม

ในชวงช้ันขนาดเล็ก- กลาง (< 0.7 ซม.) มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน

ภายหลังการเผา ซึ่งนาจะมีสาเหตุสําคัญมาจากไฟไดทําลาย

หญาท่ีข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ีทําใหพ้ืนท่ีเปดโลงภายหลังการเผา 

จากน้ัน เมล็ดไมจากพ้ืนท่ีตางๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีรอบๆ 

จึงสามารถปลิวมาตกสัมผัสดินไดโดยตรงและเกิดการงอกข้ึน
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ในท่ีสุด ดังน้ันจํานวนกลาไมขนาดเล็กจึงเพ่ิมข้ึน  1 ป หลัง

ไฟไหม (ดู ภาพท่ี 8.) แตอยางไรก็ตามหากไมสามารถปองกัน

ไฟในปตอมาได กลาไมท่ีงอกข้ึนมาใหมก็จะถูกไฟเผาทําลาย

ได 

b. อิทธิพลของระบอบการเผา 

ผลกระทบของความถ่ีและความรุนแรงของไฟจาก

การเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีตอกระบวนการสืบพันธุตาม

ธรรมชาติท่ีสําคัญอีกประการในปาสนเสื่อมโทรมคือการท่ีไม

สนสามใบในพ้ืนท่ีซึ่งเปนไมเดนกําลังอยูในความเสี่ยง

เน่ืองจากการขาดชวงสืบตอพันธุท่ีตอเน่ือง โดยไมวัยรุนใน

พ้ืนท่ีปาสนเสื่อมโทรมมีจํานวนนอยมาก นอกจากน้ีกลาไมสน

ท่ีเกิดข้ึนภายหลังพ้ืนท่ีถูกเผาก็ยังถูกทําลายโดยไฟท่ีเกิดข้ึนใน

ปถัดมา ประกอบกับตนไมใหญท่ีถูกฟาผาอยางตอเน่ือง จึง

นาเปนหวงเปนอยางยิ่งวาหากไมสนขนาดใหญในพ้ืนท่ีตายลง

หมดแลว พ้ืนท่ีปาสนเสื่อมโทรมน้ี อาจมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยน

สภาพเปนทุงหญาอยางถาวรหากไมมีมาตรการในการปองกัน

ไฟในพ้ืนท่ีชวยใหกระบวนการสืบพันธุตามธรรมชาติสามารถ

ดําเนินไปได ไมสนสามใบน้ันเปนไมท่ีเมื่อโตข้ึนจะสามารถ

ทนทานตอไฟไดเน่ืองจากเปลือกลําตนท่ีหนา แตเมื่อยังมี

ขนาดเล็กโดยเฉพาะในระยะกลาไมและไมวัยรุนขนาดเล็กน้ัน

ยังไมสามารถทนไฟไดหากไฟเผาทําลายจะไมสามารถ

ทนทานและไมสามารถแตกหนอข้ึนมาใหมได ดังน้ันหาก

เปลวไฟท่ีเกิดข้ึนสูงและเผายอดของไมวัยรุนและกลาไมก็จะ

ทําใหสนสามใบตายได ซึ่งแตกตางจากสนสองใบท่ีมี

ความสามารถทนทานตอไฟไดดีกว าเน่ืองจากในระยะกลาไม

ของสนสองใบจะมีระยะ grass stage ซึ่งสามารถทนทานตอ

การท่ียอดถูกทําลายและสามารถแตกหนอข้ึนมาใหมและมี

การสะสมอาหารในรากใตดิน โดยระยะ grass stage ของสน

สองใบน้ันใชเวลาประมาณ 10-15 ป ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี จากน้ัน

ตนสนสองใบจะเจริญเติบโตข้ึนอ ยางรวดเร็วจนรอดพนจาก

เปลวไฟได สนสองใบจึงสามารถทนทานในพ้ืนท่ีท่ีมีไฟเกิด

ข้ึนอยูเปนประจําไดดีกวาสนสามใบ ดังน้ันมาตรากรในการ

ปองกันไฟในพ้ืนท่ีปาสนเสื่อมโทรมจึงความสําคัญอยางยิ่งตอ

การฟนฟูระบบนิเวศโดยการสงเสริมกระบวนการสืบพันธุ

ตามธรรมชาติ แตอยางไรก็ ตามการปองกันไฟเพียงลําพัง

อาจจะไมเพียงพอตอการสงเสริมการสืบพันธุตามธรรมชาติ 

เน่ืองจากพ้ืนปาน้ันถูกปกคลุมไปดวยหญาท่ีแนนทึบทําให

เมล็ดไมไมสามารถโปรยลงสัมผัสกับดินไดโดยตรง ทําใหแม

จะปองกันไผแลวแตลูกไมก็ยังไมสามารถเกิดข้ึนได ดังน้ันควร

ตองมีการจั ดการกับวัชพืชโดยเฉพาะหญา เชนทําการเผา

พ้ืนท่ีเพ่ือกําจัดหญาในครั้งแรก จากน้ันอาจจะตองมการถาง

วัชพืชในบริเวณท่ีพบการเกิดใหมของกลาไมสนโดยดูแลอยาง

ตอเน่ืองจนกลลาไมสามารถสูงพนหญาในพ้ืนท่ี และเมื่อกลา

ไมสูงและมีขนาดใหญท่ีสามารถทนตอไฟไดแลวอาจจะ

พิจารณาทําการเผาพ้ืนท่ีอีกครั้งเพ่ือสงเสริมการงอกของกลา

ไมในรุนถัดไป ดังน้ันการกําหนดความถ่ีของการเผาในปาสน

เสื่อมโทรมและการควบคุมวัชพืชในชวงแรกภายหลังการเผา

จึงเปนสิ่งสําคัญตอการสงเสริมใหเกิดกระบวนการสืบพันธุ

ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ี ซึ่งในประเด็นเรื่องความถ่ีห างของการ

เผาตอการสงเสริมการสืบพันธุตามธรรมชาติเพ่ือการคงอยู

ของปาสนจะตองมีการศึกษาวิจัยตอไป 

16. แนวทางการจัดการไฟจากผลของลักษณะ

ความรุนแรงของไฟ (Fire intensity 

implication) 

จากการศึกษาของธีระ (2534 ) พบวา  อัตราการ

เติบโตทางดานความสูงของไมสนสามใบท่ีอายุ 1 และ 3 ป ท่ี

สวนสนโครงการพัฒนาปาไมท่ีสูง หนวยท่ี 1 (แมตะมาน ) 

จังหวัดเชียงใหมมีคาประมาณ 0.43 และ 3.20 เมตร จึงอาจ

อนุมานไดวาอัตราการเติบโตทางความสูงของไมสนอยูท่ี

ประมาณ ปละ 0.90 เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับความสูง

ของเปลวไฟในพ้ืนท่ีปาสนเสื่อมโทรมซึ่ งแมวาจะมีความสูง

เปลวไฟเฉลี่ยเพียงประมาณ 1.30 เมตร แตอยางไรก็ตาม

ความสูงของเปลวไฟในดานหัวไฟน้ันสูงถึงประมาณ 2.30 

เมตร ดังน้ันหากพิจารณาจากความสูงของเปลวไฟจากการ

ลุกลามดานหัวไฟเปนหลักแลวไมสนสามใบในปาสนเสื่อม

โทรมอาจจะตองใชเวลาประมาณอยางนอย 3 ป จึงจะสูงพน

แนวเปลวไฟท่ีสูงท่ีสุดจากดานหัวไฟซึ่งจะทําใหตนไมน้ันไม

ตายจากการถูไฟเผาทําลายสวนยอด ดังน้ันจึงสมควรท่ี

จะตองปองกันไฟประมาณ 3 ป เปนอยางนอย ในพ้ืนท่ีปาสน
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เสื่อมโทรมจนกวากลาไมสนสามใบจะสูงพนเปลวไฟ อยางไร

ก็ตามมาตรการปองกันเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอท่ีจะ

ทําใหกระบวนการสืบพันธุตามธรรมชาติของไมสนประสบ

ความสําเร็จได แตตองมีการดําเนินการกําจัดวัชพืช

โดยเฉพาะการควบคุมหญาในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเมล็ดไมสนสามารถ

สัมผัสพ้ืนดินและสามารถงอกและเจริญเติบโตไดในท่ีสุด ซึ่ง

การจัดการวัชพืชก็เปนสิ่งสําคัญไมยิ่ งหยนไปกวาการปองกัน

ไฟ เน่ืองจากการจัดการวัชพืชยอมสงผลตอการเกิด/ไมเกิดไฟ

ในพ้ืนท่ีได เน่ืองจากการปรากฏของวัชพืชยอมทําใหพ้ืนท่ีมี

ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไดมาก  

สรุป 

ผลการศึกษาพบไมรุนท้ังหมด 22 ชนิด สํารวจพบใน

ลูกไมท้ังหมด 39 ชนิด โดยท่ีลักษณะความคลายคลึงของ

ชนิดพันธุไมท่ี ปรากฏในปาท้ังสองประเภทมีความคลายคลึง

กันประมาณ 40% แตลักษณะโครงสรางท้ังในดานความ

หนาแนน ขนาดความโต และความสูงของไมรุนและลูกไมไม

มีความแตกตางกันระหวางปาสนท้ังสองประเภท

ความสามารถในการแตกหนอกอนการเผามีคว ามแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญระหวางปาสนเสื่อมโทรมและปาสนผสมกอ  

ผลของการเผาตอลักษณะโครงสรางและองคประกอบของไม

หนุมพบวา การเผามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความ

หนาแนนของไมหนุมเทาน้ันนอกจากน้ีพบวาจํานวนไมรุนใน

แตละช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางในปาสนเสื่อมโท รมมี

จํานวนลดลงจากกอนเผา แตสําหรับปาสนผสมกอมีการ

เปลี่ยนแปลงท่ีไมแนนอน สําหรับลูกไมน้ัน พบวาการเผามี

ผลกระทบตอความสูงของกลาไมโดยทําใหความสูงโดยเฉลี่ย

ของลูกไมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและพบวาการ

กระจายตามช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางของลูกไมในปาสน

ผสมก อมีแนวโนมลดลงภายหลังการเผายกเวนในชวงช้ัน

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30-0.60 ซม.สําหรับปาสนเสื่อม

โทรมน้ันแนวโนมของจํานวนกลาไมในชวงช้ันขนาดเล็ก-กลาง 

มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังการเผาความสามารถในการแตก

หนอภายหลังการเผา พบวาเมื่อผานการเผาไป 1 ป สัดสวน

ขอ งจํานวนหนอตอจํานวนลูกไมในปาท้ังสองมีการ

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยอยางไมมีนัยสําคัญ 
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การประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม 

Application of Geo-Informatics for Forest and Landuse Change 

Assessment of Mountain Ecosystem in Chaing Mai Province 

สุระ พัฒนเกียรติ และ ปรัช กองสมบัติ 

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม,  

 

บทคัดยอ : การศึกษาครั้งน้ี  เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลง พ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัด

เชียงใหม โดยใชขอมูลดาวเทียมแลนดแซท  และคาดการณการเปลี่ ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในป  พ.ศ. 2565 โดยใชแบบจําลอง     

ซีเอ-มารคอฟ ผลการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงระหวางป พ .ศ. 2543 ถึงป พ .ศ. 2554 พบวา  พ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ และ         

ปาก่ึงอัลไพน มีการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 48.97 และ 0.001 ตามลําดับ สวนปาเต็งรัง ปาฟนฟู ทุงหญา และปาดิบเขา    

มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.73, 15.66, 9.71 และ 5.04 ตามลําดับ สําหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในป  

พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2554 พบวา ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง มีพ้ืนท่ีลดลงรอยละ 39.58, 3.52 และ 

0.63 ตามลําดับ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปาฟนฟู ทุงหญา และปาก่ึงอัลไพน มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.17, 16.45 และ 0.02 ตามลําดับ 

ซึ่งจากรูปแบบลักษณะพ้ืนท่ีปาไมท่ีปรากฏ จากชวงเวลาอดีตจนถึงปท่ีมีการคาดการณ พบวา มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก

ระหวางพ้ืนท่ีปาดิบเขา และพ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในการทดแทน ของ

หมูไมภายในพ้ืนท่ี เ ชน บริเวณรอยตอของ พ้ืนท่ีปาท้ังสองประเภท หรือบริเวณท่ีมีสภาพแหงแลง ท่ีมีความเหม าะสมตอการ

ปรากฏของชนิดสังคมพืช และรูปแบบการใชท่ีดินอ่ืนๆ อันไดแก พ้ืนท่ีทุงหญา และพ้ื นท่ีปาฟนฟู ซึ่งสงผลให พ้ืนท่ีปาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 

คําสําคัญ: ระบบภูมิสารสนเทศ การคาดการณการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศภูเขา  

 

Abstract: This study aims to assess forest and landuse change of mountain ecosystem in Chiang Mai 

province using LANDSAT image. The prediction of change in 2022 was also determined using CA-Markov 

model. The result shows that, during the year 2000 and 2011, mixed deciduous forest and sub-alpine 

forest are diminishing to 48.97 and 0.001 % respectively. Meanwhile, dry dipterocarp forest, secondary 

forest, grassland, and hill evergreen forest are increasing to 15.73, 15.66, 9.71, and 5.04 % respectively. For 

the changes of predicted year 2022 compared with 2011, hill evergreen forest, mixed deciduous forest, 

and dry dipterocarp forest are gradually decreased to 39.58, 3.52 and0.63 % respectively. The secondary 

forest, grassland, and sub-alpine forest are increased to 33.17, 16.45 and 0.02 % respectively. The plant 
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community has been tremendous changes based on environmental driving force within each forest stand 

for instances, the edge of two forest types, drought factor, and others land use patterns. 

Keywords: geo-Informatics, prediction change, mountain ecosystem 

 

 

บทนํา  

 ระบบนิเวศภูเขา (mountain ecosystem)        

มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นอัน

เน่ืองมาจากความสูงจากระดับนํ้าทะเล ระบบนิเวศภูเขาน้ีมี

ความสําคัญตอการเปนแหลงตนนํ้าลําธาร มีสังคมพืชท่ีเปน

ปาดงดิบเขาในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความสูงเกินกวา 1,000 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเลข้ึนไป พบพันธุพืชท่ีเดนซึ่งปกติ ข้ึนอยูใน

เขตอบอุนของโลกเขามาข้ึนผสมอยูเปนจํานวนมาก (ธวัชชัย,  

2549) จึงนับไดวา ระบบนิเวศภูเขามีความสําคัญเปนอยาง

ยิ่งตอประเทศไทยมาก ดังน้ัน การคุกคามระบบนิเวศภูเขา 

อาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท้ังในทางตรงและทางออมติดตามมาอยางรุนแรง  

(ดอกรัก และอุทิศ, 2553) 

จังหวัดเชียงใหม  มีพ้ืนท่ี 22,095.59 ตร.กม. เปน

จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาสูงครอบคลุมเกือบท้ังหมด โดยมี

พ้ืนท่ีของระบบนิเวศภูเขาเทากับ 6,813.44 ตร.กม หรือคิด

เปนรอยละ 30.84 ของพ้ืนท่ีจังหวัด  ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง และเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรม

ของพันธุพืชและสัตวปาท่ีมีความสําคัญ ในปจจุบัน ไดมีการ

สงเสริมการทองเท่ียวอยางกวางขวาง ทําใหมีการเขาไปใช

ประโยชนในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก กอใหเกิดผลกระทบตอ

ระบบนิเวศโดยรวม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนถ่ินอาศัยของสังคม

พืชและสัตวท่ีมีความสําคัญในระบบนิเวศภูเขา ดังน้ัน การ

ประเมินและคาดการณการเปลี่ยนแปลง ของพ้ืนท่ีปาไมและ

การใชท่ีดิน ในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งการ

ศึกษาวิจัยดังกลาว  จะสามารถสนับสนุนในการเตรียมการ

แกไขปญห าผลกระทบดังกลาวไดอยางถูกตองและทัน

สถานการณ  อันจะทําใหระบบนิเวศภูเขาในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม สามารถมีการใชประโยชนในดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่นยืนตอไป  

วัตถุประสงค 

เพ่ือจําแนกและประเมินคาดการณ การเปลี่ยน 

แปลงของพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน  ในระบบนิเวศภูเขา

จังหวัดเชียงใหม                

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

ในการ จําแนก พ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ในพ้ืนท่ี

ระบบนิเวศภูเขา  จังหวัดเชียงใหม โดยไดดําเนินการในสอง

ชวงเวลา คือ ในป พ.ศ. 2543 ทําการวิเคราะหและดัดแป ลง

ขอมูลการใชท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม และกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สวนในป  พ.ศ. 2554 

ทําการ แปลตีความและ วิเคราะหขอมูล ภาพถาย ดาวเทียม  

LANDSAT ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี  

11. อุปกรณในการศึกษา 

อุปกรณท่ีใชศึกษา  ไดแก แผนท่ีภูมิประเทศ ของ

กรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1:50,000 ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ศึกษา ขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5 TM            

ป พ.ศ. 2554 เครื่องระบุตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร  (Global 

Positioning System: GPS) โปรแกรม ดานระบบภูมิ

สารสนเทศ ขอมูลการใชท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม  

และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  
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12. การเตรียมขอมูล และกระบวนการกอนประมวล

ภาพ (Pre-processing) 

การเตรียมภาพ (data preparation) จัดเตรียม

ขอมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

กรมปาไม ในรูปแบบขอมูลเชิงเลข (digital image) ความ

ละเอียดของจุดภาพ 30 x 30 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม โดยเลือกภาพท่ีปราศจากเมฆ หรือมีนอยท่ีสุด และ

ไมมีปญหาสัญญาณภาพ นําขอมูลไปตรวจสอบคุณภาพดวย

การวิเคราะหฮิสโตแกรม (histogram analysis) กอน

นําไปใชในกระบวนการข้ันตอไป 

การปรับแกเชิงคลื่น  (Radiometric 

correction) ไดดําเนิน การปรับแกเพ่ือลดความไมชัดเจน 

การพรามัวและมีลายเสนปะปน (strip และ noise) ท่ีปรากฏ

ในขอมูลภาพดาวเทียม เน่ืองจากการรบกวนจากช้ัน

บรรยากาศหรือเกิดจากความบกพรองของเครื่องรับสัญญาณ 

ซึ่งภาพดาวเทียมท่ีนํามาใช ไดผานการปรับแกเ ชิงคลื่น ใหมี

ความถูกตองและเปนมาตรฐานเพ่ือนําไปใชในการศึกษาใน

ข้ันตอไป 

การปรั บแกเชิงเรขาคณิต  ( Geometric 

correction) เปนการปรับแกเพ่ือกําหนดพิกัดบนผิวโลกตาม

ตําแหนงบนภูมิประเทศจริง ใหกับขอมูลภาพดาวเทียม ตาม

ระบบพิกัดอางอิงในระบบ UTM (Universal Transverse 

Mercator) กริดโซนท่ี 47 อางอิงบนพ้ืนหลักฐานทางราบ 

WGS 1984 (World Geodetic System 1984) โดยใช

แบบจําลอง second-order linear polynomial equation 

เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีสูงต่ําไม

เทากัน พรอมท้ังจัดขอมูลภาพใหม  (image resampling) 

โดยวิธีการท่ีใช คือ nearest neighbor ใชคาความสูงของจุด

ท่ีใกลเคียงท่ีสุดเปนตัวประมาณคาจุดท่ี ไมทราบคาความสูง

ของภูมิประเทศ 

การปรับปรุงคุณภาพของขอมูล ( image 

enhancement) ทําการปรับปรุงคุณภาพของขอมูล ของ

ภาพถายดาวเทียม ดวยวิธีการยืดภ าพเพ่ือเนนความชัดเจน 

(contrast stretching) แบบการยืดภาพเชิงเสน (linear 

stretching) และใชการผสมสีแบบหลายชวงคลื่น ซึ่งทําการ

ผสมสีแบบบวก (additive color composite) โดยใชภาพสี

ผสมเท็จ (false color composite)  

การตัดขอมูลภาพ (image extraction) ทําการ

เลือกตัดขอมูล ภาพถายดาวเทียม ใหเหลือเฉพาะสวนท่ี

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ศึกษาจังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําขอมูลไปใช

ในการวิเคราะหข้ันตอไป 

13. การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

การกําหนดประเภทขอมูล (nomenclature) 

การกําหนดประเภทขอ มูลประเภทปาไมและการใช ท่ีดินใน

การศึกษาครั้งน้ี ไดทําการปรับปรุงระบบกําหนดประเภท

ขอมูล จากการจําแนกขอมูลประเภทปาไม ของกรมปาไม  

(2551) และกรมพัฒนาท่ีดิน  (2547) เปนมาตรฐาน โดยมี

ท้ังหมด 11 รูปแบบประเภทการใชท่ีดิน ไดแก พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม พ้ืนท่ีเกษตรไมยืนตน ปาเบญจพรรณ ปาเต็ง รัง 

ปาดิบเขา ปาก่ึงอัลไพน ปาฟนฟู ทุงหญา เมืองและสิ่งปลูก

สราง พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และแหลงนํ้า  

การจําแนกขอมูล และการวิเคราะหเบ้ืองตน    

ไดทําการจําแนกประเภทขอมูลเบ้ืองตนในพ้ืนท่ีศึกษา โดย

การนําขอมูลดาวเทียม มาแปลและตีความดวยคอมพิวเตอร 

ดวยการจําแนกขอ มูลแบบไมกํากับดูแล (unsupervised 

classification) วิธี ISODATA clustering algorithm โดย

กําหนดจํานวนกลุมประเภทขอมูล ตามประเภทการใชท่ีดิน

หลักในพ้ืนท่ีศึกษา 5 กลุม ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูก

สราง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีแหลงนํ้า และพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ และนําผลท่ีไดไปจําแนกการใชท่ีดินในระดับยอยตอไป 

ตามการกําหนดประเภทขอมูลท่ีไดกลาวขางตน 

การสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม ทําการสํารวจ

เก็บขอมูลภาคสนาม โดยเนนสํารวจพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขา 
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สุมตรวจในพ้ื นท่ีท่ีมีความซับซอนใน ชนิดปาไม  เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีเปนป จจุบันและมีความถูกตอง ในการสํารวจไดนํา

ขอมูลดาวเทียม เช่ือมตอกับระบบระบุตําแหนงทาง

ภูมิศาสตร เพ่ือชวยในการระบุตําแหนงสังคมพืชแตละ

ประเภทและการนําทาง โดยเช่ือมตอผานโปรแกรมทางดาน

ภูมิสารสนเทศ วิธีแบบเรียลไทม (real time) 

14. การจําแนกพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน 

การจําแนก พ้ืนท่ีปาไม และรูปแบบการใชท่ีดิน ใน

ระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการแปล ตีความ

ขอมูลภาพถายดาวเทียมดวยวิธีการจําแนกแบบใหคําปรึกษา 

(supervised classification) ควบคูไปกับการแปลตีความ

ขอมูลดาวเทียมดวยสายตา (visual classification) เพ่ือการ

ปรับแกขอมูลภายหลังท่ีไดจากการจําแนก (post 

classification) ใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 

การตรวจสอบความถูกตอง ของพ้ืนท่ีปาไมและ

การใชท่ีดิน (classification accuracy) ทําการ

เปรียบเทียบ ผลลัพธท่ีไดจากการจําแนกขอมูล กับผลการ

สํารวจภาคสนาม เพ่ือหาระดับความถูกตองท่ีสามารถยอมรับ

ได โดยท่ัวไปแลว โอกาสความนาจะเปนท่ีถูกตองอยูท่ีรอยละ 

80 (สุระ, 2546) โดยสรางตารางประเมินความถูกตอง เพ่ือ

คํานวณ ความถูกตองโดยรวม  ดวยวิธีการวิเคราะหตาราง

ความคลาดเคลื่อน (error matrix) และวิธีการวิเคราะหคา

ดัชนีแคปปา (kappa index) โดยผลในการจําแนกมีคาความ

ถูกตองโดยรวมเทากับ 80.55 และคาดัชนีแคปปาเทากับ 

0.90  

 

 

  

15. การประเมินและคาดการณการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี

ปาไมและการใชท่ีดินในระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม 

ดําเนินการศึกษาประเมิน และคาดการณแนวโนม

การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน โดย

ประยุกตใชการสํารวจระยะไกล รวมกับทฤษฏีมารคอฟ 

(Markov model) และเซลลูลาออโตมาตา (Cellular 

Automata) ซึ่งนิยมใชกันโดยท่ัวไป (กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม, 2547) โดยใชการวิเคราะหขอมูลหลายชวงเวลา

(multi-date analysis) ของขอมูลพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน 

ระหวางป พ .ศ. 2543 กับป พ.ศ. 2554 เพ่ือคาดการณการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดินในระบบนิเวศภูเขา

จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2565  

ผลการศึกษา 

17. ผลการศึกษาการจําแ นกพ้ืนท่ีปาไมและการใช

ท่ีดินในระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม ระหวาง           

ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2554 

 ผลการจําแนก พ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ในระบบ

นิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม  ป พ .ศ. 2543 และพ .ศ. 2554 

สามารถจําแนก พ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ได 11 ประเภท 

ไดแก ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปาเต็งรัง 

ทุงหญา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไมยืนตน ปาฟนฟู ปาก่ึงอัลไพน 

เมืองและสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และแหลงนํ้า  ซึ่ง การ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดินในระบบนิเวศภูเขา

จังหวัดเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2554 พบวาพ้ืนท่ีท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ไดแก ปาเต็งรัง ปาฟนฟู ทุงหญา 

ปาดิบเขา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เมืองและสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ี

อ่ืนๆ และแหลงนํ้า (เพ่ิมข้ึน 540.08, 537.86, 333.33, 

173.01, 118.63, 8.09, 5.34 และ 0.90 ตร.กม. ตามลําดับ) 

ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลดลง ไดแก ปาเบญจ

พรรณ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไมยืนตน และปาก่ึงอัลไพล (ลดลง 

1681.75, 35.22 และ 0.07 ตร.กม. ตามลําดับ) (ดังภาพท่ี 

1, 2 และตารางท่ี 1) 
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18. การคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปา

ไมและการใชท่ีดินในระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม    

ป พ.ศ. 2565 

 การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและ

การใชท่ีดินในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม ระหวาง

ป พ .ศ. 2543 – 2554 เพ่ือคาดการณการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี

ปาไมและการใชท่ีดิน ป พ .ศ. 2565 โดยการใชแบบจําลอง 

CA – MARKOV จากการดําเนินการวิเคราะหความนาจะเปน

ของการเปลี่ยนแปลง พบวามีคาโอกาสความนาจะเปนของ

การเปลี่ยนแปลง (transition probability) และคาสัดสวน

ของการเปลี่ยนแปลง (transition areas) ของแบบจําลองใน

พ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขา (ดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3) 

ผลการประเมินและคาดการณ การเปลี่ยนแปลง

พ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ในระบบนิเวศภูเขาจังหวัด

เชียงใหม ระหวางป พ .ศ. 2554 – 2565 พบวา พ้ืนท่ีปาไม

และการใชท่ีดินท่ีมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก ปาฟนฟู ทุงหญา เมือง

และสิ่งปลูกสราง และปาก่ึงอัลไพล (เพ่ิมข้ึ น 385.45, 

191.10, 4.21 และ 0.20 ตร.กม. ตามลําดับ ) ในขณะ

ประเภทพ้ืนท่ีท่ีมีการลดลง ไดแก ปาดิบเขา พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ปาเบญจพรรณ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไมยืนตน    

ปาเต็งรัง พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และแหลงนํ้า (ลดลง 458.89, 46.24, 

40.91, 22.64, 7.34, 3.12 และ 0.83 ตร.กม. ตามลําดับ) 

(ดังภาพท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

 

 

ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดินในระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2543 กับป พ.ศ. 

2554

 

ประเภทการใชท่ีดิน 
ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2554 การเปลี่ยนแปลง 

(ตร.กม.) % (ตร.กม.) % (ตร.กม.) % 

ปาดิบเขา 3,695.95 54.25 3,868.96 56.78 173.01 5.04 

ปาเบญจพรรณ 1,766.08 25.92 84.13 1.23 -1681.95 -48.97 

เกษตรกรรม 878.19 12.89 996.82 14.63 118.63 3.45 

ปาเต็งรัง 183.13 2.69 723.21 10.61 540.08 15.73 

ทุงหญา 104.70 1.54 438.03 6.43 333.33 9.71 

เกษตรไมยื้นตน 99.03 1.45 63.81 0.94 -35.22 -1.03 

ปาฟนฟู 66.44 0.98 604.30 8.87 537.86 15.66 

ปาก่ึงอัลไพน 14.76 0.22 14.69 0.22 -0.07 0.001 

เมืองและสิ่งปลูกสราง 2.39 0.04 10.48 0.15 8.09 0.24 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 2.26 0.03 7.60 0.11 5.34 0.16 

แหลงนํ้า 0.50 0.01 1.40 0.02 0.90 0.03 

รวมพ้ืนท่ี 6,813.44 100 6,813.44 100   
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีปาไมและรูปแบบการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2543 

 
ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีปาไมและรูปแบบการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2554 

ตารางท่ี 2 คาความนาจะเปน (transition probability) ของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ในพ้ืนท่ีระบบนิเวศ

ภูเขาจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ. 2554 - 2565 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation  หนา 110 

 

 ป พ.ศ. 2565 

ป 
พ

.ศ
. 2

55
4 

 Class1 Class2 Class3 Class4 Class5 Class6 Class7 Class8 Class9 Class10 Class11 

Class 1 0.8517 0.0000 0.0660 0.0000 0.0000 0.0013 0.0344 0.0007 0.0447 0.0000 0.0011 

Class 2 0.0000 0.9953 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0047 0.0000 0.0000 

Class 3 0.0360 0.0000 0.8366 0.0001 0.0189 0.0059 0.0367 0.0004 0.0651 0.0000 0.0003 

Class 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.8051 0.0000 0.0000 0.0072 0.0162 0.1715 0.0000 0.0000 

Class 5 0.0422 0.0000 0.0402 0.0006 0.7316 0.0269 0.0398 0.0010 0.1178 0.0000 0.0000 

Class 6 0.0791 0.0000 0.4305 0.0001 0.2663 0.0325 0.0811 0.0011 0.1088 0.0000 0.0006 

Class 7 0.0167 0.0000 0.0352 0.0000 0.0603 0.0003 0.8825 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 

Class 8 0.0024 0.0000 0.0000 0.0286 0.0000 0.0000 0.0000 0.7591 0.2063 0.0000 0.0036 

Class 9 0.0431 0.0000 0.0000 0.0006 0.0508 0.0000 0.2796 0.0022 0.5855 0.0000 0.0072 

Class 10 0.0215 0.0000 0.0000 0.0001 0.0070 0.0007 0.1070 0.0001 0.2189 0.6443 0.0005 

Class 11 0.0720 0.0000 0.0000 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0533 0.1379 0.0000 0.7345 

ตารางท่ี 3 คาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลง (transition areas) ของการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ในพ้ืนท่ี 

              ระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ. 2554 – 2565  

 ป พ.ศ. 2565 

ป 
พ

.ศ
. 2

55
4 

 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 Class10 Class11 

Class 1 414,701 - 32,152 8.00 - 648 16,744 318 21,781 - 531 

Class 2 - 16,253 - - - - - - 77 - 0.00 

Class 3 154,859 - 3,596,295 231 81,228 25,219 157,623 1,932 280,008 - 1,344 

Class 4 - - - 1,267 - - 11 26 270 - 0.00 

Class 5 33,907 - 32,299 494 588,037 21,612 31,956 778 94,679 - 0.00 

Class 6 7,397 - 40,283 5.00 24,913 3,039 7,585 100 10,182 - 58 

Class 7 11,208 - 23,653 0.0000 40,510 200 592,619 - 3,339 - 0.00 

Class 8 20 - - 242  - - 6,423 1,745 - 30 

Class 9 82,029 - - 672 56,229 - 309,533 2,464 648,185 34 7,966 

Class10 1,524 - - 5.00 493 49 7,588 10 15,518 45,686 32 

Class11 839 - - 27 - - - 621 1,606 - 8,554 

ท่ีมา : CA - Markov model. 

Remarks :  Class 1 ทุงหญา, Class 2 ปากึ่งอัลไพล, Class 3 ปาดิบเขา, Class 4 แหลงน้ํา, Class 5 ปาเต็งรัง, Class 6 ปาเบญจ

พรรณ, Class 7 ปาฟนฟ,ู Class 8 พื้นที่อื่นๆ, Class 9 พื้นที่เกษตรกรรม, Class 10 พื้นที่เกษตรไมยืนตน, Class 11 เมืองและส่ิงปลูกสราง 

 

ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดินในระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2554 กับ  

              ป พ.ศ. 2565 
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ประเภทการใชท่ีดิน 
ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

(ตร.กม.) % (ตร.กม.) % (ตร.กม.) % 

ปาดิบเขา 3,868.96 56.78 3,409.07 50.03 -459.89 -39.58 

เกษตรกรรม 996.82 14.63 950.58 13.95 -46.24 -3.98 

ปาเต็งรัง 723.21 10.61 715.87 10.51 -7.34 -0.63 

ปาฟนฟู 604.30 8.87 989.75 14.53 385.45 33.17 

ทุงหญา 438.03 6.43 629.13 9.23 191.10 16.45 

ปาเบญจพรรณ 84.13 1.23 43.22 0.63 -40.91 -3.52 

เกษตรไมยืนตน 63.81 0.94 41.17 0.60 -22.64 -1.95 

ปากึงอัลไพล 14.69 0.22 14.89 0.22 0.20 0.02 

เมืองและสิ่งปลูกสราง 10.48 0.15 14.69 0.22 4.21 0.36 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 7.60 0.11 4.48 0.07 -3.12 -0.27 

แหลงนํ้า 1.40 0.02 0.57 0.01 -0.83 -0.07 

รวมพ้ืนท่ี 6,813.44 100 6,813.44 100   

 

 

ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีปาไมและรูปแบบการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2565 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการจําแนกพ้ืนท่ีปาไม และการใชท่ีดินใน

ระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม พบ วา ในป พ.ศ. 2543 

จังหวัดเชียงใหม เปนพ้ืนท่ีปาดิบเขามากท่ีสุด มีพ้ืนท่ี

เทากับ 3,695.95 ตร.กม. (รอยละ 54.25) รองลงมาคือ 

ปาเบญจพรรณ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปาเต็งรัง ทุงหญา พ้ืนท่ี

เกษตรไมยืนตน ปาฟนฟู ปาก่ึงอัลไพ ล เมืองและสิ่งปลูก

สราง พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และแหลงนํ้า มีพ้ืนท่ี 1,766.08, 878.19, 

183.13, 104.70, 99.03, 66.44, 14.76, 2.39, 2.26 

และ 0.50 ตร.กม. (รอยละ 25.92, 12.89, 2.69, 1.54, 

1.45, 0.98, 0.22, 0.04, 0.03 และ 0.01) ตามลําดับ 

และรูปแบบการใชท่ีดินในป พ .ศ. 2554 มีรูปแบบการใช

ท่ีดิน เปนพ้ืนท่ีปาดิบเขามากท่ีสุด มีพ้ืนท่ีเทากับ 

3,868.96 ตร .กม . (รอยละ 56.78 ) รองลงมาคือ พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม ปาเต็งรัง ปาฟนฟู ทุงหญา ปาเบญจพรรณ 

เกษตรไมยืนตน ปาก่ึงอัลไลน เมืองและสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ี

อ่ืนๆ และแหลงนํ้า มีพ้ืนท่ีเทากับ 996.82, 723.21, 

604.30, 438.03, 84.13, 63.81, 14.69, 10.48, 7.60 

และ 1.40  ตร.กม. (รอยละ 14.63, 10.61, 8.87, 6.43, 

1.23, 0.94, 0.22, 0.15, 0.11 และ 0.02) ตามลําดับ โดย

มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ระหวา งป พ .ศ. 

2543 - 2554 พบวาประเภทการใชท่ีดินท่ีมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ไดแก ปาเต็งรัง ปาฟนฟู ทุงหญา ปาดิบเขา พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม เมืองและสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และแหลง

นํ้า (เพ่ิมข้ึน 540.08, 537.81, 333.33, 173.01, 118.63, 

8.09  5.34  และ 0.90  ตร .กม . ตามลําดับ ) ในขณะท่ี

ประเภทการใชท่ีดินท่ีมีพ้ืนท่ีลดลง ไดแก ปาเบญจพรรณ 

พ้ืนท่ีเกษตรไมยืนตน และปาก่ึงอัลไพน (ลดลง 1,681.95, 

35.22 และ 0.07 ตร.กม.) ตามลําดับ และเมื่อนําผลการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน  มาคาดการณการ

เปลี่ยนแปลง ในป พ .ศ. 2565  โดยการใชแบบจําลอง    

CA – MARKOV พบวาในป พ.ศ. 2565 มีพ้ืนท่ีปาดิบเขา

มากท่ีสุด โดยมีพ้ืนท่ี 3,409.07 ตร.กม. (รอยละ 50.03) 

รองลงมาคือ ปาฟนฟู พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปาเต็งรัง ทุงหญา 

ปาเบญจพรรณ พ้ืนท่ีเกษตรไมยืนตน ปาก่ึงอัลไพล เมือง

และสิ่งปลูกสร าง พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และแหลงนํ้า มีพ้ืนท่ีเทากับ 

989.78, 950.58, 715.87, 629.13, 43.22, 41.17, 

14.87, 14.69, 4.48 และ 0.57  ตร.กม. (รอยละ 14.53, 

13.95, 10.51, 9.23, 0.63, 0.60, 0.22, 0.22, 0.07 และ 

0.01) ตามลําดับ โดยประเภทการใชท่ีดินท่ีมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ไดแก ปาฟนฟู ทุงหญา เมืองและสิ่งปลูกสราง และปา

ก่ึงอัลไพล (เพ่ิมข้ึน 385.45, 191.10, 4.21 และ 0.20   

ตร.กม. ตามลําดับ) ในขณะท่ีประเภทการใชท่ีดินท่ีมีพ้ืนท่ี

ลดลง ไดแก ปาดิบเขา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปาเบญจพรรณ 

พ้ืนท่ีเกษตรไมยืนตน ปาเต็งรัง พ้ืนท่ีอ่ืนๆ และแหลงนํ้า 

(ลดลง 459.89, 46.24, 40.91, 22.64, 7.34, 3.12 และ 

0.83 ตร.กม. ตามลําดับ)  

 จาก การประเมินและคาดการณกา ร

เปลี่ยนแปลง พ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ในระบบนิเวศ

ภูเขาจังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปขอเสนอแนะประเด็น

ตางๆ ดังน้ี  

1. การศึกษาคาดการณการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี

ปาไมและการใชท่ีดินในระบบนิเวศภูเขา จังหวัดเชียงใหม  

ควรมีการศึกษาอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปนระบบนิเวศท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และ มคีวามเปราะบาง 

โดยเฉพาะในถ่ินสังคมพืชปาชนิดตางๆในพ้ืนท่ีระบบนิเวศ

ภูเขา 

2. การศึกษาและคาดการณการเปลี่ยนแปลง

พ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน  ควรมีการกําหนดการศึกษา

ชนิดปาไม ตามสภาพปจจัยสิ่งแวดลอมใหครอบคลุม เชน 

ในการศึกษาการสํารวจขอมูล หากมีการพิจารณาดาน

ปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และสิ่งแวดลอม หรือใชเกณฑ

ความสูงจากระดับนํ้าทะเลมาใชในการสํารวจดาน ชนิดปา

ไม จะทําใหผลการศึกษาดานความหลากหลายของ พ้ืนท่ี

ปาไม สามารถแบงช้ันของสังคมพืชในระดับละเอียด และ

นํามาใชในการประเมินความหลากหลายทางระบบนิเวศ

ปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. การประเมินและคาดการณการเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนท่ีปาไม และรูปแบบการใชท่ีดิน ในชวงระยะเวลา 

5 – 10 ป ควรมีการจัดทําการจําแนกรูปแบบการใชท่ีดิน  

ในดาน ฐานขอมูลการใช ท่ีดิน ควรมีรูปแบบการจําแนก

ขอมูล ในระดับมาตราสวนเดียวกัน ซึ่งมีผลทําให การ

คาดการณการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ีดวยแบบจําลอง  CA - 

MARKOV ใหผลลัพธท่ีมีความถูกตองและมีความ

นาเช่ือถือมากข้ึน 

4. แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เนน

เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  จากการเปลี่ยนแปลง

ของฐานขอมูล การใชท่ีดินเปนหลัก ดังน้ัน ในการศึกษา

ควรมีการคํานึงถึงแบบจําลอง  หรืออิทธิพลของปจจัย ท่ี

สําคัญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  เชน แบบจําลองทาง สิ่งแวดลอม  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี เพ่ือมองภาพการ

เปลี่ยนแปลง ของพ้ืนท่ีปาไมและการใชท่ีดิน ไดอยาง มี

ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนได 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  การคาดการณ

การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไม และการใชท่ีดินในระบบ

นิเวศภูเขา จังหวัดเชียงใหม  สามารถนําไปใชในการวาง

แผนการจัดการ เพ่ือการเตรียมการเฝาระวังการ

เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ ดานปาไม  ท่ี

อาจมีผลกระทบหรืออาจมีแนวโนมตอ ภาวะการใกล สูญ

พันธุของพันธุไมในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือเปนการอนุรักษความหลายหลายทางชีวภาพดานพืช

ปาในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถนําแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจั ยสู

กลุมเปาหมาย และมุงเนนไปท่ีหนวยงาน หรือชุมชนใน

ทองถ่ินเพ่ือ นําไปใชในการ ติดตามและเฝาระวังความ

เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ ดานปาไมใน

ระบบนิเวศภูเขาในจังหวัดแมจังหวัดเชียงใหมได 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
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คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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การดําเนินโครงการและสถานท่ีท่ีใชในการทําโครงการ

เปนอยางด ี

เอกสารอางอิง 

กรมปาไม. 2551. โครงการจัดทําแผนท่ีปาไมโดยภาพถาย

ดาวเทียม พ .ศ. 2551 (Forest mapping using 

satellite imageries 2008) สํานักจัดการท่ีดินปา

ไม กรมปาไม กรุงเทพฯ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม . 2547 . รายการแผนท่ี 

10 Theme : โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูล

สาร สนเทศภูมิศาสตรจังหวัดเชียงใหม . ศูนย

สารสนเทศสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ 
 

กรมสงเสริมคุณภาพ สิ่งแวดลอม . 2547. โครงการศึกษา

จัดทําฐานขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมระดับพ้ืนท่ี ดานการสํารวจระยะไกล 

กรณีศึกษา จังหวัดกระบ่ีและพังงา . กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม พญาไท กรุงเทพฯ 

ดอกรัก มารอด และอุทิศ กุฎอินทร. 2553. นิเวศวิทยาปา

ไม (Forest ecology). กองทุนจัดพิมพตํารา , 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กรุงเทพฯ  

ธวัชชัย สันติสุข . 2549 . ปาของประเทศไทย . สํานักหอ

พรรณไม, กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืช, กรุงเทพฯ  

สุระ พัฒนเกียรติ . 2546. ระบบภูมิสารสนเทศในทาง

นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม . ครั้งท่ี 1. โรงพิมพ

ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, กรุงเทพฯ. 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 114 

 

การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีตน

นํ้าแมกลอง 

Hydrological Characteristic Study of Mae Klong Head Watershed on 

Land Use Changes, Kanchanaburi province 

 

สําเริง ปานอุทัย1 สมชาย ออนอาษา1 บุญมา ดีแสง1และ ดอกรัก มารอด2 

1 สวนวิจัยตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

2 คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

บทคัดยอ: การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน พ้ืนท่ีตนนํ้าแมกลอง ใชลุมนํ้า

หวยลิ่นถ่ิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนพ้ืนท่ีศึกษา โดยทําการศึกษาขอมูลในชวงป พ .ศ. 2537-2554 ผล

การศึกษา พบวา ลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ินมีปริมาณนํ้าฝนร ายปเฉลี่ย 1,662.6 มิลลิเมตรตอป มีปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ย 552,513 

ลูกบาศกเมตร/ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 552.5 มิลลิเมตร และมีศักยภาพการใหนํ้าทา 33.2 เปอรเซ็นตของนํ้าฝน โดยเปน

ปริมาณนํ้าในชวงนํ้าหลาก 73.5 เปอรเซ็นต และเปนนํ้าในชวงแลงฝน 26.5 เปอรเซน็ต  

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาในชวงระยะเวลา 17 ป โดยแบงเปน 3 ชวงไดแก ป พ .ศ. 2537-2542  

พ.ศ. 2543-2548 และพ.ศ. 2549-2554 ซึ่งในแตละชวงมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินคือมีพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึนจาก 84.25 

เปอรเซ็นตในป พ.ศ.2535 เปน 92.48 และ 97.27 เปอรเซ็นต ในปพ.ศ.2543 และพ.ศ.2551 ตามลําดับ พบวา ปริมาณนํ้าทา

รายปมีแนวโนมลดลงเล็กนอย เชนเดียวกับปริมาณนํ้าในชวงนํ้าหลากท่ีมีแนวโนมลดลง สวนปริมาณนํ้าในชวงแลงฝนมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึน สําหรับชวงเวลาการไหลของนํ้าทาในชวงนํ้าหลากในแตละชวงเวลาของ ป พบวา มีระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน 

โดยปริมาณนํ้าทา 50 เปอรเซ็นตของนํ้าท้ังหมดจะมีระยะเวลาการไหลท่ีเพ่ิมข้ึนจากจาก 72 วัน เปน 95 และ 96 วัน 

ตามลําดับ และระยะเวลาท่ีปริมาณนํ้า 5 และ 1 เปอรเซ็นตสุดทายของนํ้าท้ังหมดมีระยะเวลาท่ีสั้นลงตามการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี

ปาไม 

คําสําคัญ: น้ําทา สมดุลน้ํา ปาเบญจพรรณ การทดแทนตามธรรมชาต ิปารุนสอง 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 115 

 

Abstract: The study on Hydrological Characteristics of Mae Klong Head Watershed in response to Land 

Use Changes was conducted at Lin thin watershed, Kanchanaburi province. The meteorological and 

hydrological data during 1994-2011 were indentified and interpreted.  The result found that average 

annual rainfall at Lin thin watershed was 1,662.6 mm and it provided stream flow of 552,513 m3 km-2 or 

552.5 mm. Potential stream flow of the watershed was 33.2% of rainfall amount; 73.5% was stream flow 

during wet period and 26.5 % was stream flow during dry period. 

The response of hydrological characteristics to land use change in the study period were divided 

in 3 phases; 1994-1999, 2000-2005 and 2006-2011. During this period, forest area of the watershed tended 

to increase. There was 4.25% of forest area in 1992 or the first phase, and increased to be 92.48% 

and97.27% in 2000 and 2008, respectively. The annual stream flow and stream flow during wet period 

tended to decrease from the first to the third phase, while those of dry period trended to increase. 

According to flow characteristics, it was found that 50% flow intervals tended to increase; they were 72 

days at the first phase, 95 and 96 days in the second phase and the third phase, respectively. Increased 

forest area led to decrements in 5% and 1% intervals of the streamflow. 

Keywords: Streamflow, Discharge, Water balance, Mixed deciduous forest, Secondary forest 

 

 

บทนํา   

นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอความ

เปนอยูของมนุษย ท้ังทางดานอุปโภค บริโภค โดยปริมาณนํ้า

สวนใหญท่ีนํามาใชประโยชนคือนํ้าผิวดินท่ีอยูตามลําหวย ลํา

ธาร อางและเข่ือนกักเก็บนํ้า แตจากความตองการใชนํ้าและ

ท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมของประชากร พ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร

จึงถูกบุกรุกทําลายเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีปาไมอันอุดมสมบูรณ ไป

เปนพ้ืนท่ีทางการเกษตรและท่ีอยูอาศัย ทําใหเกิดความไม

สมดุลของระบบนิเวศนในการทําหนาท่ีควบคุมระบบการดูด

ซับและระบายนํ้า ตลอดจนความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง

สภาวะอากาศ ทําใหเราประสบกับปญหาของการเกิดอุทกภัย

ในชวงฤดูฝนท่ีมีฝนตกชุก และเกิดความแหงแลงขาดแคลน

นํ้าในชวงฤดูแลง ท่ีทําความเสียหายท้ังชีวิต ทรัพยสิน 

ตลอดจนเปนชนวนความขัดแยงของประชาชนในพ้ืนท่ีจาก

การแยงชิงทรัพยากรนํ้า ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมาก

ข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการบุกรุกทําลายปาท่ี เปนแหลงตน

นํ้าลําธาร การฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนนํ้าใหกลับมามีความอุดม

สมบูรณดังเดิมสามารถเอ้ืออํานวยนํ้าใหกับประชาชนไดอยาง

เหมาะสมกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ

ประเทศชาติ จึงเปนแนวทางการแกไขท่ีถูกนํามาใชใน

ปจจุบัน ดังน้ันการศึกษาลักษณะอุทกวิทยาของพ้ืนท่ี ตนนํ้า

ในปจจุบันเปนอยางไรเปรียบเทียบในอดีตท่ีผานมา จะชวย
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ทําใหเราทราบถึงสถานภาพของการฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนนํ้าใน

อดีตวาสําเร็จมากนอยเพียงใด 

วิธีการวิจัย 

16. การรวบรวมและเก็บขอมูล 

1.1 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานตาง ๆ 

ของพ้ืนท่ีตนนํ้าแมกลอง 

1.2. เก็บวัดขอมูลอากาศ ไดแก ปริมาณนํ้าฝน

รายวัน อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ และการระเหยนํ้า

รายวัน  

1.3 วัดปริมาณนํ้าในลําธาร โดยใชเครื่องบันทึก

ระดับนํ้าอัตโนมัติ  (Data logger) แลวนํามาคํานวณหา

ปริมาณนํ้า 

17.  การวิเคราะหขอมูล 

2.1 วิเคราะหหาคาทางสถิติตาง ๆ ของข อมูล

อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ และการระเหยปริมาณ

นํ้าฝนรายวัน 

2.2 วิเคราะหขอมูลนํ้าทา ลักษณะการไหลของ

นํ้าทาในแตละชวงเวลา ตลอดจนเปรียบเทียบปริมาณนํ้า

ในชวงนํ้าหลาก (wet period) และชวงนํ้าแลง (dry period) 

2.3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินใน

ชวงเวล าตาง ๆ และขอมูลอากาศกับการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณนํ้าทา 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา ตามการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีตนนํ้าแมกลอง 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการศึกษาในพ้ืนท่ีลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีลุมนํ้า 

109 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญปกคลุมดวยปา

ธรรมชาติโดยเฉพาะปาเบญจพรรณผสมไผ และมีพ้ืนท่ีทาง

การเกษตรกระจายอยูบริเวณตอนกลางของลุมนํ้า นอกจากน้ี

ยังมีสวนปาท่ีปลูกฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณตอนลางของลุมนํ้าบาง

เล็กนอย ซึ่งการดําเนินงา นในครั้งน้ี ใชขอมูลท่ีมีการเก็บ

รวบรวมในชวง เมษายน 2537- มีนาคม 2554 มา

ทําการศึกษา ผลปรากฏดังน้ี 

19.  ปริมาณน้ําฝน 

ลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน มีปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ย 1,662.6 

มิลลิเมตร โดยมีคาอยูในชวง 1,250.6-1,937.9 มิลลิเมตร  

สวนรอบความผันแปรของปริมาณนํ้าฝนรายป จะอยูในชวง

ทุกๆ 6 ป (ภาพท่ี 1) และเมื่อนําปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปไป

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานปริมาณนํ้าฝน พบวาลุมนํ้า

หวยลิ่นถ่ินเปนพ้ืนท่ีลุมนํ้าท่ีมีปริมาณนํ้าฝนรายปสูง  สําหรับ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีวิเคราะหจาก 10 Year Moving 

Average พบวาปริมาณนํ้าฝนร ายปมีแนวโนมท่ีลดลง

เล็กนอยแตไมเดนชัดนัก (ภาพท่ี 2)  การตกของนํ้าฝนราย

เดือนน้ันพบวา ชวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน จะเปนชวง

ท่ีมีฝนตกชุก เพราะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใตท่ีนําความช้ืนมาสูพ้ืนท่ี และบางครั้งจะไดรับอิทธิพลจาก

พายุโซนรอนและพายุดี เปรสช่ันท่ีเคลื่อนตัวเขาสูพ้ืนท่ี โดย

เดือนกรกฎาคมจะเปนเดือนท่ีมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุด  สําหรับ

ชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ จะไดรับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะนําพาความแหงแลง และ

หนาวเย็นมาสูพ้ืนท่ี ทําใหเกิดภาวะแลงฝนมีปริมาณฝนตก

นอย โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมจะมีปริมาณฝนตกนอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 1ปริมาณนํ้าฝนรายป บริเวณลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน 

 

ภาพท่ี 2 แนวโนมของปริมาณนํ้าฝนรายป จาก 10 year moving mean 

 

 

ปริมาณนํ้าฝนรายวัน โดยเฉลี่ยจะมีจํานวนวันท่ีฝนตก

ประมาณ 137 วันตอป โดยปริมาณนํ้าฝนรายวันท่ีตกสูงสุด

ในรอบวันคือ 175 มิลลิเมตร (ตารางท่ี 1) และเมื่อนําขอมูล

ปริมาณนํ้าฝนรายวันมาแจกแจงการตกของฝน ตามชวงช้ัน

การตกของฝนท่ี ประเดิมชัย และสมาน (2528) ไดกําหนดไว 

พบวา  ฝนท่ีตกนอยกวา 10 มิลลิเมตร มีมากท่ีสุดโดย มี

จํานวน 83 วัน รองลงมาไดแกนํ้าฝนท่ีตกระหวาง 10-30 

มิลลิเมตร สวนชวงท่ีเหลือจะมีปริมาณฝนตกไมมากนัก และ

เมื่อนําจํานวนนํ้าฝนท่ีตกมาหาเปอรเซ็นตการเกิดนํ้าฝนในแต

ละระดับ พบวาระดับของฝนท่ีมี ปริมาณการตกนอยมีโอกาส

เกิดข้ึนไดมากกวาระดับของฝนท่ีมีปริมาณมาก ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ กฤษดาพร (2548) ท่ีพบวาปริมาณนํ้าฝนท่ี



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 118 

 

มีปริมาณการตกนอยจะมีโอกาสเกิดไดมากกวาฝนท่ีมี

ปริมาณการตกเปนปริมาณมาก  สําหรับการตกของฝนท่ีตก

ติดตอกันตั้งแต 2 วันข้ึนไปน้ัน จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา

การตกของฝนท่ีตกติดตอกันจํานวนนอยวัน จะมีคามากกวา

ฝนท่ีตกติดตอกันเปนจํานวนวันมาก โดยในพ้ืนท่ีลุมนํ้าหวย

ลิ่นถ่ิน มีจํานวนวันท่ีเคยเกิดฝนตกติดตอกันมากท่ีสุดถึง 43 

วัน ซึ่งทําใหมีโอกาสท่ีจะเกิดอุทกภัยทําความเสียหายแก

พ้ืนท่ีรับนํ้าตอนลางได 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณนํ้าฝนรายวันเฉลี่ย ในลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน เมษายน 2534 ถึงมีนาคม 2554 

ลําดับ ชวงการตกของฝน จํานวนวันท่ีมีฝนตก (วัน) เปอรเซ็นตของจํานวนวันท่ีฝนตก (%) 

1 >10 83 60.58 

2 10-30 42 30.66 

3 30-60 9 6.57 

4 60-100 2 1.46 

5 >100  1 0.73 

รวม  137 100 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณนํ้าทาลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

เดือน ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าทา 

 (มิลลิเมตร) (ลูกบาศกเมตร) (ลูกบาศกเมตร/ตารางกิโลเมตร) (มิลลิเมตร) 

เมษายน 95.2 1,736,707 15,943 15.9 

พฤษภาคม 213.7 2,385,930 21,903 21.9 

มิถุนายน 211.7 3,301,668 30,310 30.3 

กรกฎาคม 300.2 6,179,962 56,733 56.7 

สิงหาคม 286.1 8,592,398 78,880 78.9 

กันยายน 280.0 11,239,760 103,183 103.2 

ตุลาคม 166.3 10,777,897 98,943 98.9 

พฤศจิกายน 23.9 6,207,194 56,983 57.0 

ธันวาคม 3.2 3,736,299 34,300 34.3 

มกราคม 7.2 2,624,850 24,097 24.1 

กุมภาพันธ 23.7 1,776,648 16,310 16.3 

มีนาคม 51.5 1,625,962 14,927 14.9 

รวม 1,662.6 60,185,277 552,513 552.5 

เปอรเซ็นตนํ้าทาตอนํ้าฝน (%) 33.2 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณนํ้าทาชวงนํ้าหลากและนํ้าแลงลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน 

ชวงเวลา เดือน 
ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าทา 

(มิลลิเมตร) (%) (มิลลิเมตร) (%) 

ชวงนํ้าหลาก เมษายน-ตุลาคม 1,553.1 93.4 405.9 73.5 

ชวงนํ้าแลง พฤศจิกายน-มีนาคม 109.5 6.6 146.6 26.5 

รวม  1,662.6 100 552.5 100 

 

 

 2. ปริมาณน้ําทา 

ศักยภาพการใหนํ้าทาของลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน พบวามี

ปริมาณนํ้าทา 60,185,277 ลูกบาศกเมตร/ป คิดเปนปริมาณ

นํ้าทาตอพ้ืนท่ี 552,513 ลูกบาศกเมตร/ตารางกิโลเมตร และ

เปนความสูง 552 .5 มิลลิเมตร ซึ่งคิดเปนศักยภาพการให

นํ้าทา 33.2 เปอรเซ็นตของปริมาณนํ้าฝน (ตารางท่ี  2) เมื่อ

นําปริมาณนํ้าทารายปตอพ้ืนท่ี และปริมาณนํ้าทาตอปริมาณ

นํ้าฝนรายป ไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามตาราง

ผนวกท่ี 1 จะพบวาลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ินเปนพ้ืนท่ีลุมนํ้าท่ีมี

ศักยภาพการใหปริมาณนํ้าทาปานกลาง หัวขอยอยผลและ

วิจารณ ผลการศึกษาปริมาณนํ้าทาในชวงนํ้าหล าก (wet 

period) และแลงฝน (dry period) พบวาลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ินมี

ปริมาณนํ้าทาไหลในชวงนํ้าหลาก 73.5 เปอรเซ็นต และ

ปริมาณนํ้าทาไหลในชวงแลงฝน 26.5 เปอรเซ็นตของปริมาณ

นํ้าท้ังป (ตารางท่ี 3) เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการใหนํ้าทา

ในชวงแลงฝน ซึ่งเปนชวงท่ีมีฝนต กนอย ปริมาณนํ้าจะเกิด

จากบทบาทของดินในการปลดปลอยความช้ืนออกจากดินใน

ลักษณะนํ้าไหลใตดิน โดยดินจะปลดปลอยความช้ืนท่ีสะสม

อยูในรูปนํ้าฉาบผิวหนาเม็ดดิน และอยูในชองวางขนาดเล็ก

มากของดิน ความช้ืนจะเคลื่อนท่ี อยางชาๆ ดวยแรงเกาะยึด

โมเลกุลของนํ้าถายเทตอเน่ืองกั นไปจากสันเขาจนถึงพ้ืนท่ี

ตอนลางของลุมนํ้าจนทําใหความช้ืนของดินบริเวณใกลลํา

หวยมีความช้ืนเพ่ิมข้ึนจนถึงจุดอ่ิมตัวแลวไหลซึมลงสูลําธาร

เปนปริมาณนํ้าทาในชวงแลงฝนตอไป (เกษม, 2539) 

สําหรับปริมาณทาในชวงแลงฝนท่ีศึกษาไดในครั้งน้ี 

พบวา  มีคาสูงกวาปาเต็งรัง  จังหวัดสกลนคร ท่ีมีปริมาณ

นํ้าทาในชวงแลงฝนเพียง 2.6 เปอรเซ็นตของปริมาณนํ้าท้ังป  

(โสภณและคณะ , 2555 ) ปาดิบช้ืนคลองบางเลน จังหวัด  

สุราษฎรธานี ท่ีพบวามี 16 เปอรเซ็นต (เสาวคนธ , 2543 )  

แตจะมีคาต่ํากวาปาดิบเขา จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีปริมาณนํ้า

ในชวงแล งฝนประมาณ 30 เปอรเซ็นต (เพ่ิมศักดิ์ , 2522 ) 

แสดงใหเห็นวาลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ินมีศักยภาพการใหนํ้าทา

ในชวงแลงฝนคอนขางสูง ท้ังน้ี เน่ืองจากลุมนํ้าลิ่นถ่ินมีช้ันดิน

ลึก สวนใหญเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีความพรุนสูง และ

มีความสามารถในการกักเก็บนํ้าไวไดมากจึง ทําใหมีปริมาณ

นํ้าท่ีจะปลดปลอยลงสูลําธารในชวงแลงมากตามไปดวย ซึ่ง

สอดคลองกับท่ี สาโรจน และคณะ (2554) สรุปไววาชองวาง

ภายในดิน และความลึกของช้ันดินจะมีบทบาทตอการกักเก็บ

นํ้าฝนในชวงตนฤดูฝน และการปลดปลอยในชวงฤดูแลง โดย

ดินท่ีมีความสามารถในการกักเก็บนํ้า ไวในดินคอนขางสูง 

ยอมทําใหมีการระบายนํ้าสูลําธารอยางชาๆ ตลอดเวลาและ

คอนขางสม่ําเสมอ 
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  ลักษณะการไหลของนํ้าทา  ลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ินเปน

ลุมนํ้าท่ีมีนํ้าไหลตลอดป (perennial stream) โดยปริมาณ

นํ้าทาจะเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ ตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน 

เพราะชวงน้ี ดินยังมีความช้ืนนอย ฝนท่ีตกลงมาสวนใหญจะ

ถูกดินดูดซับไว แลวปริมาณนํ้าทาจึงเริ่มเพ่ิมสูงข้ึนอยาง

รวดเร็วในเดือนกรกฎาคมจนมีคาสูงสุดในเดือนกันยายน ซึ่ง

เปนเดือนท่ีดินอ่ิมตัวดวยนํ้า ปริมาณนํ้าท่ีถูกเก็บสะสมไวใน

ดิน จะถูกระบายลงสูลําธาร (Mishra และ Singh, 2003) 

รวมกับปริมาณนํ้าทาท่ีเกิดจากฝนท่ีตกในเดือนน้ี จึงทําใหมี

ปริมาณนํ้าสูงสุดดังกลาว หลังจากน้ันแลวปริมาณนํ้าทาจะ

เริ่มลดลงในเดือนพฤศจิกายน จนมีคาต่ําสุดในเดือนมีนาคม 

(ภาพท่ี 3) เพราะเปนชวงท่ีมีปริมาณฝนตกนอยหรือไมมีฝน

ตกลงมาเติมในพ้ืนท่ีเลย ปริมาณนํ้าท าจะเกิดจากความช้ืนท่ี

ถูกกักเก็บไวในดินในชวงกอนหนาแลวระบายลงสูลําธาร 

 

ภาพท่ี 3 ลักษณะการไหลของปริมาณนํ้าทาลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

3.การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมตอปริมาณน้ําทา 

 3.1 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไม  สําหรับพ้ืนท่ี

ปาไมในลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี ในป พ.ศ.2535, 2543 และ 2551 พบวา มีพ้ืนท่ี

ปาไม 58,240, 63,930 และ 67,241 ไร ตามลําดับ หรือคิด

เปน 84.25, 92.48 และ 97.27 เปอรเซ็นต จะเห็นวาในชวง

ป พ .ศ. 2535- 2543 พ้ืนท่ีปาไม เพ่ิมข้ึน 8.23 เปอรเซ็นต 

และในชวงป พ .ศ.2543- 2551 พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน 4.79 

เปอรเซ็นต ดังแสดงในตารางท่ี 4 โดยพ้ืนท่ีปาไมท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี

เปนผลมาจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรเดิมและพ้ืนท่ีไรรางท่ีไมมี

การใชประโยชนไดมีการฟนตัวโดยมีไมเบิกนําโตเร็ว และ

ลกูไมของไมทองถ่ินเดิมข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ี รวมท้ังจากพ้ืนท่ีสวน

ปาท่ีมีการปลูกฟนฟูพ้ืนท่ีในชวงท่ีผานมา เริ่มเจริญเติบโตปก

คลุมพ้ืนท่ีอยางเดนชัด 

3.2 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าทา  จากการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าทารายป พบวามีลักษณะท่ีผัน

แปรไปในทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝน

รายป (ภาพท่ี 4) ซึ่งสอดคลองกับท่ี Wisler และ Brater 

(195 9) กลาวไววาปริมาณนํ้าทาจะผันแปรโดยตรงกับ

ปริมาณนํ้าฝน    

 

ภาพท่ี 4 ปริมาณนํ้าทารายป บริเวณลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน 

สําหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าทา

รายป ท่ีใช 10 year moving mean เปนเครื่องมือวิเคราะห

หาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง พบวาปริมาณนํ้าทารายป

จะมีแนวโนมลดลงเล็กนอย (ภาพท่ี 5) 
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ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีปาไมบริเวณลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปพ.ศ.2535-2551 

ป พ.ศ. พ้ืนท่ีปาไม 

 (ไร) (เปอรเซ็นต) (เปอรเซ็นตท่ีเพ่ิมข้ึน) 

2535 58,240.69 84.25 - 

2543 63,930.73 92.48 8.23 

2551 67,241.44 97.27 4.79 

 

 

ภาพท่ี 5 แนวโนมของปริมาณนํ้าทาและปริมาณนํ้าฝนรายป 

จาก10 year moving mean 

 สําหรับการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

นํ้าทาในครั้งน้ีไดแบงชวงเวลาการศึกษาออกเปน 3 ชวง ตาม

รอบความผันแปรของปริมาณนํ้าฝนและใหครอบคลุมกับการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไม คือ ชวงป พ .ศ. 2537- 2542  

ชวงป พ .ศ. 2543-2548 และชวงป พ .ศ. 2549-2554  ผล

ปรากฏดังตารางท่ี 5ซึ่งจะพบวาปริมาณนํ้าฝนในแตละ

ชวงเวลาจะมีคาใกลเคียงกันโดยปริมาณนํ้าฝนจะอยูระหวาง 

1,643.6-1,674.8 มิลลิเมตร และปริมาณนํ้าฝนสวนใหญจะ

เกิดข้ึนในชวงนํ้าหลาก สวนในชวงแลงฝนมีปริมาณนํ้าฝนอยู

เพียง 5.5-8.7 เปอรเซ็นตของปริมาณนํ้า ฝนท้ังป  สําหรับ

ปริมาณนํ้าทารายปจะอยูในชวง 552 .2-582 .7 มิลลิเมตร 

หรือคิดเปนเปอรเซ็นตตอนํ้าฝนระหวาง 31 .2-34 .9 

เปอรเซ็นต 

สําหรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทาใน

แตละชวงเวลา ดังแสดงในภาพท่ี 6 พบวาปริมาณนํ้าทาราย

ปจะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลงเล็กนอย สวนปริมาณ

นํ้าทาในชวงนํ้าหลากก็จะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลง

เชนเดียวกันกับปริมาณนํ้าทารายป สวนปริมาณนํ้าทาในชวง

แลงฝนจะมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน จากการท่ีปริมาณนํ้าทารายปมี

ปริมาณลดลงเล็กนอย นาจะเกิดจากการกระจายการตกของ

ฝนท่ีมีปริมาณการตกของฝนในชวงท่ีมีปริมาณนํ้าฝนสูง นอย

กวาชวงแรกท่ีทําการศึกษา (ชวงป พ.ศ. 2537-2542, 2543-

2548 และ 2549- 2554 มีปริมาณนํ้าฝนมากกวา 10 

มิลลิเมตร จํานวน 39.42, 32.5 และ 34.6 เปอรเซ็นต ) ซึ่ง

สอดคลองกับท่ี Chow (1964) ไดสรุปไววา  ปริมาณนํ้าฝนท่ี

มีปริมาณการตกสูงจะมี อิทธิพลตอการเกิดนํ้าทาอยางมาก 

โดยเฉพาะปริมาณฝนท่ีตกเกิน 20 มิลลิเมตรจะเปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเกิดนํ้าทาอยางชัดเจน รวมท้ังชนิดของพืชท่ี

ข้ึนทดแทนสวนใหญเปนไมเบิกนําท่ีมีความตองการใชนํ้าเพ่ือ

การเจริญเติบโตสูง และมีเรือนยอดใกลเคียงกัน ทําใหเกิด

การสู ญเสียนํ้าไปกับคายการระเหยทางปากใบ (วารินทร 

และคณะ, ไมระบุปท่ีพิมพ ; สมชาย และคณะ, 2547) 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณนํ้าทาและนํ้าฝน ในแตละชวงเวลาของลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน 

เดือน 

ป 2537-2542 ป 2543 - 2548 ป 2549 - 2554 

นํ้าฝน 

(มม.) 

นํ้าทา 

(มม.) 

นํ้าฝน 

(มม.) 

นํ้าทา 

(มม.) 

นํ้าฝน 

(มม.) 

นํ้าทา 

(มม.) 

เม.ย. 90.2 13.94 104.9 19.21 90.5 14.68 

พ.ค. 181.5 20.49 244.3 28.26 215.2 16.96 

ม.ิย. 198.2 24.12 208.7 32.63 228.2 34.18 

ก.ค. 361.8 77.73 225.9 47.83 313 44.64 

ส.ค. 290.3 104.49 269.4 68.51 298.5 63.64 

ก.ย. 312.9 123.27 267.3 88.53 259.7 97.75 

ต.ค. 143.1 113.46 181.2 94.31 174.6 89.06 

รวมเม.ย.-ต.ค. 1,578.0 477.5 1,501.7 379.28 1,579.7 360.91 

เปอรเซ็นต 94.5 81.9 91.4 68.6 94.3 69.1 

พ.ย. 26.5 40.08 24.3 64.95 20.9 65.92 

ธ.ค. 0.5 21.56 3 39.11 6 42.23 

ม.ค. 15 18.97 5.6 28.92 1.1 24.4 

ก.พ. 4.7 13.06 47.6 21.12 18.8 14.75 

ม.ีค. 44.7 11.51 61.4 19.24 48.3 14.03 

รวมพ.ย.-ม.ีค. 91.4 105.18 141.9 173.34 95.1 161.33 

เปอรเซ็นต 5.5 18.1 8.6 31.4 5.7 30.9 

รวม 1,669.4 582.7 1,643.6 552.6 1,674.8 522.2 

เปอรเซ็นตนํ้าทาตอนํ้าฝน 

 

34.9 

 

33.6 

 

31.2 

 

 

สวนปริมาณนํ้าทาในชวงนํ้าหลากท่ีมีปริมาณลดลง 

นาจะเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปาไมอันเน่ืองมาจากการท่ี

พ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกมีการทดแทนเปนปารุนท่ีสองเพ่ิมมากข้ึน 

โดยปาไมท่ีเพ่ิมข้ึนจะชวยชะลอการไหลบาของนํ้าหนาผิวดิน

ใหชาลง โดยพืชพรรณท่ีปกคลุมดินจะชวยยับยั้งการไหลบา

ของหนาดิน ชวยลดอัตราหลากขอ งนํ้าทา (Colman, 1953) 

จะเปนการเพ่ิมโอกาสใหมีการซึมนํ้าลงไปกักเก็บในดินมาก

ข้ึน ซึ่งจะเปนการชวยลดปริมาณนํ้าในชวงนํ้าหลากดังกลาว 

ดังท่ี พงษศักดิ์ และสุชาติ (2552 ) ศึกษาพบวาการ

เจริญเติบโตของตนไมในสวนปาท่ีปลูกฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนนํ้า จะ

ชวยปรับปรุงสภาพดินใหสามารถดูดซับนํ้าไดมากข้ึน   
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ภาพท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงของนํ้าทารายป นํ้าทาชวง  

นํ้าหลาก นํ้าทาชวงแลงฝน และพ้ืนท่ีปาไม 

สําหรับปริมาณนํ้าทาในชวงแลงฝนมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2543-2548 น้ันอาจจะเปน

เพราะมีปริมาณนํ้าฝนตกในชวงแลงฝนมากกวาชวงกอนหนา

น้ัน ประกอบกับในชวงเดือนตุลาคมท่ีเปนชวงปลายของฤดู

ฝน ไดมีปริมาณนํ้าฝนตกเปนปริมาณมากทําใหนํ้าฝนสวนน้ี

จะถูกปลดปลอยลงสูลําธารในชวงเวลาตอมา จึงทําให

ปริมาณนํ้าทาในชวงแลงฝนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนดั งกลาว สวน

ในชวง ป พ .ศ.2549-2554 ปริมาณนํ้าทาท่ีเพ่ิมข้ึนนอกจาก

จะมาจากลักษณะการตกของฝน ท่ีกลาวมาแลวขางตนแลว 

ยังนาจะเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปาไมอันเน่ืองมาจาก

การท่ีพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกมีการทดแทนเปนปารุนท่ีสองเพ่ิมมาก

ข้ึน ซึ่งปาไมชวยชะลอ การไหลบาของนํ้าหนาดินในชวงนํ้า

หลากทําใหนํ้ามีโอกาสซึมลงดินไดเพ่ิมข้ึน  และปาไมท่ี

เพ่ิมข้ึนจะมีอิทธิพลตอดิน คือ จะชวงสงเสริมสมรรถนะการ

ซึมนํ้าผานผิวดิน ความหนาแนนรวม ความพรุนของดิน และ

โครงสรางของดินใหดีข้ึ น ทําใหสามารถดูดซับนํ้าไวไดมาก 

(Whippy และ Kirkby, 1978) จึงทําใหมีนํ้าปลดปลอยลงสู

ลําธารในชวงแลงฝนเพ่ิมข้ึน 

 

3.3 การเปลี่ยนแปลงชวงระยะเวลาการไหลของ

น้ําทา การศึกษาชวงระยะเวลาการไหลของนํ้าทา ท่ีมีการนํา

เปอรเซ็นตนํ้าทาสะสมกับเวลา มาเขียนกราฟหา

ความสัมพันธในรูป S-curve แลวคํานวณหา วันท่ีปริมาณ

นํ้าท าท่ีกําหนดใหไหลผานจุดวัดนํ้า และชวงระยะเวลาท่ี

ปริมาณนํ้าท่ีกําหนดไหลในลําธาร ซึ่ง นิพนธ และคณะ 

(2538) ไดใหหลักการไววา ถาลุมนํ้ามีการควบคุมการหลาก

ของนํ้าทาในลําธารใหคอยๆ ทยอยไหลออกมาหรือมีการกัก

เก็บนํ้าไดดี จํานวนวันท่ีนํ้าไหล (Flow date) ผานจุดวัดนํ้า 

ในชวงตางๆ จะมีระยะเวลายาวนาน และปริมาณนํ้าในชวง 5 

และ 1 เปอรเซ็นตสุดทายของนํ้าทาท้ังหมด จะมีระยะเวลา

สั้นลง สําหรับผลการศึกษาชวงเวลาการไหลของนํ้าทาในครั้ง

น้ี ปรากฏดัง ตารางท่ี 6 และภาพท่ี 7-9 

จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวาระยะเวลาท่ี

ปริมาณนํ้า 1/4 flow date, 1/2 flow date, 3/4 flow 

date ตลอดจนชวงเวลา 1/4 flow interval และ 1/2 flow 

interval มีระยะเวลายาวนานข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปา

ไม แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีปาไมในลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน จะ

มีสวนชวยในการควบคุมการหลากของนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลา ก

ใหมีระยะเวลายาวนานข้ึนหรือดีข้ึนน้ันเอง และเมื่อพิจารณา

ถึงปริมาณนํ้าในชวง 5  และ 1 เปอรเซ็นตสุดทายของนํ้าทา

ท้ังหมด (5%  flow interval  และ 1% flow interval ) ท่ี

มีระยะเวลาสั้นลงน้ันแสดงใหเห็นวาการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปา

ไม จะทําใหลุมนํ้ามีความสามารถใ นการกักเก็บนํ้าไวไดมาก

ข้ึนจนทําใหมีปริมาณนํ้าท่ีจะปลดปลอยในชวงแลงฝนมากข้ึน

ซึ่งความสามารถในการกักเก็บนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการชอนไช

ของรากพืชทําใหเกิดรูพรุนในดินมากข้ึน (เกษม , 2539 ) 

ชวงเวลาการไหลของนํ้าทาจากการศึกษาในครั้งน้ีจะมีคา

ใกลเคียงกับลุมนํ้าปา เบญจพรรณ ทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
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ซึ่งศึกษาโดยสราวุธ (2538 ) และปาดิบช้ืน ทองท่ีจังหวัด  

สุราษฎรธานี (เสาวคนธ, 2543)  

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  เปอรเซ็นตนํ้าทาสะสมในชวงเวลาตางๆ ของลุมนํ้า

หวยลิ่นถ่ิน ป พ.ศ. 2537-2542 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 8  เปอรเซ็นตนํ้าทาสะสมในชวงเวลาตางๆ ของลุมนํ้า

หวยลิ่นถ่ิน ป พ.ศ. 2543-2548 

 
 

ภาพท่ี 9  เปอรเซ็นตนํ้าทาสะสมในชวงเวลาตางๆ ของลุมนํ้า

หวยลิ่นถ่ิน ป พ.ศ. 2549-2554 

 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการ

เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน พ้ืนท่ีตนนํ้าแมกลอง จังหวัด

กาญจนบุรี ท่ีใชลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี เปนพ้ืนท่ีศึกษา ผลสรุปไดดังน้ี 

 1.ลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณนํ้าฝนอยู

ในเกณฑสูง มีคาเฉลี่ยนํ้าฝนรายป 1,662.6 มิลลิเมตร โดยมี

ปริมาณนํ้าฝนตกหนักในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และ

มีปริมาณฝนตกหนักท่ีสุดในเดือนกรกฎาคม  มีจํานวนวันฝน

ตกเฉลี่ย 137 วันตอป และการกระจายการตกของฝนสวน

ใหญจะอยูในชวงนอยกวา 10 มิลลิเมตร 

 2 .ศักยภาพการใหนํ้าทา มีปริมาณนํ้าทา 

60 ,185 ,277 ลูกบาศกเมตร เปนปริมาณนํ้าทาตอพ้ืนท่ี 

552,513 ลูกบาศกเมตร /ตารางกิโลเมตร คิดเปนความสูง 

552.5 มิลลิเมตร มีศักยภาพการใหนํ้าทาตอปริมาณนํ้าฝน

ปานกลาง ประมาณ 33.2 เปอรเซ็นตของนํ้าฝน เปนปริมาณ

นํ้าในชวงนํ้าหลาก 73.5 เปอรเซ็นต และเปนนํ้าในชวงแลง

ฝน 26.5 เปอรเซ็นต สําหรับศักยภาพการใหนํ้าทาในชวงแลง

ฝนมีคาคอนขางสูง เน่ืองจากมีดินท่ีมีความสามารถในการกัก

เก็บนํ้าไวในดินคอนขางสูงจึงทําใหมีการระบายนํ้าสูลําธาร

อยางชาๆ ตลอดเวลา และคอนขางสม่ําเสมอตลอดป 

 3. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของนํ้าทา พบวา

ปริมาณนํ้าทารายปจะมีแนวโนมลดลงเล็กนอย เกิดจากการ

กระจายการตกของฝน และการสูญเสียนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนจากไม

เบิกนําในพ้ืนท่ีปาทดแทนท่ีเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับปริมาณนํ้า

ในชวงนํ้าหลากท่ีจะมีแนวโนมลดลง สวนปริมาณนํ้าในชวง

แลงฝนจะมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับชวงเวลาการไหลของ
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นํ้าทาในชวงนํ้าหลากในแตละชวงเวลาของป จะมีระยะเ วลา

ท่ียาวนานข้ึน โดยในชวงระยะเวลา 17 ปท่ีทําการศึกษา และ

แบงเปน 3 ชวงไดแก ป พ.ศ. 2537-2542, พ.ศ. 2543-2548 

และ พ.ศ. 2549-2554 ซึ่งมีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปาไมอัน

เน่ืองมาจากการท่ีพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกมีการทดแทนเปนปารุนท่ี

สองเพ่ิมมากข้ึน โดยมีพ้ืนท่ี ปาไม 58,240 , 63,930 และ 

67 ,241 ไร ตามลําดับ และพบวาปริมาณนํ้าทา 50 

เปอรเซ็นตของนํ้าท้ังหมดจะมีระยะเวลาการไหลท่ีเพ่ิมข้ึน

จากจาก 72 วัน เปน 95 และ 96 วัน ตามลําดับ และ

ระยะเวลาท่ีปริมาณนํ้า 5 และ 1 เปอรเซ็นตสุดทายของนํ้า

ท้ังหมด มีระยะเวลาท่ีสั้นลง ตามกา รเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปาไม 

แสดงใหเห็นวาการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปาไมจะมีอิทธิพลตอ

ความสามารถในการควบคุมและชะลอการไหลของนํ้าทา

ในชวงนํ้าหลาก ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสใหมีการซึมนํ้าลงไป

เก็บในดินมากข้ึน ซึ่งเปนการชวยลดปริมาณนํ้าในชวงนํ้า 

หลากและทําใหมีปริมาณนํ้าปลดปลอยลงสูลําธารในชวงแลง

ฝนเพ่ิมข้ึน 

ผลจากการศึกษาช้ีใหเห็นวาลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ินเปนลุมนํ้าท่ีมี

ศักยภาพการใหนํ้าทาท่ีดี และมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีดี

ข้ึน ในการทําหนาท่ีดูดซับและระบายนํ้า แตจากสภาพพ้ืนท่ี

ท่ีมีความสูงชันถามีปริมาณนํ้าฝนตกเกินความสามารถท่ีพ้ืนท่ี

จะดูดซับไว จะทําใหมีโอกาสเกิดเปนนํ้าหนาผิวดินท่ีไหล

หลากลงสูพ้ืนท่ีตอนลางอยางรวดเร็ว อันจะทําใหเกิดความ

เสียหายแกประชาชนท่ีอยูตอนลางของพ้ืนท่ีลุมนํ้าได 

 

 

ตารางท่ี 6 ชวงระยะเวลาการไหลตามชวงเวลาตางๆ ของลุมนํ้าหวยลิ่นถ่ิน 

ชวงป วันท่ีนํ้าไหล(Flow date) จํานวนวัน(Flow Interval) 

 1/4 FD 1/2 FD 3/4 FD 1/4 FI 1/2 FI 5% FD 1% FD 

2537-2542 124 165 200 35 72 66 15 

2543-2548 129 178 227 46 95 42 10 

2549-2554 132 180 228 48 96 54 11 
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ศักยภาพการสะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศปาชุมชนบานหนองเตา อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 

Potentials of Ecosystem Nitrogen Storages in Ban Nong Tao 

Community Forests, Mae Wang District, Chiang Mai Province 

 

ฐปรัฏฐ สีลอยอุนแกว1 สุนทร คํายอง2 และ นิวัติ อนงครักษ3 
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2 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

 

บทคัดยอ: ศึกษาศักยภาพของระบบนิเวศปาไมท่ีมีตอการสะสมไนโตรเจนของปาชุมชนบานหนองเตา อ .แมวาง จ .เชียงใหม 

พ้ืนท่ีแบงออกเปนปาอนุรักษและใชสอย โดยใชวิธีวิเคราะหสังคมพืชและแปลงสุมตัวอยางขนาด 40 x 40 ม. จํานวนชนิดปาละ 

50 แปลง รวม 100 แปลง วางกระจายแบบสุม วัดเสนรอบวงลําตนท่ีระดับอกและความสูงของพันธุไมทุกชนิดท่ีสูง 1.5 ม. ข้ึน

ไป ศึกษาความหลากชนิดพันธุ มวลชีวภาพ ลักษณะดินและปริมาณไนโตรเจนสะสมในระบบนิเวศ พบพันธุไมท้ังหมด 244 

ชนิด (166 สกุล 73 วงศ) ในปาชุมชนอนุรักษ สวนใหญเปนไมวงศกอ ปาใชสอยพบชนิดพันธุไมนอยกวา (132 ชนิด 93 สกุล 53 

วงศ) โดยมีสนสามใบเปนไมเรือนยอดเดนในปาท้ังสอง ดัชนีความหลากชนิดพันธุในปาอนุรักษและใชสอยมีคา 6.19 และ 4.16 

ตามลําดับ พันธุไมท่ีมีอิทธิพล มากท่ีสุดในปาอนุรักษ คือ สนสามใบ และในปาใชสอยคือ กอหมาก  ปริมาณมวลชีวภาพในปา

อนุรักษมีคา 252.36 Mg/ha ซึ่งมากกวาปาใชสอย (139.74 Mg/ha) ปริมาณไนโตรเจนสะสมในมวลชีวภาพของปาอนุรักษและใช

สอยมีคา 1,135.21 และ 312.95 kg/ha ตามลําดับ ปริมาณไนโตรเจนสะสมในดินลึกสองเมตรของปาท้ังสองมีคา 17,290 และ 

5,950 kg/ha ตามลําดับ  ทําใหปริมาณการ สะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศในปาท้ังสองเทากับ 18,425.21 และ 6,262 kg/ha 

ตามลําดับ สภาพปาดั้งเดิมท่ีแตกตางกันและการใชประโยชนจากปาจากการตัดฟนไม ในปาใชสอยทําใหความหลากชนิดพันธ

ไม มวลชีวภาพและปริมาณไนโตรเจนสะสมในระบบนิเวศนอยกวาปาอนุรักษ 

คําสําคัญ: บานหนองเตา ปาชุมชน ความหลากชนิดพันธุไม มวลชีวภาพ ไนโตรเจน 

 

Abstract: Potentials of forest ecosystems on nitrogen storage were studied in Ban Nong Tao community 

forest, Mae Wang district, Chiang Mai province. The forest was divided into conservation (CF) and 

utilization (UF) forests. Using a method of plant community analysis, fifty sampling plots of 40 x 40 m 
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were set up in each site, totally 100 plots, by a stratified random technique. Stem girth at 1.3 m above 

ground and height of all tree species with >1.5 m height were measured. Plant species diversity, biomass, 

soil characteristics and ecosystem nitrogen storages were investigated. Totally 244 tree species (166 

genus, 73 families) were existed in CF. The family of Fagaceae had the highest species richness, whereas 

UF consisted of the lower number (132 species in 93 genus, 51 families). Pinus kesiya was the most 

dominated species in both forests. Species diversity index by Shannon-Wiener equation in CF and UF 

were 6.19 and 4.16. In CF, the most important species was P. kesiya while that in UF was Quercus 

brandisiana. Forest biomass was higher in CF (252.36 Mg.ha-1) than in UF (139.74 Mg.ha-1), and stored 

nitrogen amounts were 1,135.21 and 312.95 kg.ha-1, respectively. Average nitrogen amounts in soils within 

2 m depths in CF and UF 17,290 and 5,950 kg.ha-1, respectively. The total ecosystem nitrogen storages in 

CF and UF were in the order of 18,425.21 and 6,262 kg.ha-1. Differences in original plant communities and 

utilization by selective tree cutting resulted in lower plant species diversity, biomass and nitrogen storage 

in UF compared to CF. 

Keywords: Nong Tao village, community forest, plant species diversity, biomass, nitrogen 

บทนํา  

ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารท่ีจําเปนและใชในปริมาณ

มากสําหรับการเติบโตของพืช เปนธาตุท่ีมีมากในบรรยากาศ 

ประมาณ 78% โดยปริมาตร ซึ่งอยูในรูปกาซไนโตรเจน (N2) 

เปนองคประกอบสําคัญของสารประกอบโปรตีน โดยท่ัวไป

เน้ือเยื่อพืชมีไนโตรเจนประมาณ 1-5% โดยนํ้าหนัก เปน

สวนประกอบพ้ืนฐานของคลอโรฟลล (chlorophyll) ซึ่งชวย

ในการสังเคราะหแสง ไนโตรเจนจัดทําใหพืชมีการ

เจริญเติบโต ชวยเสริมใบและลําตนใหมีสีเขียวเขม (อรวรรณ, 

2551)  

สําหรับแหลงท่ีมาของไนโตรเจนในดินปาไมน้ันใน

หินและแรท่ัวไปไมมีธาตุไนโตรเจนเปนอ งคประกอบอยูเลย 

ไนโตรเจนในดินสวนใหญไดจากซากพืชท่ีรวงหลนและถูก

ยอยสลาย บางสวนไดจากการตรึงกาซไนโตรเจนจากอากาศ

โดยจุลินทรียท่ีอยูรวมกับรากพืชและจุลินทรียท่ีอยูอยาง

อิสระในดิน บางสวนละลายมากับนํ้าฝน ไนโตรเจนในดิน

สวนใหญอยูในรูปอินทรียสาร โดยจะมี การเปลี่ยนรูปไปอนิ

นทรียสารท่ีเปนประโยชนตอพืช คือ แอมโมเนียม ไนไตรและ

ไนเตรต ซึ่งมีปริมาณเพียง 1-2% ของไนโตรเจนท้ังหมดใน

ดิน (Young and Aldag, 1982) ดินปาไมท่ีมีไนโตรเจนนอย

จะเปนปจจัยจํากัดตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ

พันธุไมในปา การศึกษาวิจัยเก่ียวกับไนโตรเจนในระบบนิเวศ

ปาไมมีการศึกษาการนอยมาก 

ปาชุมชน (Community forest) หมายถึง ปา

ธรรมชาติหรือปาปลูกท่ีมีการจัดการโดยชุมชน มีการตั้ง

กฎระเบียบควบคุม ปองการดูแลและแบงสรรผลประโยชน

จากปารวมกัน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

และความผาสุกของคนในชุมชน  (เสนห, 2536) สําหรับปา

ธรรมชาติท่ีเปนปาชุมชนน้ันจะมีความหลากหลายและผัน

แปรไปตามพ้ืนท่ีตางๆ ข้ึนอยูกับลักษณะของปจจัยท่ีนํามาใช

ในการพิจารณา ไดแก ชนิดปา ชนเผา ลักษณะการใช

ประโยชน เปนตน ปาชุมชนบางแหงเปนปาเต็งรังและปา

เบญจพรรณ บ ริเวณอ่ืนๆ เปนปาดิบเขา ปาสน ปาดิบแลง 

ปาดิบช้ืน ปาชายเลน ปาชายหาดและปาพรุ ผลผลิตจากปาท่ี

ชุมชนไดรับจึงแตกตางกันไปตามชนิดของปาไม 
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สําหรับปาชุมชนบานหนองเตาตั้งอยูบนเทือกเขา

สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,000 - 1,800 เมตร ชาวบานดูแล

รักษาและใชประโยชนจากป าในพ้ืนท่ีประมาณ 5,500 ไร 

โดยแบงออกเปนปาอนุรักษ 4,000 ไร และปาใชสอย 1,500 

ไร ซึ่งเปนปาดิบเขาและปาสนผสมปาดิบเขา เมื่อระยะเวลา

ผานไปหลายปชุมชนไดมีการปรับปรุงวิธีการจัดการให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัยน้ี เพ่ือศกึษาศักยภาพการ

สะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศปาชุมชนท่ีมีการจัดการ

แตกตางกัน 2 แบบ คือ ปาชุมชนอนุรักษและใชสอย ไดแก 

การสะสมในมวลชีวภาพและในดิน การสะสมในมวลชีวภาพ

ของพันธุไมมีความสําคัญตอการรักษาสมดุลของไนโตรเจนใน

ดิน จากการรวงหลนของซากพืชและการตรึงไนโตรเจนจา ก

บรรยากาศ ปริมาณไนโตรเจนสะสมในดินช้ีใหเห็นถึงความ

เปนประโยชนของไนโตรเจนท่ีมีตอการเจริญเติบโตของพันธุ

ไมในปาท่ีแตกตางกันระหวางปาชุมชนสองแบบ 

 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

1. การสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุไมในปา 

 ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุไมในปา

อนุรักษและปาใชสอยโดยวิธีการวิเคราะหสังคมพืช (Plant 

community analysis) เพ่ือใหไดขอมูลพันธุไมเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 

 1.1 การวางแปลงสุมตัวอยาง 

 ใชแปลงสุมตัวอยางขนาด 40 x40 ม . แบบ 

Quadrat method ในปาอนุรักษและปาใชสอย อยางละ 50 

แปลง ใหกระจายท่ัวปา ในแปลงสุมตัวอยางแตละแปลงน้ัน

วัดขนาดเสนรอบวงลําตนท่ีระดับ 1.30 ม. จากพ้ืนดินของ

พันธุไมยืนตนทุกชนิดท่ีมีความสูง > 1.50 ม. รวมท้ังวัดความ

สูงและทรงพุมอีกดวย 

 1.2 การคํานวณขอมูลเชิงปริมาณของพันธุ 

 การคํานวณขอมูลเชิงปริมาณใชสมการของ Krebs 

(2008) 

1.2.1 ความถี่ของพืช (Frequency) 

เปนคาท่ีแสดงใหเห็นถึงการกระจายตามพ้ืนท่ีของ

พืชชนิดใดใดในสังคมพืชปาไมท่ีทําศึกษา 
ความถี่ของพืช

ชนิด ก. 

= จํานวนแปลงสุมตัวอยางที่พบพืช ก. x 100 

จํานวนแปลงสุมตัวอยางทั้งหมด 

ความถี่สัมพัทธ

ของพืชชนิด ก. 

= ความถี่ของพันธุไมชนิด ก. x 100 

ผลรวมคาความถี่ของพันธุไมทุกชนิด 

 1.2.2  ความ หนาแนน สัมบูรณ  

(Abundance) 

 เปนคาท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะการกระจายของ

ประชากรพืชชนิดใดใดตามพ้ืนท่ีในปาแสดงคาเปนจํานวนตน

ตอแปลงสุมตัวอยางท่ีพบพันธุไมชนิดน้ัน 

 

ความหนาแนน

สัมบูรณของ 

พืช ก. 

= 

จํานวนตนทั้งหมดของ 

พืช ก. (ตน/ 

แปลง) จํานวนแปลงสุมตัวอยางที่พบ 

พืช  ก. 

1.2.3  ความหนาแนนของพืช (Density) 

 เปนคาท่ีแสดงใหเห็นถึงจํานวนประชากรของพันธุ

ไมชนิดใดใดในสังคมพืชปาไม แสดงเปนจํานวนตนตอแปลง

สุมตัวอยาง  

ความหนาแนน

ของพันธุไม

ชนิด ก. 

= 

จํานวนตนทั้งหมดของพันธุไม 

ชนิด ก. 
 

จํานวนแปลงสุมตัวอยางที่ใชศึกษา

ทั้งหมด 

ความหนาแนน

สัมพัทธของ

พันธุไมชนิด ก. 

= 

ความหนาแนนของพันธุไม 

ชนิด ก. 
x 100 

ผลรวมของความหนาแนนของพันธุไม

ทุกชนิด 

 1.2.4 ความเดนของพืช (Dominance) 

 คาความเดนเก่ียวของกับมวลชีวภาพของพันธุไม

ชนิดใดใดในปา คํานวณจากพ้ืนท่ีหนาตัดรวมของลําตนเปน

หลัก ซึ่งไดจากการวัดขนาดของลําตนท่ีระดับอก (1.30 ม.

จากพ้ืนท่ีดิน)  

ความเดน

สัมพัทธของพืช

ชนิด ก. 

= 

พ้ืนที่หนาตัดลําตนรวมของพันธุไม 

ชนิด ก. 
x 100 

พ้ืนที่หนาตัดลําตนรวมของพันธุไมทุก

ชนิด 
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       1.2.5 ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยา  

(Ecological Importance Value Index, IVI) 

คาดัชนีความสําคัญของพันธุไมแตละชนิดในปา คือ 

ผลรวมของคาความถ่ีสัมพัทธ ความหนาแนนสัมพัทธและ

ความเดนสัมพัทธ  ซึ่งมีคาผันแปรอยูในชวง 0-300 คาดัชนี

ความสําคัญบงบอกเก่ียวกับอิทธิพลทางนิเวศวิทยาของพันธุ

ไมแตละชนิดในสังคมพืชปา 
ดัชนี

ความสําคัญ

พันธุไม ก. 

= 
ความถี่สัมพัทธ + ความหนาแนนสัมพัทธ + 

ความเดนสัมพัทธ 

ดัชนี

ความสําคัญ

สัมพัทธของ

พืช ก. 

= 

ดัชนีความสําคัญของพันธุไม 

ชนิด ก. 
x 100 

ผลรวมของดัชนีความสําคัญของ

พันธุไมทุกชนิด 

 

1.2.6 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไม  

(Species Diversity Index) 

การวิจัยน้ีใชสมการ Shannon – Wiener Index 

(SWI)  
             S 

H   =  -  ∑ (pi) (log2 pi)                        

           i =1 

เมื่อ   H   =   ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไม 

      S   =   จํานวนชนิดพันธุไมทั้งหมด 

         pi  =    สัดสวนจํานวนตนของพันธุไมชนิด i ตอ  

                       จํานวนตนของพันธุไมทุกชนิด 

2.  การศึกษาผลผลิตทางชีวภาพ ปาไมและการสะสม

ไนโตรเจน 

2.1 มวลชีวภาพปาไม  (Forest biomass) 

ทําการวางแปลงสุมตัวอยางและเก็บขอมูล วัดเสน

รอบวงลําตนและความสูงของพันธุไมแตละชนิด นําขอมูลท่ี

ไดมาคํานวณหามวลชีวภาพของสวนท่ีเปนลําตน ก่ิง ใบ และ

ราก ตามสมการ allometry ท่ีไดศึกษากับปาไมท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

โดย Tsutsumi et al. (1983) ดังน้ี 

    WS = 0.0509 (D2H)0.919 (r2 = 0.978) 

    WB = 0.00893 (D2H)0.977 (r2 = 0.890) 

    WL = 0.0140 (D2H)0.669 (r2 = 0.714) 

    WR = 0.0323 (D2H)0.805 (r2 = 0.981) 
 

เมื่อ WS คือ มวลชีวภาพของลําตน มีหนวยเปนกิโลกรัมตอเฮกแตร 

     WB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง มีหนวยเปนกิโลกรัมตอเฮกแตร 

     WL คือ มวลชีวภาพของใบ มีหนวยเปนกิโลกรัมตอเฮกแตร 

     WR คือ มวลชีวภาพของราก มีหนวยเปนกิโลกรัมตอเฮกแตร 

     D   คือ เสนผาศูนยกลางลําตนไมที่ความสูงระดับอก  

              (1.30 เมตร จากพื้นดิน) มีหนวยเปนเซนติเมตร 

     H   คือ ความสูงของตนไมมีหนวยเปนเมตร 
 

2.2 การสะสมไนโตรเจนในมวลชีวภาพปาไม 

ทําการหามวลชีวภาพของปา และทําการวิเคราะห

ความเขมขนเฉลี่ยของคารบอนในเน้ือเยื่อพืชสวนท่ีเปนลําตน 

ก่ิง ใบ และราก มีคาเทากับ 0.34, 0.64, 1.83 และ 0.53% 

ตามลําดับ ซึ่งเปนคาท่ีไดจากการศึกษาของ Tsutsumi et 

al. (1983)  
 

3.  การสะสมไนโตรเจนในดิน 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในดินตัวอยางจากปา

ชุมชนอนุรักษและใชสอย  วิเคราะหความเขมขนโดยวิธี 

Micro Kjeldahl method (Jackson, 1965) ใน

หองปฏิบัติการ คํานวณปริมาณ ไนโตรเจนในดินตอพ้ืนท่ีโดย

การคูณกับปริมาณมวลดิน 

ผลและวิจารณ 

1. ลักษณะของสังคมพืชในปาชุมชนอนุรักษและใชสอย 

 1.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุไม 

 จากการวาง แปลงสุมตัวอยาง ในปาอนุรักษและใช

สอยชนิดปาละ 50 แปลง พบพันธุไมในปาอนุรักษท้ังหมด 

15,686 ตน จํานวน 244 ชนิด ใน 166 สกุล และ 73 วงศ 

พันธุไมเรือนยอดเดนท่ีพบมากท่ีสุด คือ สนสามใบ  (Pinus 

kesiya) และทะโล (Schima wallichii) พันธุไมท่ีมีจํานวน

ตนมากท่ีสุดคือ แขงกวาง (Wendlandia tinctoria) (941 

ตน) ขณะท่ีปาใชสอยมีจํานวนตนมากถึง 19,399 ตน จํานวน 

132 ชนิด ใน 93 สกุล 53 วงศ พันธุไมเรือนยอดเดนท่ีพบ

มากท่ีสุด คือ สนสามใบ และกอหมาก ( Quercus 

brandisiana) พันธุไมท่ีมีจํานวนตนมากท่ีสุดคือ เคาะ 
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(Tristaniopsis burmanica) (3,697 ตน) การตัดฟนไม

ขนาดใหญไปใชประโยชนในปาใชสอยทําใหเหลือแตตนไม

ขนาดเล็กและมีจํานวนประชากรมาก 

 คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไมตาม

สมการ Shanon-Wiener index (SWI) พบวาปาอนุรักษมี

คา เทากับ 6.19 ซึ่งเปนคาท่ีสูง ขณะท่ีปาใชสอยมีคานอย

กวา คือ 4.16 แสดงวาเปนปาท่ีมีความหลากหลายของชนิด

พันธุนอยกวา ในปาอนุรักษมีความหลากหลายของชนิดพันธุ

ไมสูงเน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพสิ่งแวดลอมเหมาะสมตอ

การข้ึนอยูของพืช กลาวคือ มีความชุมช้ืนตลอดป ดินมีความ

อุดมสมบูรณสูงและไมเกิดไฟปา ขณะท่ีปาใชสอยมีสภาพ

พ้ืนท่ีท่ีแหงกวา ดินตื้นและบางปมีไฟปา การตัดฟนตนไมไป

ใชประโยชนเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหความหลากหลายของชนิด

พันธุไมลดลง รายละเอียดเก่ียวกับความหลากหลายของชนิด

พันธุไมไดนําเสนอไปแลว (ฐปรัฏฐและคณะ, 2010) 

1.2 ลักษณะเชิงปริมาณของพันธุไม 

 1.2.1 ความถี่ของการพบและความหนาแนน

เฉลี่ยของพันธุไม 

 พันธุไมท่ีมีคาความถ่ีสูง (96 %) ในปาอนุรักษมี

เพียงชนิดเดียว คือ ทะโล พบพันธุไม 5 ชนิดท่ีมีคาความถ่ี 

82-88 % คือ กํายาน แขงกวาง เหมือดหลวง เหมือดคนตัว

เมียและมันปลา สําหรับปาใชสอยน้ัน พันธุไมท่ีมีคาความถ่ีสูง 

(98-100 %) มี 6 ชนิด คือ สนสามใบ กอหมาก เคาะ แขง

กวาง สารภีปาและรักใหญ พันธุไมเหลาน้ีเปนพันธุไมท่ีพบได

ท่ัวไป 

 พันธุไมในปาอนุรักษมีความหนาแนนเฉลี่ย 

314+2.78 ตน/ไร พันธุไมท่ีมีคาความหนาแนนสูง (18.24-

18.82 ตน/ไร) คือ แขงกวาง กอขาวและกํายาน รองลงมาคือ 

ทะโล (14.56 ตน/ไร) สวนพันธุไมชนิดอ่ืนมีคาความหนาแนน

ต่ํากวา 10 ตน/ไร ขณะท่ีปาใชสอยมีความหนาแน นเฉลี่ย

มากกวาปาอนุรักษ (388+9.82 ตน/ไร) โดยท่ีไมเคาะมีความ

หนาแนนมากท่ีสุด (73.94 ตน/ไร) ปาท้ังสองชนิดน้ีมีความ

หนาแนนของประชากรพันธุไมท่ีมีขนาดเสนรอบวงลําตนนอย

กวา 200 ซม. ใกลเคียงกัน แตพบตนไมท่ีมีขนาดใหญในปา

อนุรักษมากกวาปาใชสอย 

 

 1.2.2 ความเดนของพันธุไม 

 สนสามใบเปนพันธุไมท่ีมีคาความเดนมากท่ีสุดใน

ปาอนุรักษ (15.77 %) ของพันธุไมท้ังหมด รองลงมา คือ ทะ

โล (17.66 %) กอแปน (8.24 %) เปนตน ขณะท่ีปาใชสอยมี

สนสามใบเปนพันธุไมท่ีมีคาความเดนมากท่ีสุดเชนเดียวกัน 

(25.82 %) รองลงมาคือ กอหมาก (24.81 %) กอเดือย 

(15.39 %) เปนตน พันธุไมชนิดอ่ืนมีคาความเดนลดลง 

 1.2.3 ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาของพันธุ

ไม 

 ในปาอนุรักษสนสามใบมีคาดัชนีความสําคัญมาก

ท่ีสุด (6.51 % ของพันธุไมท้ังหมด ) รองลงมาคือ ทะโล กอ

แปน กอขาว ตามลําดับ  สําหรับปาใชสอยน้ันกอหมากมีคา

ดัชนีความสําคัญมากกวาพันธุไมชนิดอ่ืน (13.64 %) 

รองลงมาคือ สนสามใบ เคาะ กอเดือย ตามลําดับ พันธุไมท่ีมี

คาดัชนีความสําคัญมากในปาท้ังสองชนิดคือ สนสามใบ  

1.3 ปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) 

 ในปาอนุรักษ มีจํานวนชนิดพันธุไมท้ังหมด  244 

ชนิด คิดเปนปริมาณมวลชีวภาพท้ังหมด 252 .36 Mg/ha 

โดยแยกเปนมวลชีวภาพในลําตน ก่ิง ใบและราก จํานวน  

163.35; 51.82; 3.93 และ 33.24 Mg/ha ตามลําดับ พันธุ

ไมท่ีมีมวลชีวภาพมากท่ีสุด คือ สนสามใบ (48.20 Mg/ha 

หรือ 19.10 % ของพันธุไมท้ั งหมด) รองลงมาไดแก ทะโล 

(29.12 Mg/ha) กอแปน (21.98 Mg/ha) กอเดือย (13.07 

Mg/ha) กอขาว (10.90 Mg/ha) กอขาว (6.71 Mg/ha) กอ

หมน (6.56 Mg/ha) กอกางดาง (6.42 Mg/ha) เปนตน 

ตามลําดับ 

 ปาใชสอย มีจํานวนชนิด พันธุไมท้ังหมด  132 ชนิด 

และมีมวลชีวภาพ 139.74 Mg/ha ซึ่งนอยกวาปาอนุรักษ  

โดยแยกเปนมวลชีวภาพในลําตน ก่ิง ใบและราก (89.61; 

26.87; 2.79 และ 20.46 Mg/ha ตามลําดับ) พันธุไมท่ีสะสม

มวลชีวภาพมากท่ีสุด คือ สนสามใบ  (50.99 Mg/ha หรือ 

36.49 % ของพันธุไมท้ังหมด ) รองลงมา ไดแก กอหมาก 
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(31.13 Mg/ha) กอเดือย (20.43 Mg/ha) เคาะ (5.20 

Mg/ha) รักใหญ (5.15 Mg/ha) สารภีปา (4.30 Mg/ha) 

เหมือดหลวง (3.01 Mg/ha) กอแอบ (2.54 Mg/ha) แขง

กวาง (2.23 Mg/ha) เปนตน  

 

2. การสะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศปาชุมชน 

 2.1. ปริมาณไนโตรเจนในมวลชีวภาพ 

 ขอมูลเก่ียวกับปริมาณการส ะสมคารบอนในระบบ

นิเวศปาชุมชนอนุรักษและใชสอย ซึ่งเก่ียวของกับบทบาท

ของระบบนิเวศปาไมท่ีมีตอการชวยลดปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศและปญหาโลกรอนได

นําเสนอไปแลว (Seeloy-ounkeaw et al., 2012) ในท่ีน้ีจะ

นําเสนอเฉพาะธาตุไนโตรเจน เน่ืองจาก เปนธาตุอาหารท่ี

เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช ไนโตรเจนจะมีความผัน

แปรแตกตางกันไปบางตามชนิดของพันธุไมและอวัยวะหรือ

เน้ือเยื่อสวนตางๆ ของพืช พืชตระกูลถ่ัวมักจะมีปริมาณ

ไนโตรเจนสูง จากการศึกษาของ Tsutsumi et al. (1983) 

ความเขมขนของไนโตรเจนในลําตน ก่ิ ง ใบและรากของ

พรรณไมในปามีคาเฉลี่ย 0.34 , 0.64 , 1.83 และ 0.53% 

ตามลําดับ โดยมีคา C/N เทากับ 146.8, 76.1, 26.4 และ 

90.8 ตามลําดับ 

พบวา ปริมาณไนโตรเจน ท้ังหมดท่ีสะสม ในมวล

ชีวภาพ ของพันธุไมใน ปาอนุรักษ มีคา เทากับ 1,135 .21  

kg/ha โดยแยกเปน สวนของลําตน ก่ิง  ใบและราก จํานวน 

555.40; 331.66; 71.88 และ 176.29 kg/ha ตามลําดับ 

ขณะท่ี ปาใชสอย มีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดนอยกวาปา

อนุรักษประมาณ 1 ใน 3 สวน คือ 312.95 kg/ha แยกเปน

สะสมใน สวนของ ลําตน ก่ิง ใบและราก จํานวน  152 .03 ; 

83.76; 24.97 และ 52.18 kg/ha ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

การกระจายของปริมาณไนโตรเจนในสวนของลํา

ตน ก่ิง ใบและรากในปาอนุรักษมีคาเทากับ 48.92, 29.22, 

6.33 และ 15.53 % ตามลําดับ ขณะท่ีปาใชสอยมีคาเทากับ 

48.58, 26.76, 7.98 และ 16.67% ตามลําดับ สวนใหญ

สะสมในลําตน รองลงมาคือ ก่ิงและราก สําหรับใบไมพบวา

ในปาอนุรักษมีประมาณไนโตรเจน 71.88 kg/ha ขณะท่ีปา

ใชสอยมีประมาณ 24.97 kg/ha แมวาปาสองชนิดน้ีจะเปน

ปาไมพลัดใบแตใบไมท้ังหมดก็จะรวงหลนลงสูดินในท่ีสุด  

แสดงใหเห็นวาปริมาณไนโตรเจนท่ีหมุนเวียนลงสูดินในปา

อนุรักษมีมากกวาปาใชสอยประมาณสามเทา ซึ่งจะส งผลตอ

ความอุดมสมบูรณของดิน (Kimmins, 2004) 

2.2. ปริมาณไนโตรเจนในดิน 

ดินในปาอนุรักษมีปริมาณการสะสมไนโตรเจน

ท้ังหมดในช้ันดินลึก 200 ซม. ผันแปรระหวาง หลุมดินสาม

หลุม เทากับ 8,850; 15,770 และ 27,290 kg/ha (เฉลี่ย 

17,290 kg/ha) ซึ่งปาอนุรักษมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 640 ha (4,000 

ไร) คิดเปนปริมาณการสะสมท้ังหมด 11,065.60 Mg ปาใช

สอยมีปริมาณไนโตรเจน ท้ังหมดผันแปรระหวางดินสามหลุม 

เทากับ 5,690; 6,010 และ 6,170 kg/ha ตามลําดับ (เฉลี่ย 

5,950 kg/ha) ปาใชสอยมีพ้ืนท่ี 240 ha (1,500 ไร) คิดเปน

ตอพ้ืนท่ี 1,428.0 Mg (ตารางท่ี 2) 

คาเฉลี่ยปริมาณการสะสมไนโตรเจนในดินของปา

อนุรักษมีคามากกวาสาเหตุหน่ึงอาจเปนเพราะพบพันธุไมใน

วงคถ่ัว (Leguminasae) มากกวา คือ 22 ชนิด ขณะท่ีปาใช

สอยพบเพียง 7 ชนิด ซึ่งพืชในวงคถ่ัวสามารถตรึงไนโตรเจน

ไดดี  
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ตารางท่ี 1. ปริมาณไนโตรเจนสะสมในมวลชีวภาพของพันธุไมในปาชุมชนอนุรักษและใชสอย 

ชนิดปา มวลชีวภาพ ปริมาณไนโตรเจน 
(Mg/ha) ลําตน กิ่ง ใบ ราก รวม 

ปาอนุรักษ (kg/ha) 252.36 555.4 331.66 71.88 176.29 1,135.21 
 (%)  48.92 29.22 6.33 15.53 100 
ปาใชสอย  (kg/ha) 139.74 152.03 83.76 24.97 52.18 312.95 
 (%)  48.58 26.76 7.98 16.67 100 

  

 

ตารางท่ี 2. ปริมาณไนโตรเจนท่ีสะสมอยูในดินปาชุมชนอนุรักษและใชสอยลึก 2 เมตร 

ชนิดปา ปริมาณไนโตรเจน (kg/ha) 
หลุมที่ 1 หลุมที่ 2 หลุมที่ 3 เฉล่ีย 

ปาอนุรักษ 8,850 15,770 27,250 17,290+9,293.7 
ปาใชสอย 6,170 6,010 5,690 5,950+244.4 

 

 

2.3ปริมาณไนโตรเจนในระบบนิเวศ 

ปาชุมชนอนุรักษมีปริมาณไนโตรเจนสะสมในระบบ

นิเวศท้ังหมด 18,425.21 kg/ha แยกเปนการสะสมในมวล

ชีวภาพ 1,135.21 Mg/ha (6.16 % ของท้ังหมด) และในดิน 

17,290.00 kg/ha (93.84 %)  ปาชุมชนอนุรักษมีพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 640  ha คิดเปนประมาณการสะสมไนโตรเจน 

เทากับ 11,792.13 Mg 

ขณะท่ีระบบนิเวศปา ใชสอยมีการสะส มท้ังหมด 

6,262.95 kg/ha แยกเปนการสะส มในมวลชีวภาพปาไม 

312.95 kg/ha (5.0% ของท้ังหมด ) และในดินจํานวน 

5,950.00 kg/ha (95.0 %) ปาใชสอยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 240 ha 

คิดเปนประมาณการสะสมไนโตรเจน เทากับ 1,503.11 Mg 

แสดงใหเห็นวาปริมาณไนโตรเจนมีการสะสมในระบบนิเวศใน

ปาอนุรักษมากกวา ปาใชสอยประมาณสามเทา (ตารางท่ี 3 

และ รูปท่ี 1)  

 

ตารางท่ี 3. ปริมาณไนโตรเจนท่ีสะสมในระบบนิเวศ 

ชนิดปา ปริมาณไนโตรเจน 
ในดิน ในมวลชีวภาพ ในระบบนิเวศ 

ปาอนุรักษ (kg/ha) 17,290 1,135.21 18,425.21 
 (%) 93.84 6.16 100 
ปาใชสอย  (kg/ha) 5,950 312.95 6,262.95 
 (%) 95.00 5.00 100 
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สําหรับการศึกษาเก่ียวกับปริมาณการสะสม

ไนโตรเจนในปาสนผสมปาดิบเขา Nongnuang (2012 ) 

รายงานวา ปาไมในลุมนํ้าท่ีสูงบอแกว จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 5 หยอมปา มีคาผันแปรระหวาง 9,691-21,229 

kg/ha โดยแยกเปนการสะสมในมวลชีวภาพ 643-1,384 

kg/ha และในดิน 9,048-19,845 kg/ha ตฤณ (2555) 

ศึกษาการสะสมไนโตรเจนในปาสนผสมดิบเขา ซึ่งเปนปา

รุนสอง บริเวณบานวัดจันทร อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม พบวา มีประมาณ 5,105.1 kg/ha และมีคา

นอยลงในปาสนผสมเต็งรัง โดยมีคาผันแปรระหวาง 

3,395.8-4,870.8 kg/ha  

Wattanasuksakul (2012) ศึกษาปริมาณ

ไนโตรเจนในระบบนิเวศปาเต็งรังท่ีมีไฟปาและไมมีไฟปา 

พบวาพ้ืนท่ีท่ีมีไฟปามีคา 8,485.39 kg/ha แยกสะสมใน

มวลชีวภาพและในดินเทากับ 585.39 และ 7,900 kg/ha 

พ้ืนท่ีท่ีไมมี ไฟปามีคา 8,896.62 kg/ha แยกสะสมในมวล

ชีวภาพและในดินเทากับ 896.62 และ 8,000 kg/ha 

ตามลําดับ 

  

 

รูปท่ี 1. ปริมาณไนโตรเจนท่ีสะสมในสวนตางๆ ของระบบนิเวศปาชุมชนอนุรักษและใชสอย 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 ปาชุมชนบานหนองเตาเปนปาดิบเขาและปาดิบเขา

ผสมสน แบงออกเปนปาชุมชนอนุรักษและปาใชสอย ปา

อนุรักษมีความหลากหลายของชนิดพันธุไม ปริมาณมวล

ชีวภาพและปริมาณการสะสมไนโตรเจนมากกวาปาใชสอย 

ปริมาณไนโตรเจนในมวลชีวภาพของพันธุไมและในดิน 

(ระบบนิเวศ) ในปาอนุรกัษมีคามีมากกวาปาใชสอยประมาณ

สามเทา ซึ่งจะมีผลตอการเติบโตของพืชท่ีแตกตางกันในปา

ชุมชนท้ังสอง ปริมาณการรักษาสมดุลของไนโตรเจนจากซาก

พืชท่ีรวงหลนท่ีเปนใบไมในปาอนุรักษมีมากกวาปาใชสอย

ประมาณสามเทาเชนเดียวกัน ดังน้ันการจัดการปาชุมชนท่ี

แตกตางกันจึงสงผลตอสมดุลและปริมาณการสะสมของธาตุ

ไนโตรเจนในระบบนิเวศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาตอยอดจากโครงการ  วิจัย

ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและ

ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รหัสโครงการ 

BRT T353019 
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การประเมินปริมาณการสะสมคารบอนในสังคมพืชปาไมชนิดตางๆ ณ ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม 

Carbon Storage Assessment in Difference Forest Communities at Huai 

Hong Khrai Royal Development Study Center, Chiang Mai Province 

 
จักรพงษ ไชยวงศ1 สุนทร คํายอง 1 นิวัติ อนงครักษ 1 ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ2และ สุภาพ ปารมี3

 

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

กรมอุทยาน สัตวปา และพรรณพืช กรุงเทพ 

 

บทคัดยอ : การประเมินปริมาณการสะสมคารบอนในระบบนิเวศปาไมชนิดตางๆ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  อัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการสะสมคารบอนในปาชนิดตางๆ ใชเปนขอมูลของประเทศ

เพ่ือลดการปลอยปลดกาซเรือนกระจกจากการตัดไมทําลายปา  ทําการประเมิน ลักษณะของสังคมพืช โดยวิเคราะหดัชนีบงช้ี

สภาพของปาไม ดัชนีความหลากหลายของพรรณพืชและความเดน ในสวนของการประเมินการสะสมคารบอน โดยหาปริมาณ

คารบอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน มวลชีวภาพราก และในดินท่ีระดับความลึก 0-30 และ 30-100 เซนติเมตร  โดย

ใชแปลงศึกษา ท้ังหมด 13 แปลง ขนาด 40x40 เมตร ตามลักษณะของหินแล ะดินท่ีตางกัน จากการศึกษาพบวา ในพ้ืนท่ีพบ

สังคมพืช 2 ชนิด คือ สังคมพืชปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ พันธุไมเดนในพ้ืนท่ีปาเต็งรังไดแก เหียง เต็ง รัง และพลวง ในปา

เบญจพรรณ ไดแก ตะแบกเลือด สัก และตะแบกเลือดเปลือกบาง การสะสมของคารบอนในมวลชีวภาพและดิน พบวาในปา

เบญจพรรณบนพ้ืนท่ีหินดินดาน (ดินอยูในอันดับ Alfisol และ Ultisol) มีมากท่ีสุดรองลงมาเปนปาเต็งรัง บนพ้ืนท่ีหินภูเขาไฟ 

(ดินอยูในอันดับ Oxisol) ปาเบญจพรรณบนพ้ืนท่ีหินทราย (ดินอยูในอันดับ Ultisol) ปาเต็งรังบนพ้ืนท่ีหินภูเขาไฟ (ดินอยูใน

อันดับ Entisol) และปาเต็งรังบนพ้ืนท่ีหินทราย (ดินอยูในอันดับ Ultisol และ Inceptisol) ตามลําดับ ซึ่งปริมาณการสะสม

คารบอนในมวลชีวภาพและดินมีความสัมพันธกับดินท่ีพัฒนาตัวจากวัตถุตนกําเนิดดินหรือหินตางชนิดกัน 

คําสําคัญ: ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ การสะสมคารบอนและหิน 

 

Abstract: The study was carried out at Huai Hong Khrai Royal Development Study Center (HHK), Chiang 

Mai province, northern Thailand. The study aims to assess carbon storages in difference forest 

communities in HHK . The information will support the database of the country according to The UN-

REDD. The assessment of plant communities were Forest Condition Index, Shannon-Wiener Index and 

Dominance. Aboveground biomass, biomass of root and carbon stocks, carbon stock in soil at 0-30 and 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 137 

 

30-100 cm. soil depth. Thirteen plots, 40 x 40 m2 in size, were used for vegetation and soil sampling in 

difference forest communities, rock and soil type were also assessed.  In this study was found that the 

most dominant trees in DDF were Dipterocarpus  Obtusifolius Teijsm.ex Miq. and follow by Shorea obtusa 

Wall. ex Blume , Shorea siamensis Miq. and Dipterocarpus tuberculatus Roxb.  The most dominant tree in 

MDF were Terminalia mucronata Craib & Hutch. and follow by Tectona grandis Linn.f. and Lagerstroemia 

duperreanum Pierre ex Gagnep. Biomass, carbon storages in biomass and soil were highly in MDF on shale  

(soil in order Alfisol and Ultisol) follow by DDF on volcanic rock (soil order Oxisol),  MDF sand stone (soil 

in order Ultisol), DDF volcanic (soil order Entisol)  and sandstone (soil order Ultisol and Inceptisol) 

respectively.  Biomass C and soil C stocks were highly correlated with the soils developed from different 

parent material or rock types. 

Keywords: Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, carbon stocks and rock 

 

บทนํา  

ระบบนิเวศปาไมมีบทบาทสําคัญในการดูดซับและ

กักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด ไวในสวนตางๆ ของตนไมท้ัง

ท่ีอยูเหนือพ้ืนดินไดแก ลําตน ก่ิงกาน ใบ และรากท่ีอยูใตดิน 

ซึ่งเรียกรวมกันวามวลชีวภาพ ในสวนของดิน อินทรียวัตถุใน

ดิน จะถูกยอยสลายโดยจุลินทรียตางๆ และปลดปลอย

คารบอนกลับสูบรรยากาศในรูปของกาซคารบอนไดออกไซด 

แตคารบอนสวนหน่ึงจะถูกเปลี่ยนเปนสารประกอบท่ีมี

โครงสรางซับซอนทําใหเอนไซมท่ีหลั่งจากจุลินทรียไม

สามารถยอยสลายได เชน สารประกอบฮิวมัส ซึ่ง จัดเปน

สารประกอบท่ีเสถียรและมักพบเปนรูปแบบสุดทายของ

คารบอนท่ีสะสมอยูในดิน  (Kimins, 2004; สาพิศ, 2550) ใน

ปจจุบันเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา พ้ืนท่ีปาไมไดถูกทําลาย

ไปอย างมาก   การรวมมือระหวางประเทศ โดยองคการ

สหประชาชาติ ไดมีความรวมกันท่ีจะลดการปลดปล อยกาซ

เรือนกระจกจากการตัดไมทําลาย  และความเสื่อมโทรมของ

ปา (The UN-REDD) โดยการจัดทําฐานขอมูลทางดานปา 

ปริมาณการสะสมคารบอน ท้ังในพืชและดิน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนานําไปสูการฟนฟูและการอนุรักษ 

ทรัพยากรปาไมเพ่ือบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน  

ในประเ ทศไทยไดมีการอนุรักษและฟนฟู ระบบ

นิเวศปาไม และไดนอมนําเอาพระราชดําริ มาดําเนินการใน

โครงพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ในแตภูมิภาคของประเทศ และใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดกอตั้งข้ึนเพ่ือเปนพ้ืนท่ีศึกษา

ศึกษา วิจัย พัฒนาในการอนุรักษปาไมและการจัดการลุมนํ้า 

ในอดีตพ้ืนท่ีดังกลาวมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม โดยมีการ

ฟนฟู ตามแนวพระราชดําริจนมีสภาพดีข้ึนเปนลําดับดังท่ี

เห็นในปจจุบัน และใชเปนตนแบบในการศึกษาเพ่ือพัฒนา

พ้ืนท่ีปาและลุมนํ้าท่ีเสื่อมโทรมในภาคเหนือของประเทศไทย 

(ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ , 2529 ) ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีไดใชพ้ืนท่ีศูนย

ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใน

การประเมินการสะสมคารบอนในปาชนิดตางๆ เพ่ือใชเปน

ขอมูลของประเทศในการลดการการปลอยปลดกาซเรือน

กระจกจากการตัดไมทําลายปา 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

พ้ืนท่ีในการศึกษาเปนพ้ืนท่ีปา ของศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตั้ งอยูในเขต 
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อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ระหวางเสนรุงท่ี 18 

องศา 53 ลิปดา ถึง 17 องศา 56 ลิปดาเหนือ และ เสนแวงท่ี 

99 องศา  14 ลิปดา ถึง 99 องศา 16 ลิปดา พ้ืนท่ีอยูสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลางระหวาง  350- 580  เมตร  จาก

ระดับนํ้าทะเลปาน กลาง  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 8,500 ไร โดยมี

ความกวางเฉลี่ย  2,500  เมตร และ ความยาวเฉลี่ย 6,500 

เมตร มีทิศของพ้ืนท่ีลาดเท (slope aspect) จากทิศเหนือลง

ไปทางใต สรุปลักษณะภูมิอากาศตั้งแตป 2528-2554 มีดังน้ี 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตอป 1,328.9 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝน

ตกเฉลี่ยตอป 112 วัน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 18.9 องศาเซลเซียส ความช้ืน

สัมพัทธ 79.9 เปอรเซ็นต  การระเหยของนํ้าเฉลี่ยตอป 

1,222.6 มิลลิเมตร ลักษณะของปาสวนใหญเปนสังคมพืชปา

เต็งรัง (Dry dipterocarp forest, DDF) และเบญจพรรณ 

(Mixed deciduous forest, MDF) ท่ีข้ึนอยูบนหินตางชนิด

กันไดแก หินภูเขาไฟ หินทรายและหินดินดาน  

การศึกษาพันธุไม และสังคมพืช 

ทําการสุมวางแปลงตัวอยาง แบบ Quadrat 

method ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร จํานวน 13 แปลง ใน

พ้ืนท่ีปากระจายท่ัวพ้ืนท่ีเพ่ือเปนตัวแทนของปาตามลักษณะ

ของหินท่ีเปนวัตถุตนกําเนิดดินท่ีตางกัน โดยแตละแปลงแบง

ออกเปนแปลงยอยขนาด 10x10 ตารางเมตร เก็บขอมูลเสน

รอบวงลําตนท่ีระดับอกหรือ 1.30 เมตร จากพ้ืนดิน (GBH) 

และแปลงเปนคาเสนผาศูนยกลาง (DBH) และความสูงของ

ตนไมทุกชนิดท่ีพบในแปลงตัวอยางท่ีมีความสูง > 1.50 เมตร 

เพ่ือคํานวนหาดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener 

index of species diversity) ดัชนีบงช้ีสภาพของปาไม

(forest condition index, FCI) คํานวณหามวลชีวภาพของ

สวนท่ีเปนลําตน ก่ิง ใบ และรากตามสมการ allometry  

ดัชนคีวามหลากหลายของพรรณพืช Shannon-Wiener 

Index (SWI) (Krebs, 1985) ดังนี้   

         H   =   ∑ s
i=1  (pi) (log2 pi)  (1) 

เมื่อ    H  =  ดัชนีความหลากหลายของพรรณพืช 

        S  =  จํานวนชนิดของพันธุไมทั้งหมดในแปลงตัวอยาง 

        pi =  สัดสวนจํานวนตนของพืชชนิด i ตอจํานวนตนไมทั้งหมด 

ดัชนีบงชี้สภาพของปาไม (forest condition index, 

FCI) 

       ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไมไมไดบงบอกถึง

ความอุดมสมบูรณของปาไม ดงน้ันจึงไดใชดัชนีน้ีบงช้ี สภาพ

ปาแทนโดย พิจารณาจากขนาดลําตนของตนไมและจํานวน

ประชากร                   

FCI =  ∑ n110-3+ n210-2+ n310-1+ (n4+n5+…nn)        (2) 

เมื่อ 

 n1 คือ จํานวนของพันธุไมที่มีเสนรอบวงนอยกวา 25 เซนติเมตร 

 n2 คือ จํานวนของพันธุไมที่มีเสนรอบวงนอยกวา 25-50 เซนติเมตร 

 n3 คือ จํานวนของพันธุไมที่มีเสนรอบวงนอยกวา 50-75 เซนติเมตร 

 n4 คือ จํานวนของพันธุไมที่มีเสนรอบวงนอยกวา 75-100 เซนติเมตร 

 n5 คือ จํานวนของพันธุไมที่มีเสนรอบวงนอยกวา100-125 เซนติเมตร   

 nn คือ จํานวนของพันธุไมที่มีเสนรอบวงนอยกวา  n เซนติเมตร 

คํานวณหามวลชีวภาพของสวนท่ีเปนลําตน กิ่งและใบ 

ตามสมการ allometry ของ Ogino et al. (1967)  

 WS  (ลําตน)  = 189 (D2H)0.902   (3) 

WB  (กิ่ง) =  0.125 WS
1.204     (4) 

1/WL  (ใบ) = (1/WS
0.9) + 0.172   (5) 

 

เมื่อ    W   =    มวลชีวภาพ (หนวยเปนกิโลกรัมตอตน) 

         D    =    เสนผาศูนยกลางที่ระดับอก (หนวยเปนเมตร) 

         H    =     ความสูงของตนไม (หนวยเปนเมตร)  

คํานวณหามวลชีวภาพของสวนท่ีเปนราก ตามสมการ 

allometry ของ Ogawa et al. (1965)  

WR  (ราก) = 0.026 (D2H) 0.775  (6) 

เมื่อ    W   =    มวลชีวภาพ (หนวยเปนกิโลกรัมตอตน) 

         D    =    เสนผาศูนยกลางที่ระดับอก (หนวยเปนเมตร) 

         H    =    ความสูงของตนไม (หนวยเปนเมตร) 
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การประเมินปริมาณคารบอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพ 

 ความเขมขนเฉลี่ยของคารบอนในเน้ือเยื่อพืชสวนท่ี

เปนลําตน ก่ิง ใบ และราก มีคาเทากับ 49.9, 48.7, 48.3 

และ 48.2% ตามลําดับ (Tsutsumi et al., 1983) คํานวน

โดยการคูณความเขมขนเฉลี่ยของคารบอน กับมวลชีวภาพใน

สวนตางๆ ของพืช 

การศึกษาลักษณะของดินและการสะสมคารบอนในดิน 

 เลือกตัวแทนของดินตามลักษณะของหิน ซึ่งเปน

วัตถุตนกําเนิดดิน ท่ีแตกตางกัน และสภาพปา ศึกษาดินโดย

หลุมดินมีขนาด 1.5x1.5x2.0 เมตร หรือจนพบหินพ้ืน (ใน

กรณีท่ีไมถึง 2.0 เมตร ) จัดทําคําอธิบายหนาตัดดิน 

(Schoeneberger et al., 2002) และเก็บตัวอยางดินท่ี

ระดับความลึก 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60, 

60-80, 80-100 เซนติเมตร หรือจนพบหินพ้ืน (ในกรณีท่ีไม

ถึง 2.0 เมตร ) จํานวน 3 ซ้ํา เพ่ือศึกษาจําแนก ปริมาณของ

กรวด มวลดิน (Nation Soil Survey Center, 1996) ของ 

และปริมาณคารบอนอินทรีย (Nelson & Sommer, 1996) 

ซึ่งในการรายงานปริมาณคาร บอนท่ีสะสมในดินจะรายงาน

จาก 2 ระดับความลึก คือ 0-30 และ 30-100 เซนติเมตร 

เพ่ือเปนฐานขอมูล ในการสนับสนุนการ ลดการปลดปลอย

กาซเรือนกระจกจากการทําลายปาในประเทศกําลังพัฒนา 

ตาม The UN-REDD (Global Observation of Forest 

and Land Cover Dynamics, 2009). 

ผลและวิจารณ 

ลักษณะของสังคมพืชในปา 

ปาไมในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ แบงออกเปน 2 ชนิดคือ ปาเต็งรัง 

และ ปาเบญจพรรณ โดยพบปาเต็งรังข้ึนปกคลุมตามพ้ืนท่ี

เนินเขา ไหลเขาและสันเขา  สําหรับปาเบญจพรรณน้ันข้ึน

ตามพ้ืนท่ีลุมริมหวยและตามเนินเขาท่ี มีความชุมช้ืน ซึ่งได

ศึกษา คาดัชนีความหลาก หลายของพรรณพืช  ดัชนีบงช้ี

สภาพของปาไม และพันธุไมเดน ในแตละสังคมพืชในปา  

ดัชนีความหลากหลายของพรรณพืช 

  คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไมเปนคาท่ี

ใชเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดพันธุไมในปา

ระหวางพ้ืนท่ีตางๆ ดัชนีความหลากหลายของพรรณพืชในปา

เต็งรัง พ้ืนท่ีหินภูเขาไฟมีคาอยูในชวง 3.34-3.94 และมีพันธุ

ไมเดน ไดแก เต็ง รัง และพลวง พ้ืนท่ีหินทรายมีคาอยูในชวง 

3.04-4.64 มีพันธุไมเดน ไดแก เหียงและพลวง สวนปาเบญจ

พรรณในพ้ืนท่ีหินทราย มีคาอยูในชวง  4.46-5.01 มีพันธุไม

เดนไดแก สักและตะแบกเลือดเปลือกบาง ปาเบญจพรรณ

พ้ืนท่ีหินดินดานมีค าอยูในชวง 4.50-5.01 โดยมี สักและ

ตะแบกเลือดเปนพันธุไมเดน (Table 1.) 

ดัชนีบงชี้สภาพของปาไม 

  ในการประเมินวาสังคมพืชปาไมท่ีทําการศึกษาอยู

ในสภาพท่ีเสื่อมโทรมหรืออุดมสมบูรณน้ันไมอาจพิจารณา

จากคาจํานวนชนิดพันธุท่ีพบ (Species number) และดัชนี

ความหล ากหลายของชนิดพันธุไม (Species diversity 

index) ได เน่ืองจากไมไดคํานึงถึงขนาดของตนท่ีข้ึนอยูในปา 

ดังน้ันในการวิจัยน้ีจึงไดเสนอ ดัชนีบงช้ีสภาพปา  (Forest 

condition index, FCI) ปาเต็งรังในพ้ืนท่ีหินภูเขาไฟพันธุไม

ท่ีมีคาอยูในชวง  14.10-35.67 และในปาเต็งรังในพ้ืนท่ีหิน

ทราย มีคาอยูในชวง 25.68-41.91 สวนปาเบญจพรรณใน

พ้ืนท่ีหินทราย มีคาอยูในชวง 14.63-18.91 และปาเบญจ

พรรณในพ้ืนท่ีหินดินดาน มีคาอยูในชวง 17 .86- 19 .46 

(Table 1.)  
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Table 1. Species diversity for tree DBH 1.3 meter and forest condition in two different forest type. 

 

มวลชีวภาพและการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพของ

สังคมพืชในปา 

ปาเต็งรังในพ้ืนท่ีหินภูเขาไปมีปริมาณของมวล

ชีวภาพ และปริมาณคารบอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพ คาผัน

แปรอยูในชวง  88.55-158.19 เมกะกรัมตอเฮกตาร และ 

43.74-78.14 เมกะกรัมคารบอนตอเฮกตาร ปาเต็งรังในพ้ืนท่ี

หินทราย  มีคาผันแปรอยูในชวง  84.04-145.00 เมกะกรัม

ตอเฮกตาร และ 41.52-71.81 เมกะกรัมคารบอนตอเฮกตาร  

สวนพ้ืนท่ีปาเบญจพรรณในพ้ืนท่ีหินทราย มีคาผันแปรอยู

ในชวง  150.00-180.31 เมกะกรัมตอเฮกตาร และ  73.98-

88.94 เมกะกรัมคารบอนตอเฮกตาร ปาเบญจพรรณในพ้ืนท่ี

หินดินดานมีคาผันแปรอยูในชวง  128.77-210.19 เมกะกรัม

ตอเฮกตาร และ 63.52-88.94 เมกะกรัมคารบอนตอเฮกตาร  

(Table 2.)  

 

ลักษณะของดินและการสะสมคารบอนในดิน 

 ลักษณะของดินมีความผันแปรไปตามลักษณะหิน

หรือวัตถุตนกําเนิดดิน และชนิดของปาไมท่ีข้ึนคลุมดินน้ันๆ 

กลาวคือ ในพ้ืนท่ีหินภูเขา ไฟ ดินตื้นอยูในอันดับ Entisol 

สวนดินลึกอยูอันดับ Oxisol  และ Ultisol ในพ้ืนท่ีหินทราย 

ดินตื้นอยูในอันดับ Inceptisol และ Ultisol สวนดินลึกอยู

ในอั นดับ Ultisol พ้ืนท่ีหินดินด าน ดินตื้นอยูในอันดับ 

Entisol สวนดินลึกอยูในอับดับ Alfisol และ Ultisol  

  ปาเต็งรังพ้ืนท่ีหินภูเขาไปมีปริมาณการสะสม

คารบอน ในพ้ืนท่ีดินตื้นท่ีระดับความลึก 0-30 ซม. และ 30-

100 ซม. มีคาผันแปรอยูในชวง  1.25-3.68 และ 25.05-

38.22 เมกะกรัมคารบอนตอเฮกตาร  ในพ้ืนท่ีดินลึกมีคาผัน

แปรอยูในชวง  7.11-21.28 และ 20.97-32.60 เมกะกรัม

คารบอนตอเฮกตาร ปาเต็งรังพ้ืนท่ีหินทรายท่ีมีดินตื้นมีคาผัน

แปรอยูในชวง  9.93-13.00  และ 1.30-2.82 เมกะกรัม

คารบอนตอ เฮกตาร  ในพ้ืนท่ีดิ นลึกมีคาผันแปรอยูในชวง

15 .20- 19 .52 และ 9.17-15 .45 เมกะกรัมคารบอนต อ

เฮกตารสวนปาเบญจพรรณในพ้ืนท่ีหินดินดาน ท่ีมีดินตื้นมีคา 

Rock Forest type Species 

 

 richness 

SWI FCI Dominant Species 

 plot number number    

Volcanic DDF 15 28 3.94 16.92 เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume 

 DDF 20 39 3.89 14.1 รัง Shorea siamensis Miq. 

 DDF35 35 3.55 35.67 เหียง Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq. 

  DDF36 32 3.34 33.45 เหียง Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq. 

Sandstone DDF 21 30 3.04 40.08 เหียง Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq. 

 DDF 27 28 3.32 25.68 เหียง Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq. 

 DDF 31 34 3.41 41.91 เหียง Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq. 

 DDF41 68 4.64 24.64 พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 

 MDF37 64 4.46 14.63 สัก Tectona grandis Linn.f.  

  MDF46 76 5.19 18.91 ตะแบกเลือดเปลือกบาง Lagerstroemia duperreanum 

Pierre ex Gagnep. Shale  MDF 40 61 4.5 17.86 สัก Tectona grandis Linn.f. 

 MDF42 45 4.76 18.06 ตะแบกเลือด Terminalia mucronata Craib & Hutch. 

  MDF44 72 5.01 19.46 ตะแบกเลือด Terminalia mucronata Craib & Hutch. 
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10.00 และ 38.09 เมกะกรัมคารบอนตอเฮกตารในพ้ืนท่ีดิน

ลึก มีคาผันแปรอยูในชวง  28.07-41.55 และ 12.14-21.08 

เมกะกรัมคารบอนตอเฮกตาร (Table 3.) 

  ปริมาณของมวลชีวภาพ การสะสมของคารบอนใน

มวลชีวภาพและดิน พบวาในพ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ หินดินดาน 

และมีการสะสมคารบอนในมวลชีวภาพท้ังมวลชีวภาพและใน

ดินสูงท่ีสุดรองลงมาเปนปาเต็งรังพ้ืนท่ีหินภูเขาไฟ ปาเบญจ

พรรณ พ้ืนท่ีหินทรายและปาเต็งรังพ้ืนท่ีหินทราย เน่ืองจาก

ลักษณะของดินท่ีแตกตางกัน ซึ่งหินดินดานและหินภูเขาไฟผุ

พังสลายตัวไดงายกวา หินทราย (เอิบ, 2542) จึงทําใหดินมี

การพัฒนาการตัวดี (ดินอยูในอับดับ Oxisol Alfisol และ

Ultisol) พืชสามารถเจริญเติบโตไดดีกวา แตในบางพ้ืนท่ี

พบวาดินท่ีเกิดจากหินดินดานและหินภูเขาไฟ เปนดินตื้น 

เน่ืองในบริเวณดัง กลาวมีความลาดชันสูง เกิดการชะลาง

พังทลายของดินไดงาย 

จากการเปรียบเทียบปริมาณการสะสมคารบอนใน

มวลชีวภาพ และในดินท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีเต็งรังและปาเบญจ

พรรณในประเทศไทย ปริมาณการสะสมคารบอนในมวล

ชีวภาพคอนขางสูงในปาเต็งรังและปาเบญจพรรณเน่ืองจาก

ปริมาณปาไมท่ีมี มากเกิดจากการอนุรักษฟนฟูปาตั้งแตป 

2526 สวนปริมาณการสะสมคารบอนในดินอยูในชวงปาน

กลางถึงต่ํา เน่ืองมากจากพ้ืนท่ีปาของหวยฮองไครสวนใหญ 

อยูบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง บางพ้ืนท่ีดินตื้น จึงสงผลใหมี

ปริมาณคาร บอน ท่ีสะสมในดินต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับ

พ้ืนท่ีอ่ืน (Table. 4) 

 

Table 2. Plant biomass and carbon stock in biomass 

 Biomass (Mg ha-1) 

 

carbon (Mg ha-1) 

Rock Plot no. Stem Branch Leaf Root Sum 

 

Stem Branch Leaf Root   Sum 

Volcanic DDF 15 56.39 20.53 1.37 10.25 88.55 

 

28.14 10.00 0.66 4.94 43.74 

 DDF 20 99.57 39.60 1.96 17.05 158.19 

 

49.6

8 

19.29 0.95 8.22 78.14 

 DDF 35 77.99 21.97 3.11 16.81 119.88 

 

38.9

2 

10.70 1.50 8.10 59.22 

 DDF 36 89.43 31.93 2.57 16.91 140.85 

 

44.6

3 

15.55 1.24 8.15 69.57 

Sandstone DDF 21 58.57 16.44 2.40 12.82 90.22 

 

29.2

3 

8.00 1.16 6.18 44.57 

 DDF 27 54.84 14.76 2.34 12.10 84.04 

 

27.3

7 

7.19 1.13 5.83 41.52 

 DDF 31 64.48 17.64 2.71 14.18 99.01 

 

32.1

8 

8.59 1.31 6.83 48.91 

 DDF 41 93.62 30.23 2.97 18.55 145.37 

 

46.7

2 

14.72 1.43 8.94 71.81 

 MDF 37 109.31 34.10 3.55 33.36 180.31 

 

54.5

4 

16.61 1.71 16.08 88.94 

 MDF 46 87.49 38.08 1.49 22.94 150.00 

 

43.6

6 

18.55 0.72 11.06 73.98 

Shale MDF 40 76.84 28.68 1.71 21.54 128.77 

 

38.3

4 

13.97 0.83 10.38 63.52 

 MDF 42 120.65 50.13 4.55 34.86 210.19 

 

60.2

1 

24.41 2.20 16.80 103.62 

 MDF 44 91.43 39.05 1.89 24.51 156.88 

 

45.6

2 

19.02 0.91 11.81 77.37 

 

Table 3. Soil characteristics and carbon stock in 0-30 cm. and 30-100 cm. soil depth 

 Rock Plot Soil  Soil    Gravel (%)   Soil mass (Mg ha-1)   C stock (Mg C ha-1) 
  number order depth   0-30  30-100    0-30  30-100    0-30 30-100 

Volcanic DDF 15 Entisol 40 

 

31.31 2.13 

 

3,109.43 1,490.47 

 
25.05 1.25 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 142 

 

  DDF 20 Entisol 40 

 

40.02 34.48 

 

2,483.55 1,065.29 

 
38.22 3.68 

  DDF 35 Oxisol 200+ 

 

3.70 2.87 

 

3,254.61 8,053.21 

 
32.60 21.28 

  DDF 36 Ultisol 200+ 

 

56.33 47.86 

 

1,930.07 5,307.62 

 
20.97 7.11 

Sandstone DDF 21 Inceptisol 40 

 

59.3 71.12 

 

2,121.35 595.81 

 
9.93 1.30 

  DDF 27 Ultisol 160 

 

61.66 57.82 

 

1,582.86 4,544.94 

 
19.52 15.45 

  DDF 31 Ultisol 40 

 

32.89 33.88 

 

2,542.19 1,020.99 

 
13.00 2.82 

  DDF 41 Ultisol 200+ 

 

41.98 17.45 

 

2,742.52 9,063.48 

 
15.20 9.17 

  MDF 37 Ultisol 200+ 

 

2.43 3.64 

 

4,272.49 10,611.84 

 
31.03 17.54 

  MDF 46 Ultisol 200+ 

 

1.85 1.40 

 

4,235.93 11,596.43 

 
26.56 17.80 

Shale MDF 40 Alfisol 200+ 

 

2.49 3.40 

 

3,686.77 8,792.73 

 
41.55 21.08 

  MDF 42 Ultisol 140 

 

45.31 31.57 

 

2,175.56 7,170.47 

 
28.07 12.14 

  MDF 44 Entisol 40 

 

57.55 45.55 

 

2,003.32 851.29 

 
38.09 10.00 

  

Table 4. Biomass and soil carbon storages in different locations of DDF and MDF 

Forest type Cabon storage Mg ha-1 Source 

 

Biomass Soil total 

 DDF 57.19 29.57 86.76 หวยฮองไคร จ.เชียงใหม (การศึกษาคร้ังนี้) 

DDF 23.78 31.22 55.00 วนอุทยานแหงชาติไมกลายเปนหนิ จ.ตาก (พัชรินทร, 2553) 

DDF 19.83 54.56 74.39 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน (แสนคํา, 2552)  

DDF 59.08 67.99      127.07 ดอยสุเทพ (ณัฐลักษณ, 2552) 

 DDF 47.56 65.80      113.36 ต.สะแกราช  อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา (สําเริงและคณะ, 2555) 

DDF - 66.11 - อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน (ดนัย, 2548) 

MDF 81.49 39.88      121.37 หวยฮองไคร จ.เชียงใหม (การศึกษาคร้ังนี้) 

MDF 80.32      136.57      216.89 ดอยสุเทพ (ณัฐลักษณ, 2552) 

 MDF 88.73 223.91      312.64 ลุมน้ําแมกลอง จ.กาญจนบุรี (สิริรัตนและคณะ, 2547) 

MDF 51.90 - - ต.น้ํากอ อ.หลมศักด์ิ จ.เพชรบูรณ (Kaewkron et at, 2011) 

MDF - 136.36 - อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน (ดนัย, 2548) 

 

สรุป 

ลักษณะของพันธุไมเดนในพ้ื นท่ีปาเต็งรังไดแก เหียง เต็ง รัง และพลวง ในปาเบญจพรรณ ไดแก ตะแบกเลือด สัก 

และตะแบกเปลือกบาง ปริมาณการสะสมคารบอนของมวลชีวภาพและดินท่ีในปาเบญจพรรณพ้ืนท่ีหินดินดานมีการสะสม

มากกวาพ้ืนท่ีหินทราย  สวนปาเต็งรังปริมาณ

การสะสมคารบอนของมวลชีวภาพและดินในพ้ื นท่ีหิน

ภูเขาไฟมากวาในพ้ืนท่ีหินทร าย ซึ่งจากการศึกษา พบวา

ลักษณะปาและดินท่ีเกิดจากหินตางชนิดกันมีอิทธิพลตอ

ปริมาณการสะสมคารบอนใน  ระบนิเวศปาไม เมื่อไดมี

การศึกษาและเพ่ิมเติมขอมูลดังกลาวมากข้ึนจะสามารถหา
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ความสัมพันธของปริมาณการสะสมคารบอน ในมวล

ชีวภาพ ดิน และหิน เพ่ือจะนําไปสูการทํานายปริมาณการ

สะสมคารบอน ในปาเต็งรัง และเบญจพรรณ ซึ่งมีพ้ืนท่ี

มากท่ีสุดของพ้ืนท่ีปาในประเทศไทยและใชเปนฐานขอมูล

ของประเทศเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาปาไมอยางยั่งยืน

ตอไป   

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีสนับสนุน

งบประมาณในการศึกษา และศูนยศึกษาการพัฒนาหวย

ฮองไครอันเน่ืองจากพระราชดําริ พ้ืนท่ีศึกษา 

เอกสารอางอิง 

ณัฐลักษณ คํายอง. 2552. ความหลากหลายของชนิดพันธุ

ไม ลักษณะดินและก ารสะสมคารบอนในป าชนิด

ตางๆ บริเวณอุทย านแหงช าติดอยสุ เทพ- ปุย 

จังหวัดเชียงใหม . วิทย าศาสตรมห าบัณฑิต 

(เกษตรศ าสตร ) สาขาวิชาปฐพีศ าสตร บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ดนัย แสนจันทอง. 2548. ความหลากหลายของชนดพั นธุ

ไมกับลกษณะดนิในสงัคมพืชปาไมพ้ืนท่ีอําเภอปาง

มะผาจังหวดแมฮองสอน.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เกษตรศ าสตร ) สาขาวิชาปฐพีศ าสตร บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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มูลคาการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพและในดินของปาดิบเขาท่ีเหลือเปนหยอม

บนพ้ืนท่ีตนนํ้าท่ีสูง หนวยจัดการตนนํ้าบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

Value of Carbon Stocks in Biomass and Soil of Fragmented Montane 

Forests on Highland Watershed at Boa Kaew Watershed Management 

Station, Samoeng District, Chiang Mai Province 

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล1 สุนทร คํายอง1 นิวัติ อนงครักษ1 และ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง2 
1 ภาควชิาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

 

บทคัดยอ: มูลคาการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพและในดินปาดิบเขาท่ีเหลือเปนหยอม พ้ืนท่ีหนวยจัดการตนนํ้าบอแกว    

อ.สะเมิง จ .เชียงใหม คัดเลือกหยอมปา 5 พ้ืนท่ี ทําการวางแปลงสุมตัวอยางขนาด 40 x 40 ตร.ม. จํานวน 1 แปลงในแตละ

หยอมปา วัดการเติบโตของไมยืนตนทุกตนในแ ปลงท่ีมีความสูงมากกวา 1.5 ม. เก็บตัวอยางดินตามความลึกหยอมปาละ       

1 หลุม พบวา สังคมพืชมีความแตกตางกันระหวางหยอมปา สวนใหญมีสนสามใบ กอเดือย กอแปนและทะโลเปนพันธุไมเดน 

มวลชีวภาพปาไมผันแปรระหวาง 197-239 Mg ha-1 (เฉลี่ย 216.8 Mg ha-1) คิดเปนปริมาณคารบอนเฉลี่ย 107.2 MgC ha-1 

จําแนกเปนมวลชีวภาพในลําตน ก่ิง ใบ และราก ผันแปรระหวาง 127-154, 39-49, 3-4 และ  28-34 Mg ha-1 โดยมีการ

สะสมมากในวงศกอ วงศเมี่ยง และวงศสน สนสามใบมีการสะสมคารบอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ กอเดือย ทะโล กอแปน และ

กอหมาก ตามลําดับ ปริมาณอินทรียวัตถุและคารบอนสะสมในดินลึก 160 ซม.มีคาระหวาง145.37-454.92 Mg ha-1  และ 

84.33-263.87 MgC ha-1 ตามลําดับ มูลคาของคารบอนในปาไมเฉลี่ยเทากับ 327 บาทตอเฮกตาร และมูลคาของคารบอนท่ี

สะสมในดินเฉลี่ยเทากับ 426.88 บาทตอเฮกตาร คิดเปนมูลคารวมของการกักเก็บคารบอนของปาไมในพ้ืนท่ีตนนํ้า เฉลี่ยรวม

เทากับ 753.88 บาทตอเฮกตาร 

คําสําคัญ: ปาท่ีเหลือเปนหยอม ปาดิบเขา พ้ืนท่ีตนนํ้าบนท่ีสูง มูลคาคารบอนในมวลชีวภาพ มูลคาคารบอนในดิน 

 

Abstract: Value of carbon stocks in biomass and soil of fragmented in montane forests were studied at 

Boakaew watershed station, Samoeng district, Chiang Mai province. Five, 40 x 40 m2 sampling plots were 

arranged in five fragmented forests (FF) for vegetation survey. Growth of all trees with > 1.5 m height were 

measured. A soil pit was made in each fragmented forest, and soil samples were collected along profiles. 

It is found that plant communities were different among the forests. Dominant tree species were mainly 

Pinus kesiya, Castanopsis acuminatissima, Castanopsis diversifolia and Schima wallichii. Forest biomass 

varied among fragmented forests, 197-239 Mg ha-1 (216.8 Mg ha-1 in average) divided into stem, branch, 

leaf and root as varied 127-154, 39-49, 3-4 and 28-34 Mg ha-1, respectively. The majority of biomass was 
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stored in tree species of  Fagaceae, Theaceae and Pinaceae families. Carbon stocks in biomass were 107.2 

MgC ha-1. P. kesiya had the largest amounts of carbon stocks. The lower amounts were observed in                      

C. accuminatissima, Schima wallichii, C. diversifolia and Q. brandisiana. Amounts of organic matter and 

carbon accumulated within 160 cm depth were 145.37-454.92 Mg ha-1 and 84.33-263.87 MgC ha-1, 

respectively. Valuation of biomass carbon and soil carbon were 327 baht ha-1 and 426.88 baht ha-1. The 

total value was calculated as 753.88 baht ha-1. 

Keywords: fragmented forest, montane forest, highland watershed, valuation of biomass carbon, 

valuation of soil carbon

 

คํานํา 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุหลาย

ประการ จากรายงานของ IPCC (1996) ระบุวา สาเหตุ

สําคัญประการหน่ึงท่ีใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการทําลายทรัพยากรปาไม โดยกา รแผวถางทําลาย

ปา การเพ่ิมข้ึนของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดใน

บรรยากาศประมาณรอยละ 20 เกิดจากการสูญเสียคารบอน

ท่ีเก็บกักในรูปเน้ือไมจากการตัดฟนไมและทําลายปา (OEPP, 

2000)  พ้ืนท่ีปาไมในเขตรอนช้ืนเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกพบวามีอัตรา

การทําลายท่ีสูง เน่ืองจากประชา กรสวนใหญมีอาชีพ

เกษตรกรรมประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ทํา

ใหความตองการใชพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนตาง ๆ มีมากข้ึน 

เชนเดียวกับประเทศไทย พ้ืนท่ีปาตนนํ้าลําธารซึ่งคลอบคลุม

ดวยปาดิบเขาระดับต่ํา และมักประสบปญหาการทําไรเลื่อน

ลอยมาก เน่ืองจากดินมีความอุดมส มบูรณสูง สภาพอากาศ

ชุมช้ืนตลอดปและมีอุณหภูมิพอเหมาะสําหรับการเกษตรท่ีสูง 

สงผลทําใหปาดิบเขาท่ีเปนตนนํ้าลําธารถูกแผวถางและใชทํา

ไรกันท่ัวไป โดยเหลือปาเปนหยอม ๆ ท่ีมีขนาดแตกตางกัน 

บางหยอมปามีขนาดใหญ บางหยอมมีขนาดปานกลางและ

บางหยอมมีขนาดเล็ก ปาดิบเขาท่ีเหลือเปนหยอมๆ เหลาน้ีมี

สภาพความอุดมสมบูรณมากนอยแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

ลักษณะโครงสรางและชนิดพันธุไมท่ีข้ึนอยูเปนองคประกอบ

ท่ีแตกตางกัน ซึ่งผันแปรตามสภาพปจจัยแวดลอม ทําใหมวล

ชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของปาแตกตางกัน (Ogawa 

et al., 1965; Tsutsumi et al., 1983; Boonpragob, 

1996; Tangtham and Tantasirin, 1997; Negi et al., 

2003; สนธยา, 2547; นพวรรณ, 2548; สาพิศ และคณะ , 

2548)  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินปริมาณ

และมูลคาการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพและในดินของ

หยอมปาดิบเขา และเพ่ือใชเปนแนวทางจัดการฟนฟูระบบ

นิเวศปาไมบนพ้ืนท่ีตนนํ้า ใหมีศักยภาพในการดูดกาซ

คารบอนไดออกไซดเพ่ือลดปญหากาซเรือนกระจกและภาวะ

โลกรอน ตลอดจนเปนแรงจูงใจใหประชาชนเล็งเห็น

ความสําคัญของปาไม เพ่ือเรงชวยอนุรักษและสงเสริมการ

ปลูกปาในอนาคตตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 

5. การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณของพันธุไม 

 พ้ืนท่ีวิจัยตั้งอยูบริเวณหนวยจัดการตนนํ้าบอแกว 

อ. สะเมิง จ. เชียงใหม หางจาก อ . เมือง จ. เชียงใหมไปทาง

ทิศเหนือ 82 กม. เลือกปาธรรมชาติ 5 หยอมปา วางแปลง

สุมตัวอยางขนาด 40 x 40 ตร.ม. จํานวน 1 แปลงตอหยอม

ปา บันทึกตําแหนงแปลงดวย GPS วัดเสนรอบวงลําตนท่ี

ความสูง 1.3 ม. จากพ้ืนดินของไมยืนตนทุกตนท่ีมีความสูง 

1.50 ม. ข้ึนไป คํานวณคาความถ่ีของการพบ (Frequency) 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา  

 

ความหนาแนน (Density) ความเดน (Dominance) ดัชนี

ความสําคัญ (Important value index, IVI) ดัชนีความ

หลากหลายของชนิดพันธุ (Species diversity index) 

(Krebs, 1985) และคํานวณหามวลชีวภาพ 

6. การประเมินปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บ

คารบอนในปาไม 

 2.1 มวลชีวภาพของพันธุไม คํานวณหามวลชีวภาพ

ของตนไม ในสวนท่ีเปนลําตน ก่ิง ใบ และราก ตามสมการ 

allometry ของ Tsutsumi et al. (1983) ดังน้ี 

WS  (ลําตน) = 0.0509 (D2H) 0.919 r2 = 0.978 

WB  (ก่ิง)    = 0.00893 (D2H) 0.977 r2 = 0.890 

WL  (ใบ)    = 0.0140 (D2H) 0.669 r2 = 0.714 

WR  (ราก)  = 0.0313 (D2H) 0.805 r2 = 0.981 

 2.2 การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพ คํานวณหา

ปริมาณความเขมขนเฉลี่ยของคารบอนในเน้ือเยื่อพืชสวนท่ี

เปนลําตน ก่ิง   ใบ และ ราก จากการศึกษาของ Tsutsumi  

et al. (1983) โดยกําหนดใหคารบอนในมวลชีวภาพมีคา 

เทากับ 49.9, 48.7, 48.3 และ 48.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

7. การประเมินปริมาณและการกักเก็บคารบอนในดิน 

 ศึกษาดินใ นหยอมปาโดยขุดดิน 1 หลุม รวม 5 

หลุม ท่ีมีความลึก 160 ซม. และเก็บตัวอยางดินตามความลึก 

เพ่ือศึกษาความหนาแนนรวมของดินโดยวิธี Core method  

ความเขมขนของอินทรียวัตถุ และหาปริมาณมวลดินตอ

หนวยพ้ืนท่ีเพ่ือคํานวณปริมาณคารบอนท่ีสะสมในดิน 

8. การประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอนในมวล

ชีวภาพและในดิน 

 การประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอนในมวล

ชีวภาพและในดินของปาไม ประยุกตใชวิธี Market 

valuation และ Cost replacement method (พงษศักดิ์ 

และพิณทิพย, 2552)  ท้ังน้ี มูลคาของคารบอน ประเมินจาก

การซื้อขายคารบอนในตลาดโลก โดยเปนการซื้อขายในตลาด

แบบสมัครใจ (Voluntary carbon market : VCM)  มูลคา

การซื้อขายคารบอน เทากับ 0.10 US$/tonC ในตลาด

คารบอน Chicago Climate Exchange (CCX) (Molly P.S. 

et al. 2011) หรือ 3.049 บาท/ตันคารบอน (อัตรา

แลกเปลี่ยน 30.49 บาท/ดอลลารสหรัฐ) 

ผลและวิจารณผล 

20. ลักษณะเชิงปริมาณของพันธุไม 

 สังคมพืชในหยอมปาบริเวณหนวยจัดการตนนํ้าบอ

แกวเปนปาดิบเขาและปาดิบเขาผสมสน ซึ่งมีชนิดพันธุไมเดน

และพันธุไมท่ีข้ึนอยูเปนองคประกอบในแตละหยอมปา  

ผันแปรแตกตางกัน (Table 1) 

 หยอมปาท่ี 1 มีระดับความสูง 1,395 ม. จาก

ระดับนํ้าทะเล พบพันธุไม 42 ชนิด ใน 35 สกุล 21 วงศ 

พันธุไมเดน คือ สนสามใบ รองลงมาคือ กอตี ทะโล กอหมน 

มีคาความหลากหลายของชนิดพันธุ (Shannon-Wiener 

Index: SWI) เทากับ 4.65   

 หยอมปาท่ี 2 มีระดับความสูง 1,300 ม. พบพันธุ

ไม 21 ชนิด ใน 18 สกุล 12 วงศ พันธุไมเดน คือ กอเดือย 

รองลงมาคือ กอหมาก สนสามใบ กอตี มีคา SWI เทากับ 

3.65  

 หยอมปาท่ี 3 มีระดับความสูง 1,390 ม. พบพันธุ

ไม 40 ชนิด ใน 35 สกุล 22 วงศ พันธุไมเดน คือ กอเดือย 

รองลงมาคือ กอแปน กอหมน กอตี มคีา SWI เทากับ 4.15  

 หยอมปาท่ี 4 มีระดับความสูง 1,556 ม. พบพันธุ

ไม 37 ชนิด ใน 33 สกุล 24 วงศ พันธุไมเดน คือ กอแปน 

รองลงมาคือ ทะโล เหมือดคนตัวผู ไกแดง มีคา SWI เทากับ 

4.51 

 หยอมปาท่ี 5 มีระดับความสูง 1,545 ม. พบพันธุ

ไม 32 ชนิด ใน 28 สกุล 18 วงศ พันธุไมเดน คือ ทะโล 

รองลงมาคือ เหมือดคนตัวผู ไกแดง กอเดือย มีคา SWI 

เทากับ 4.23 
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 สังคมพืชท่ีระดับความสูง 1,300-1,400 ม. มีสน

สามใบและกอเดือยเปนพันธุไมเดน ท่ีระดับความสูงประมาณ 

1,500 ม. มีกอแปนและทะโลเปนไมเดน หยอมปาเหลาน้ี มี

คา SWI ใกลเคียงกัน ยกเวนหยอมปาท่ี 2 มีคาต่ํากวา โดย

พบกอหมากข้ึนอยูมาก แตไมพบไมกอชนิดน้ีในหยอมปาอ่ืน 

กอหมากเปนพันธุไมท่ีพบข้ึนในพ้ืนท่ีปาดิบเขาผสมสนท่ี

คอนขางแหง ขณะท่ีกอแปนจะพบในพ้ืนท่ีคอนขางชุมช้ืน

มากกวา 

21. มวลชีวภาพและการกักเกบ็คารบอนในปาไม 

 ปาดิบเขาผสมไมสนท่ีเหลือเปนหยอมมีมวลชีวภาพ

ปาไมผันแปรระหวาง 197-239 Mg ha-1 (เฉลี่ย 216.8 Mg 

ha-1) คิดเปนปริมาณคารบอนเฉลี่ย 107.2 MgC ha-1 จําแนก

เปนมวลชีวภาพในลําตน ก่ิง ใบ และราก ผันแปรระหวาง 

127-154, 39-49, 3-4 และ 28-34 Mg ha-1 พันธุไมใน 3 วงศ 

มีการสะสมมวลชีวภาพมากท่ีสุด ถึง 72.73 % คือ วงศกอ 

(Fagaceae) วงศเมี่ยง (Theaceae) และวงศสน (Pinaceae) 

และมีการสะสมมวลชีวภาพ เฉลี่ย 91.4, 36.0 และ 31.0 Mg 

ha-1 ตามลําดับ พันธุไมท่ีมีการสะสมมวลชีวภาพมาก ไดแก 

สนสามใบ กอเดือย ทะโล กอแปนและกอหมาก (Table 2)  

 พันธุไมท่ีมีเสนรอบวงลําตน 50-200 ซม . การ

สะสมมวลชีวภาพมากถึง 76.37 % ของพันธุไมท้ังหมด โดย

ท่ีไมท่ีมีเสนรอบวงลําตน 50-100, 100-150 และ 150-200 

ซม. มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 68, 53, และ 47 Mg ha-1 

ตามลําดับ  เมื่อจําแนกตนไมตามช้ันขนาดเสนรอบวงลําตน 

พบวา หยอมปาท่ีมีความหนาแนนของตนไมมากมีมวล

ชีวภาพลําตนนอย และมีไมขนาดเล็กมาก สวนหยอมปาท่ีมี

ความหนาแนนของตนไมนอยประกอบกับตนไมดั้งเดิมขนาด

ใหญ เชน สนสามใบและไมกอตางๆ จึงมีมวลชีวภาพในลําตน

มาก และเมื่อมีการลักลอบตัดฟนตนไมจะทําใหเกิดชองวาง 

จึงเกิดการทดแทนของสังคมพืชข้ึน สภาพความอุดมสมบูรณ

ของปาไมจึงผันแปรระหวางหยอมปาโดยมีไมขนาดเล็ก

จํานวนมากข้ึนทดแทนในพ้ืนท่ีโลง ไดแก เคาะ แขงกวาง 

และสมป แมวาจะมีจํานวนคอนขางมาก แตเปนไมขนาดเล็ก 

จึงทําใหมีการสะสมมวลชีวภาพในเน้ือไมนอย  

 Tangtham and Tantasirin (1997) พบวา ปาดิบ

ช้ืนมีปริมาณคารบอนสะสมในมวลชีวภาพมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ปาเบญจพรรณ และต่ําท่ีสุดในปาเต็งรัง ขณะท่ี Negi   

et al. (2003) พบวา ปาสนมีการกักเก็บคารบอนมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแก ปาผลัดใบ ปาไมผลัดใบ และปาไผ ตามลําดับ 

การวิจัยน้ี พบวา หยอมปาดิบเขาผสมไมสนมีการกักเก็บ

คารบอนนอยกวาปาดิบเขาบริเวณอุทยานแหงชาติ  

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีการกักเก็บคารบอนใน  

มวลชีวภาพสูงถึง 20,638 กิโลกรัม/ไร เน่ืองจากปาธรรมชาติ

บริเวณน้ีถูกทําลายจนเหลือเปนหยอมและบางหยอมยังมีการ

ลักลอบตัดฟนไม ทําใหคารบอนในเน้ือไมถูกทําลายไปดวย 

แมวาจะมีการทดแทนเกิดข้ึนใหมแตการกักเก็บคารบอนใน

ไมขนาดเล็กยังมีนอยอยู อยางไรก็ตาม ปาดิบเขาผสมสน

บริเวณน้ีมีการกักเก็บคารบอนมากกวาปาเบญจพรรณและ

ปาดงดิบแลงบริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ท่ีมีปริมาณ

การกักเก็บ 14,899 และ 5,664 กก./ไร ตามลําดับ (สนธยา, 

2547) ในขณะท่ีปาดิบแลงบริเวณสะแกราช จังหวัด

นครราชสีมามีการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพ 24,344 

กก./ ไร และปาเบญจพรรณลุมนํ้าแมกลองมีการกักเก็บ

คารบอนในมวลชีวภาพ 13,787 กก./ไร (สาพิศ และคณะ , 

2548) ปริมาณคารบอนท่ีสะสมในปาธรรมชาติตาง  ๆ มี

ความแตกตางกันข้ึนอยูกับองคประกอบของสังคมพืช สภาพ

ปา ลักษณะภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ 

22. การสะสมคารบอนในดิน 

 ดินช้ันบน ทุกหยอมมีคาความหนาแนนรวม (Bulk 

density) ต่ํา และเพ่ิมสูงข้ึนในดินช้ันลาง โดยมีความผันแปร

ระหวางหยอมปา ดินช้ันบน ของทุกหยอมปามีความ

หนาแนนรวมต่ํามาก    มีคาระหวาง 0.70-1.29 Mg m-3 

หยอมปาท่ี 1 มีคาต่ํากวาหยอมปาบริเวณอ่ืน แสดงใหเห็นวา

มีการพัฒนาของดินนอยกวา ความหนาแนนในดินช้ันบนของ

ปาดิบเขามักจะต่ําหรือต่ํามาก เกิดจากมีปริมาณอินทรียวัตถุ
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ในดินมาก ซึ่งมีนํ้าหนักเบา อินทรียวัตถุสวนใหญเกิดจากการ

ผุสลายของซากพืชท่ีรวงหลน 

 อินทรียวัตถุในดิน (Soil organic matter) ดินช้ัน

บน (0-30 cm.) ของทุกหยอมปามีอินทรียวัตถุอยูในระดับสูง

มาก (15.94-82.80 Mg ha-1) และมีคาลดลงตามความลึก

ของดิน แตดินหยอมปาท่ี 2 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินนอย

กวาหยอมปาอ่ืน สําหรับคารบอนในดิน (Soil carbon) 

คารบอนเปนสวนประกอบของอินทรียวัตถุในดินโดยเฉลี่ย 

58% คารบ อนในดินช้ันบนของทุกหยอมปามีคาแปรผัน

ระหวาง 5.2-48.0 MgC ha-1และลดลงตามความลึกของดิน 

ดินในหยอมปาท่ี 2 มีคารบอนในดินนอยกวาหยอมปาอ่ืน ๆ  

ปริมาณการสะสมของอินทรียวัตถุในดินหยอมปามีคาแปรผัน

ระหวาง 145.37-454.92 Mg ha-1 หยอมปาท่ี 1 และ 2 มี

การสะสมนอยกวา (145.37 และ 160.44 Mg ha-1) และ

หยอมปาท่ี 5 มีการสะสมมากท่ีสุด (454.92 Mg ha-1) 

ปริมาณการสะสมคารบอนในดินของปาดิบเขาผสมสน  

ผันแปรตามปริมาณอินทรียวัตถุ (soil organic matter) ใน

ดินปาไม (Table 3)  คิดเปนปริมาณคารบอนสะสมในดิน

หยอมปา 84.33-263.87 MgC ha-1 ดินหยอมปาท่ี 1 และ 2 

มีคารบอนนอยกวา (84.33 และ 93.07 MgC ha-1) หยอมปา

ท่ี 5 มีการสะสมมากกวาหยอมปาอ่ืน ๆ (263.86 MgC ha-1)  

 การศึกษาของสุนทร (2551) พบการสะสมของ

คารบอนในระบบนิเวศปาดิบเขาต่ํา และปาดิบเขาสูง บริเวณ

ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม มีคาเทากับ 104.8 และ 

288.8 MgC ha-1 ท้ังน้ีปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณ

การสะสมธาตุอาหารในดิน ไดแก ชนิดพันธุไมท่ีข้ึนเปน

องคประกอบ วัตถุตนกําเนิดดิน ไฟปา เมื่อเปรียบเทียบดินใน

ปาชนิดตาง ๆ บริเวณอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ- ปุย จังหวัด

เชียงใหม (ณัฐลักษณ, 2552) พบวาปริมาณอินทรียวัตถุ และ

คารบอนสะสมในดินปาดิบแลงมากท่ีสุด รองลงมาคือปา

เบญจพรรณ ปาดิบเขา ปาสนและปาเต็งรัง ตามลําดับ 

ปริมาณอินทรียวัตถุ และคาร บอนในดินปาดิบเขาลึก 120 

ซม. ท่ีความสูง 1,208 ม. จากระดับนํ้าทะเล มีคา 229.36 

และ 133.03 MgC ha-1 ตามลําดับ การสะสมของ

อินทรียวัตถุ และคารบอนในดินหยอมปาดิบเขาบริเวณหนวย

จัดการตนนํ้าบอแกวอยูในชวงปานกลาง มีปจจัยตาง  ๆ ท่ีมี

อิทธิพลตอปริมาณการสะสม ไดแ ก ชนิดพันธุไมท่ีข้ึนเปน

องคประกอบ วัตถุตนกําเนิดดิน ไฟปา ตลอดจนสภาพ  

ภูมิประเทศของพ้ืนท่ี เชน ความลาดชัน พ้ืนท่ีท่ีมีความลาด

ชันนอยมีการสะสมของธาตุอาหารมากกวาพ้ืนท่ีท่ีมีความลาด

ชันมาก (Handrick, 1981)  

23. มูลคาการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพและใน

ดิน 

 การป ระเมินมูลคาการกักเก็บคารบอนในมวล

ชีวภาพและคารบอนท่ีสะสมในช้ันดิน ท่ีระดับความลึก       

0-160 ซม. ซึ่งประยุกตใชวิธี Market valuation และ Cost 

replacement method ผลการศึกษาพบวา มูลคาของ

คารบอนในปาไมเฉลี่ยเทากับ 327 บาทตอเฮก ตาร และ

มูลคาของคารบอนท่ีสะสมในดินเฉลี่ยเทากับ 426.88 บาท

ตอเฮก ตาร คิดเปนมูลคารวมของการกักเก็บคารบอนของ   

ปาไมในพ้ืนท่ีตนนํ้า เฉลี่ยรวมเทากับ 753.88 บาทตอ

เฮกตาร 
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Table 1 Quantitative characteristics of five fragmented montane forests. 
 

 

  

  
  Quantitative characteristics 

Fragmented forests 
1 2 3 4 5 

1 Altitude (m) 1,395 1,300 1,390 1,556 1,545 
2 Number of Species 42 21 40 37 32 
3 Number of Genus 35 18 35 33 28 
4 Number of Families 21 12 22 24 18 
5 Basal area (m2/ha) 32.88 27.96 31.01 36.58 27.02 
6 Dominant tree (%)       
   (1)  Pinus kesiya  (สนสามใบ) 25.67 16.51 - 0.91 7.00 
   (2)  Castanopsis acuminatissima (กอเดือย) 1.61 30.80 17.37 - 7.78 
   (3)  Castanopsis purpurea (กอต)ี 16.24 2.96 9.61 - - 
   (4)  Lithocarpus elegans (กอหมน) 5.80 0.25 10.22 - - 
   (5)  Schima wallichii (ทะโล) 9.36 0.79 5.96 9.77 21.90 
   (6)  Quercus brandisiana (กอหมาก) - 19.34 - - - 
   (7)  Castanopsis diversifolia (กอแปน) 0.09 - 10.80 33.22 - 
   (8)  Ternstroemia gymnanthera (ไกแดง) 3.19 0.51 2.62 9.55 5.56 
   (9)  Helicia nilagirica (เหมือดคนตัวผู) 0.91 - 1.17 9.71 10.90 
7 IVI (%)       
   (1)  Pinus kesiya (สนสามใบ) 17.61 9.44 - 1.64 3.69 
   (2)  Castanopsis acuminatissima  (กอเดือย) 1.31 22.80 9.39 - 4.47 
   (3)  Castanopsis purpurea (กอต)ี 9.88 3.26 5.87 - - 
   (4)  Lithocarpus elegans (กอหมน) 5.41 0.42 8.11 - - 
   (5)  Schima wallichii (ทะโล) 8.95 0.99 4.04 8.14 17.00 
   (6)  Quercus brandisiana (กอหมาก) - 13.22 - - - 
   (7)  Castanopsis diversifolia (กอแปน) 0.30 - 7.34 20.16 - 
   (8)  Ternstroemia gymnanthera  (ไกแดง) 4.11 0.85 2.72 10.39 5.12 
   (9)  Helicia nilagirica (เหมือดคนตัวผู) 0.71 - 1.29 7.52 6.62 
8 Density (tree/ha) 1244 1056 1769 1056 1600 
    (1)  < 50 cm 898 694 1447 733 1319 
    (2)  50-100 cm 254 278 268 235 217 
    (3)  100-150 cm 79 66 40 31 43 
    (4)  150-200 cm 13 13 15 31 22 
    (5)  200-250 cm - 6 - 13 - 
    (6)  250-300 cm - - - 13 - 
9 Species diversity (SWI) 4.65 3.65 4.15 4.51 4.23 
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Table 2 Biomass, Carbon stock of five fragmented montane forest. 

 

 
  

 Plant Biomass (Mg ha-1) Plant Carbon  (MgC ha-1) Value of Biomass Carbon (Baht ha-1) 

 FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 Average % FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 Average FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 Average 

Forest Biomass  239 205 206 237 197 216.8 100 118 101 102 117 98 107.2 360 308 311 357 299 327 

(1) WS 154 132 133 154 127 140 64.5
8 

77 66 66 77 64 70 235 201 201 235 195 213.4 

(2) WB 47 41 40 49 39 43.2 19.9
3 

23 20 19 24 19 21 70 61 58 73 58 64 

(3) WL 4 3 4 3 3 3.4 1.57 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 

(4) WR 34 28 30 31 28 30.2 13.9
3 

16 14 14 15 13 14.4 49 43 43 46 40 44.2 

Classified by family                    

(1) Fagaceae  77 102 110 129 39 91.4 41.8
5 

38 50 54 63 19 44.8 115 152 164 192 58 136.2 

(2) Pinaceae  77 58 0 2 18 31 14.1
4 

38 28 0 1 9 15.2 115 86 0 3 27 46.2 

(3) Theaceae  29 13 20 55 63 36 16.7
4 

14 6 10 27 31 17.6 43 19 30 82 94 53.6 

Classified by species                    

(1) Pinus kesiya (สนสามใบ) 77 58 0 2 18 31 14.1
4 

38 28 0 1 9 15.2 115 86 0 3 27 46.2 

(2) Castanopsis acuminatissima (กอเดือย) 4 56 41 0 15 23.2 11.1
3 

2 27 20 0 7 11.2 6 83 61 0 22 34.4 

(3) Schima wallichii (ทะโล) 21 2 14 22 46 21 9.92 10 1 7 11 22 10.2 31 3 21 33 68 31.2 

(4) Castanopsis diversifolia (กอแปน) 0 0 25 91 0 23.2 10.0
6 

0.0
1 

0 0.0
6 

0.1
9 

0 0.05 0.00
1 

0 0.18 0.57 0 0.15 

(5) Quercus brandisiana  (กอหมาก) 0 38 0 0 0 7.6 3.68 0 0.0
9 

0 0 0 0.02 0 0.25 0 0 0 0.06 

Classified by GBH                    

(1) < 50 cm  37 23 38 17 30 29 13.4
1 

18 11 19 8 15 14.2 55 34 57 25 45 43.2 

(2) 50-100 cm  89 77 93 56 68 76.6 35.5
3 

43 38 45 27 33 37.2 132 115 138 83 101 113.8 

(3) 100-150 cm  84 54 45 25 53 52.2 24.1
4 

41 26 22 12 26 25.4 125 80 67 37 79 77.6 

(4) 150-200 cm  30 27 30 46 47 36 16.7 15 13 15 22 23 17.6 45 40 45 68 70 53.6 

(5) 200-250 cm  0 25 0 37 0 12.4 5.59 0 12 0 18 0 6 0 37 0 55 0 18.4 

(6) 250-300 cm  0 0 0 55 0 11 4.63 0 0 0 27 0 5.4 0 0 0 82 0 16.4 
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Table 3 Stored carbon in soils of five fragmented montane forests. 

 
 

FF Soil Depth Organic Matter Bulk density 
 

Organic Matter Organic Carbon Carbon Storage Value of soil Carbon 

(cm) (%) (mg.m
-3
) (Mg.ha

-1
) (MgC.ha

-1
) (MgC.ha

-1
) (Baht ha

-1
) 

1 0 - 5 7.35 0.97 35.69 20.7 20.70 63.11 
 5 - 10 3.29 0.97 15.94 9.2 29.95 91.32 
 10 - 20 1.83 0.95 17.44 10.1 40.07 122.17 
 20 - 30 1.40 1.15 16.07 9.3 49.39 150.59 
 30 - 40 0.75 1.07 7.99 4.6 54.02 164.71 
 40 - 60 0.64 0.99 12.72 7.4 61.40 187.21 
 60 - 80 0.59 1.15 13.61 7.9 69.29 211.27 
 80 - 100 0.29 1.17 6.77 3.9 73.22 223.25 
 100 - 120 0.47 1.16 10.91 6.3 79.55 242.55 
 120 - 140 0.17 1.20 4.09 2.4 81.92 249.77 
 140 - 160 0.17 1.22 4.14 2.4 84.33 257.12 
2 0 - 5 7.98 0.91 36.18 21.0 20.99 64.00 
 5 - 10 7.83 0.82 32.18 18.7 39.66 120.92 
 10 - 20 2.02 1.29 25.98 15.1 54.73 166.87 
 20 - 30 0.77 1.17 9.05 5.2 59.98 182.88 
 30 - 40 0.65 1.09 7.06 4.1 64.07 195.35 
 40 - 60 0.48 1.06 10.20 5.9 69.99 213.40 
 60 - 80 0.39 1.06 8.23 4.8 74.76 227.94 
 80 - 100 0.29 1.24 7.19 4.2 78.93 240.66 
 100 - 120 0.39 1.17 9.15 5.3 84.24 256.85 
 120 - 140 0.39 1.26 9.80 5.7 89.92 274.17 
 140 - 160 0.21 1.29 5.42 3.1 93.07 283.77 
3 0 - 5 7.99 0.94 37.40 21.7 21.69 66.13 
 5 - 10 4.18 0.84 17.47 10.1 31.83 97.05 
 10 - 20 3.37 1.06 35.69 20.7 52.53 160.16 
 20 - 30 3.11 1.11 34.63 20.1 72.62 221.42 
 30 - 40 2.18 1.24 26.94 15.6 88.24 269.04 
 40 - 60 1.24 1.30 32.18 18.7 106.91 325.97 
 60 - 80 0.85 1.32 22.39 13.0 119.89 365.54 
 80 - 100 0.76 1.37 20.78 12.1 131.95 402.32 
 100 - 120 0.51 1.47 14.96 8.7 140.62 428.75 
 120 - 140 0.37 1.44 10.64 6.2 146.80 447.59 
 140 - 160 0.22 1.56 6.87 4.0 150.78 459.73 
4 0 - 5 12.71 0.70 44.29 25.7 25.69 78.33 
 5 - 10 6.98 0.77 26.86 15.6 41.27 125.83 
 10 - 20 3.89 0.93 36.10 20.9 62.21 189.68 
 20 - 30 1.57 0.99 15.47 9.0 71.18 217.03 
 30 - 40 1.33 1.03 13.67 7.9 79.11 241.21 
 40 - 60 0.61 1.34 16.32 9.5 88.58 270.08 
 60 - 80 0.40 1.37 10.95 6.4 94.93 289.44 
 80 - 100 0.42 1.31 10.97 6.4 101.29 308.83 
 100 - 120 0.25 1.34 6.71 3.9 105.19 320.72 
 120 - 140 0.10 1.39 2.78 1.6 106.80 325.63 
 140 - 160 0.08 1.29 2.06 1.2 107.99 329.26 
5 0 - 5 12.96 0.83 53.94 31.3 31.29 95.40 
 5 - 10 12.92 0.98 63.54 36.9 68.15 207.79 
 10 - 20 7.66 1.08 82.80 48.0 116.17 354.20 
 20 - 30 5.60 1.09 61.22 35.5 151.68 462.47 
 30 - 40 4.75 1.16 55.27 32.1 183.74 560.22 
 40 - 60 1.92 1.21 46.36 26.9 210.63 642.21 
 60 - 80 1.26 1.24 31.21 18.1 228.73 697.40 
 80 - 100 0.81 1.41 22.87 13.3 241.99 737.83 
 100 - 120 0.62 1.47 18.19 10.6 252.55 770.02 
 120 - 140 0.34 1.61 10.96 6.4 258.91 789.42 
 140 - 160 0.26 1.65 8.56 5.0 263.87 804.54 

Average      140.01 426.88 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 

หยอมปาดิบเขาบริเวณหนวยจัดการตนนํ้า  

บอแกว เปนปาดิบเขาท่ีมีองคประกอบของสังคมพืช

แตกตางกันไปตามระดับความสูงของพ้ืนท่ี หยอมปาท่ี

ระดับความสูง 1,300-1,400 ม. จากระดับนํ้าทะเลปาน

กลาง พบสนสามใบและกอเดือย เปนไมเดน ท่ีระดับความ

สูงตั้งแต 1,500 ม.ข้ึนไป พบกอแปนและทะโล เปนไมเดน 

เกือบทุกหยอมปามีคาความหลากหลายของชนิดพันธุ 

(Shannon-Wiener Index : SWI) ใกลเคียงกัน ยกเวน

หยอมปาท่ี 2 มีคาต่ํากวาบริเวณอ่ืน  หยอมปาดิบเขามี

ความหลากหลายของชนิดพันธุไมคอนขางมากและมี

ปริมาณมวลชีวภาพปาไมเฉลี่ยคอนข างสูง แตมีความผัน

แปรมากระหวางหยอมปาดวยกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสภาพ

ความอุดมสมบูรณของหยอมปาท่ีแตกตางกันอันเน่ืองจาก

การตัดฟนไมไปใชโดยชุมชนชาวไทยภูเขา ท่ีสงผลตอ

ปริมาณการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารของปาโดยตรง 

หยอมปาท่ีมีความหนาแนนของตนไมนอยมีไ มขนาดใหญ

ข้ึนอยูและมีพ้ืนท่ีหนาตัดลําตนมาก จึงทําใหมีมวลชีวภาพ

มาก สนสามใบมีการสะสมคารบอนมากกวาพันธุไมชนิด

อ่ืน ๆ รองลงมาคือ กอเดือย ทะโล กอแปนและกอหมาก 

ตามลําดับ  

 ดินในหยอมปาดิบเขามีวัตถุตนกําเนิดดินเปน

หินแกรนิต จัดอยูในอันดับ Ultisols มีการ พัฒนาของ  

ช้ันดินคอนขางมากและลึกมากกวา 200 ซม. ดินหยอมปา

ท่ี 2 มีการพัฒนาตัวของช้ันดินนอยกวา ทุกหยอมปามี

ความหนาแนนรวมของดินต่ําในดินช้ันบนและเพ่ิมสูงข้ึน

ในดินช้ันลาง  อินทรียวัตถุในดินช้ันบนของทุกหยอมปามี

คาสูงมากและลดลงตามความลึกของดิน โดยดินในห ยอม

ปาท่ี 2 มีปริมาณอินทรียวัตถุ และคารบอนนอยกวาหยอม

ปาอ่ืนทําใหมีการการสะสมธาตุอาหารในช้ันดินของหยอม

ปานอยกวาบริเวณอ่ืน 
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การสืบตอพันธุของพรรณพืชตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีไรราง สถานีวิจัยตนนํ้าแมกลอง

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

Natural Forest Regeneration in Abandoned Areas in Mae Klong 

Watershed Research StationThong PhaPhoom District, Kanchanaburi 

Province 

ตอลาภ คําโย1สถิตย ถิ่นกําแพง2สําเริง ปานอุทัย3Hiroshi Tanaka4 และ ดอกรัก มารอด2 

1สาขาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจแพร-เฉลิมพระเกียรติ แพร 
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3สถานีวิจัยตนน้ําแมกลอง อําเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 
4 Forestry and Forest Products Research Institute, Tsukuba 305 Japan 

 

บทคัดยอ: การศึกษาการสืบตอพันธุของพรรณพืชตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีไรราง ดําเนินการโดยวางแปลงถาวรขนาด 100 x 400 

เมตร (4 เฮคแตร) ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ในสถานีวิจัยตนนํ้าแมกลอง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการเก็บขอมูล

พลวัตของตนไมท่ีมีขนาดเสนรอบวงตั้งแต 15 เซนติเมตร ภายในแปลงยอยขนาด 40 x 400 เมตร ดวยการติดหมายเลขตนไม 

วัดขนาดและจําแนกชนิด ทําการสํารวจวัดซ้ําทุก ๆ 2 ป จนถึงป พ .ศ. 2553 สวนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชปก

คลุมดินน้ัน ทําการประเมินความหนาแนนของการปกคลุมของชนิดพืช จากแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร ภายในแปลง

ขนาด 4 เฮคแตร(รวมท้ังหมด 400 แปลงยอย) เพ่ือสรางแผนท่ีการปกคลุมของพรรณพืช ทําการประเมินซ้ําทุกๆ ป  

ผลการศึกษา พบวา พรรณพืชปกคลุมดินท่ีมีสามารถเปลี่ยนแปลงและทดแทนไปสูสังคมของไมตนไดงายท่ีสุด คือ 

สังคมพืชสาบเสือซึ่งแตกตางจากสังคมของไผ ท่ีมีความเสถียรในการคงอยูของไผและแสดงออกถึงการขยายคลุมพ้ืนท่ีไรรางได

มากท่ีสุดอยางตอเน่ือง สวนโครงสรางและองคประกอบพันธุไม ในไรราง เมื่อเริ่มตนการศึกษา (พ.ศ. 2535) พบวามีการปก

คลุมดานพ้ืนท่ีหนาตัดของไมเทากับ 1.28 m2 ha-1ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener เทากับ1.49 พบชนิดพันธุไม

จํานวน 32 ชนิด 22 สกุล และ  14 วงศ พันธุไมเดนเมื่อพิจารณาจากคา มีดัชนีความสําคัญ  ไดแก พังแหร ใหญ (Trema 

orientals) แดง (Xylia xylocarpa) ยางแดง (Dipterocurpus turbinatus) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) และ มะเดื่อปลอง 

(Ficus hispida) เปนตน มีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 160.51, 17.21, 15.49, 14.20 และ 12.94 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 

ในป พ.ศ.2553 พบวา พ้ืนท่ีไรรางมีความหลากชนิดของไมเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก (จํานวน 147 ชนิด 88 สกุล และ 33 วงศ) คา

ดัชนีความหลากหลาย ของ Shannon-Weiner เทากับ 4.27 มีพ้ืนท่ีหนาตัด 6.68 m2 ha-1 โดยชนิดพันธุ ไมเดน คือ เปลา

หลวง (Croton oblongifolius) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) ยางแดง (Dipterocurpus turbinatus) มะเดื่อปลอง (Ficus 

hispida) และ แดง (Xylia xylocarpa) มีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 13.88, 13.24, 12.74, 11.19 และ 9.75 ตามลําดับ

แสดงใหเห็นวา สังคมพืชของไมเบิกนํา ในระยะแรก คือ  พังแหรใหญ และสาบเสือ ท่ีไดเขามาปรับเปลี่ยนปจจัยแวดลอมจาก

สภาพพ้ืนท่ีโลงเตียนใหมีความเหมาะสมตอพันธุไมชนิดอ่ืนมากข้ึน และเมื่อลมตายลงไปยอมเปดโอกาสให เกิดการทดแทนตาม

ธรรมชาติของพันธุไมดั้งเดิม  (native species)ไดอยางดี สอดคลองกับผ ลการศึกษาดานพลวัตในพ้ืนท่ีไรรางท่ีพบวา มี อัตรา
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การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีหนาตัดเฉลี่ยรายปสูง (4.01±1.96 m2.ha-1) เน่ืองจากการอัตราการเพ่ิมของพ้ืนท่ีหนาตัดสูงกวาการ

สูญเสีย (0.89±0.52 และ 0.46±0.14 m2.ha-1 ตามลําดับ ) นอกจากน้ีความหนาแนนเฉลี่ยตอปของตนไมก็ยังมีคาสูง 

(441.93±154.65 individual ha-1) แมวาความแปรผันของการอัตราการตายเฉลี่ยรายปและอัตราการเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปน้ันมี

คาใกลเคียงกัน (16.99±12.94 และ 15.78±13.42 % yr-1 ตามลําดับ) 

ดังน้ัน การฟนฟู ปาสามารถทําไดท้ังปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติหรือมนุษยเขาไปมีสวนในการจัดการ โดยตอง

คํานึงถึงปจจัยจําเปนหลายดาน เชน ขนาดของพ้ืนท่ีถูกทําลายปจจัยการรบกวนท้ังจากมนุษยภัยธรรมชาติ ปริมาณสวน

สืบพันธุของพรรณพืชท่ีหลงเหลืออยู และความวิกฤติของปจจัยแวดลอมในพ้ื นท่ี เปนตน ปจจัยดังกลาวจะนําไปสูแผนการ

ฟนฟูปาท่ีมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียงบประมาณลง 

คําสําคัญ: การสืบตอพันธุของพรรณพืชพ้ืนท่ีไรราง การทดแทนตามธรรมชาติ สังคมพืชคลุมดิน สถานีตนนํ้าแมกลอง 

 

Abstract:The study of natural forest regeneration in abandoned areas was done by established the 

permanent plot, 100 x 400 m, in Mae Klong Watershed Research Station, Thong PhaPhoom district, 

Kanchanaburi province,since 1992. Tree census was carried out inside subplot of 40x400 m in which all 

trees larger than 15 cm in girth will be tagged, measured and identified. Tree monitoring will be done 

every two years from 1992 to 2010. While, the vegetation cover changed was done inside a 4 ha plot 

which divided into 10 x 10 m, total 400 subplots. The vegetation cover will be identified and mapped in 

which the monitoring will be carried out every year.  

 Vegetation cover changed shown that Eupatoriumodoratum-community had high converted 

capacity into Wood-community. In contrast, Bamboo-community had the high stability to maintain itself 

and continuous expanded to cover in the abandoned areas. The structure and species composition in 

1992 shown that tree basal area of tree and Shannon-Weiner diversity index were1.28 m2ha-1and 1.49, 

respectively, and 32 species in 22 genera and 14 families were found. The dominance species according 

to their importance value index, IVI, was Trema orientals,Xylia xylocarpa,Dipterocurpus turbinatus,Garuga 

pinnata and Ficus hispida with value of 160.51, 17.21, 15.49, 14.20 and 12.94, respectively. However, the 

high species diversity (147 species in 88 genera and 33 families) was found in 2010 and high tree basal 

area and Shannon-Weiner diversity index were also found (6.68 m2ha-1and 4.27, respectively). The 

dominance species due to their IVI was Croton oblongifolius,Garuga pinnata,Dipterocurpus 

turbinatus,Ficus hispida and Xylia xylocarpawith value of 13.88, 13.24, 12.74, 11.19 and 9.75, respectively. 

Indicating that the beginning pioneer community such as Trema orientalis and Eupatorium odoratum had 

facilitated the environmental factors to suitable for other trees and once they died large vacant space 

will be provided for native tree regeneration, too. Forest dynamics in abandoned area shown that the 

high mean annual increment rate of tree basal area was found (4.01±1.96 m2ha-1) due to the increasing of 

gain rate was higher than loss rate (0.89±0.52and 0.46±0.14m2ha-1, respectively).In addition, the high value 

of mean annual tree density was also found (441.93±154.65 individual ha-1), even though, the mean 
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annual mortality and recruitment rate were almost similar (16.99±12.94and 15.78±13.42 % yr-1, 

respectively) 

Thus, the forest restoration can be done both by the natural successional and man-made ways. 

However, the importance parameters, for instant, size of disturbed areas, disturbances from human and 

natural factors, the remaining of vegetation propagules and the critical status of environmental factors, 

etc. should be included into the management plan for increasing the high capacity and reducing the loss 

of budget.  

Keywords: tree regeneration, abandoned areas, natural succession, vegetation cover, Mae Klong 

Watershed Research Station 

 

บทนํา 

ในอดีตประเทศไทยถือวาเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีปา

ไมเกินครึ่งหน่ึงของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ  แตเน่ืองดวย

การมีการบุกรุกทํากินของประชาชน  โดยการแผวถางปาไม

เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีเกษตร  ทําใหสภาพปาลดลงอยางมากจน

ในปจจุบันประเทศมีพ้ืนท่ีปาไมถึงรอยละ 30 ของพ้ื นท่ี

ท้ังหมดของประเทศ แมวา ทรัพยากรปาไมจัดเปนทรัพยากร

ท่ีสามารถทดแทนไดดวยตัวเอง  (renewable resources) 

ดังจะเห็นไดจากการท่ีพ้ืนท่ี ปาไมถูกบุกรุกและรบกวน เมื่อ

ปลอยท้ิงไวระยะหน่ึงก็จะเกิดการสืบตอพันธุของพันธุไม

ดั้งเดิม (regeneration of native species) โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

ปาท่ีถูกบุกรุก (disturbed forest) ท่ีมีขนาดไมกวางขวาง

และการรบกวนไมรุนแรง มาก โดยอาจยังหลงเหลือแมไม  

และลูกไม อยูในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ก็จะทํา ใหเกิดการทดแทน

ตามธรรมชาติไดดี ข้ึนแมวา การทดแทนท่ีเกิดข้ึน อาจตองใช

ระยะเวลาท่ีคอนขางนาน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุก

เปนบริเวณกวาง  และเกิดการรบกวนท้ังจากม นุษยและ

ธรรมชาติ เชน เกิดไฟปา เปนประจําทุกๆ ป ทําใหปจจัย

สิ่งแวดลอมท่ีจําเปนตอการตั้งตัว (establishment) ของ

พันธุไมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ และไมสงเสริมตอ

การทดแทนตามธรรมชาติ สงผลใหโอกาสท่ีจะฟนฟูกลับเปน

สังคมปาถาวร (climax forest)น้ันเปนไปไดยากมาก และ

อาจจะตองใชเวลาท่ียาวนานกวาพ้ืนท่ีท่ีถูกทําลายเพีย ง

เล็กนอย ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจจําเปนตองใชการฟนฟูดวย

การปลูกไมตนโตเร็ว (fast growing species)เพ่ือฟนฟู

สภาพปาและปรับปรุงปจจัยแวดลอมใหเหมาะสมตอพันธุไม

ดั้งเดิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม การศึกษาการสืบตอพันธุตาม

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีท้ิงรางเพ่ือติดตามพลวั ตของปาฟนฟูท่ี

ตอเน่ืองและยาวนานสําหรับประเทศไทยน้ันมีการดําเนินงาน

ในเรื่องน้ีไมมากนัก ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ี

ตองเก็บรวมรวมขอมูลรูปแบบของการสืบตอพันธุในพ้ืนท่ีท้ิง

ราง เพ่ือสรางทราบถึงความสัมพันธของสังคมพืชข้ันการ

ทดแทนตอปจจัยแวดล อมในแตละชวงเวลา จนสังคมพืช

ทดแทนเขาสูสภาวะถาวร เพ่ือนํารูปแบบดังกลาวมา

ประยุกตใชเพ่ือการจัดการฟนฟูปาของประเทศไทยตอไป 

สถานีวิจัยตนแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี ถือเปน

พ้ืนท่ีสําคัญของตนนํ้าแมกลอง ในอดีตเคยมีการบุกรุกแผว

ถางเพ่ือเปลี่ยนท่ีปาไมเปนพ้ืนท่ีดินทํากินของชุมชนกลุมนอย

หรือชาวบานใกลเคียง หลังจากน้ันจึงไดมีการอพยพและ

จํากัดพ้ืนท่ีของชุมชนบริเวณน้ันใหอยูในพ้ืนท่ีจํากัด และไดมี

การปลอยพ้ืนท่ีไรรางดังกลาวใหมีการฟนตัวตามธรรมชาติ 

ตั้งแตประมาณป พ .ศ. 2530 เปนตนมา ตอมากรมอุทยาน

แหงชาติ สัต วปาและพันธุพืช รวมกับคณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ และ Forest 

and Forestry Product Institute, Japan ไดดําเนินการ

วิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว (long-term ecological 
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research) เรื่องพลวัตปาเขตรอนและผลกระทบ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน ซึ่งก็ไดรวมพ้ืนท่ีไรรางดังกลาวไว

ในพ้ืนท่ีศึกษาดวยเชนกัน ดังน้ัน การศึกษาการสืบตอพันธุใน

พ้ืนท่ีท้ิงรางท่ีมีการติดตามอยางตอเน่ืองยอม ทําใหเห็นสภาพ

การเปลี่ย นแปลงของสังคมพืชตั้งแตกลุมแรก ๆ จนกระท่ัง

ทดแทนเขาใกลเคียงกับพ้ืนท่ีปาธรรม ชาติเดิม (ปาผสมผลัด

ใบ) ซึ่งจะทําใหสามารถเขาในกระบวนการทดแทนของสังคม

พืชตามธรรมชาติภายหลังการฟนฟูตามธรรมชาติเพ่ือท่ีจะได

นําความรูดังกลาวมาประยุกตใชสําหรับการจัดการฟนฟูปาให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาพลวัตปาฟนฟูและแนวทางการทด แทน

ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีไรราง 

สถานท่ีทําการวิจัย 

สถานีวิจัยตนนํ้าแมกลองตั้งอยูในเขตตําบลลิ่นถ่ิน 

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ฝงขวาของแมนํ้าแคว 

นอย มีลุมนํ้าลิ่นถ่ินเปนลุมนํ้าทดลอง ตั้งอยูท่ีพิกัดระหวาง 

เสนรุงท่ี 14 องศา 31 ลิบดา - 14 องศา 38 ลิบดา เหนือ 

และเสนแวงท่ี 98 องศา 46 ลิบดา98 องศา 37 ลิบดา 

ตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร 

ท่ีตั้งของลุมนํ้าลิ่นถ่ินอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจังหวัดกาญจนบุรี ภูมิประเทศประกอบดวยภูเขาสูงไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลจากภูมิประเทศทําใหลักษณะ 

ภูมิอากาศแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลางดวยกัน โดย

รอนจัดในฤดูรอนและหนาวจัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนมีฝน

ตกปานกลาง และการตกของฝนมักจะตกถูกตองตามฤดูกาล 

ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ฤดูรอนเริ่มตั้งแต เดือน

กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 

การปกคลุมของ ชนิดปา ในพ้ืนท่ี ท่ีพบไดท่ัวไป คือ

1)ปาเบญจพรรณแลงสูงผสมไผ (upper dry mixed 

deciduous forest with bamboo) พบมากกวา 90 

เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี 2)ปาเบญจพรรณแลงต่ําผสมไผ (lower 

dry mixed deciduous forest with bamboo) 3. ปาไผ 

(bamboo forest) พบท่ัวไปบริเวณริมลําธารซึ่งเคย ผานการ

ถูกแผวถางทําไรเลื่อนลอยแลวปลอยท้ิงรางไวไมไผจะข้ึน

ทดแทน 4)ปาดิบแลง (dry evergreen forest) พบเปน

หยอมเล็ก ๆ บริเวณหวยตาทะตอนกลางและบริเวณหวยไท

เยตอนบน 5)ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) พบ

บริ เวณสันเขาเตี้ย ๆ ท่ีระดับความสูงประมาณ 300-400 

เมตร  จากระดับนํ้าทะเล และ 6)พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

(Agricultural land) พบบริเวณหวยนิคุฮุ หวยตาทะ และ

หวยลิ่นถ่ินตอนบน มีพ้ืนท่ีประมาณ 6 เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ี

ลุมนํ้าท้ังหมด(Suksawang,1993) 

วิธีการ 

18. การเก็บขอมูล 

วางแปลงถาวร (permanent plot) ขนาด 100

เมตร x 400 เมตร ในพ้ืนท่ีไรราง เพ่ือติดตามการสืบตอพันธุ

ตามธรรมชาติของพรรณพืช ภายหลังจาการอพยพคนออก

จากพ้ืนท่ี โดยภายในแปลงถาวรจะแบงการศึกษาออกเปน 2 

ดาน คือ ดานการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของพืชคลุมดิน 

(vegetation cover) และดานพลวัตของปาฟนฟู มีการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของพืช

คลุมดิน ดําเนินการโดยแบงแปลงยอย จากแปลงขนาด 4  

เฮคแตร ออกเปนขนาด 10 x 10 เมตร (ท้ังหมดจํานวน 400 

แปลงยอย ) ทําการ กําหนด ชนิดพรรณพืชท่ีปกคลุมดิน 

ออกเปน 7 กลุมสังคมยอย ตามท่ีไดทําการสํารวจในเบ้ืองตน

แลว คือ พง (Saccharum, S),ไผ (Bamboos, B), สาบเสือ

(Eupatorium, E), กลวย (Musa, M), ไมยืนตน (Wood, W) 

และ หญาปลอง  (Bothrichloa, Y) เปนตน จากน้ันทําการ

ประเมินเปอรเซ็นตการปกคลุมของพรรณพืชในกลุมดังกลาว

ภายในแปลงยอยหากพบวามีการปกคลุมพ้ืนท่ีมากกวา 50 

เปอรเซ็นต ก็จะจําแนกพ้ืนท่ีน้ันเปนการปกคลุมของกลุมยอย
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สังคมพืชดังกลาวทําการสํารวจวั ดซ้ํา ในชวงเดือน ธันวาคม 

ของทุกๆ ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2553 

1.2 สํารวจองคประกอบของพันธุพืช ภาย ในแปลง

ตัวอยางขนาด 40x400 เมตร โดยทําการติดเบอรตนไม วัด

ขนาดเสนรอบวงและจําแนกชนิดพันธุไมทุกตนภายในแปลงท่ี

มีขนาดขนาดเสนรอบวงตั้งแต 15 เซนติเมตร จากน้ันทําการ

ติดตามและวัดซ้ําทุก ๆ 2 ป ประมาณเดือน ธันวาคม ตั้งแต 

ป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2550 

19. การวิเคราะหขอมูล 

 2.1 วิเคราะหความนาจะเปน  (probability) ของ

การเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชชนิดหน่ึงไปเปนอีกชนิดหน่ึง 

วามีความนาจะเปนมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก

สัดสวนของจํานวนแปลงยอยท่ีปรากกฎของกลุมสังคมยอย

น้ัน ๆ ตอโอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมยอยชนิดอ่ืน ๆ 

เพ่ือประเมินความสําเร็จของการฟนฟูปาตามธรรมชาติของ

แตละสังคมยอยเพ่ือเขาสูสังคมยอยของไมตน 

 2.2 พลวัตของปาฟนฟู ใชการวิเคราะหจากหลาย 

ๆ ดัชนี ท่ีสําคัญ คืออัตราการตาย และอัตราการเพ่ิมพูน โดย

มีสูตรคํานวณ ดังน้ี 

วิเคราะหหาอัตราการตาย (mortality rate, M) 

กับอัตราการเพ่ิมพูน (recruitment rate, R) ตามสูตรของ 

Lieberman and Lieberman (1987) ดังน้ี 

 

   

M = Mortality rate(%) 

N0 = จํานวนตนไมเริ่มตนในปกอน 

Nt = จํานวนท่ีรอดตายในการสํารวจครั้งตอมา 

 t = จํานวนปท่ีทําการวัดซ้ําอีกครั้ง 

ln = natural logหรือ ลอคฐานสอง 

 

อัตราการเพ่ิมพูน (Recruitment rate, R, %)  

                R = �𝑙𝑙𝑙𝑙 (N2/N1)
t

�×100 

R = อัตราการเพ่ิมพูนของตนไม(%) 

N1 = จํานวนตนไมท่ีเริ่มตน 

N2 = จํานวนตนท่ีเกิดข้ึนใหม 

 T = ระยะเวลาท่ีทําการวัดซ้ําอีกครั้ง 

ln = natural log หรือ ลอคฐานสอง 

 

 วิเคราะหหาคาดัชนีความสําคัญ (importance 

value index, IVI) ของพรรณพืชเพ่ือพิจารณาพรรณไมเดน

ในพ้ืนท่ี ไรราง ในป 2535 และ 2553 โดยการหาคาความ

หนาแนนของตนไม (density) ความเดนดานพ้ืนท่ีหนาตัด 

(dominance in basal area) และความถ่ี (frequency) 

เมื่อไดคาดังกลาวแลวก็นํามาทําการเปรียบเทียบสัด สวนคา

เชิงปริมาณของชนิดพืชน้ัน ๆ กับผลรวมท้ังหมดก็จะไดคา

ความสัมพัทธ (relative value) ของแตละคา คือ ความ

หนาแนนสัมพัทธ (relative density, RD) ความความเดน

สัมพัทธ (relative dominance, RDo) และความถ่ีสัมพัทธ 

(relative frequency) ซึ่งผลรวมของคาความสัมพัทธท้ังสาม

คาคือ ดัชนีคาความสําคัญ (importance value index, IVI) 

ของพรรณพืชแตละชนิดน้ันเอง (ดอกรัก และอุทิศ 2552) 

2.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปาฟนฟู 

พิจารณาจากดัชนีความหลาก ชนิดของ Shannon-Weiner 

จากสมการดังน้ี (Magurran, 1988) 

 

 

H´= คาดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener 

 s = จํานวนชนิดพันธุท้ังหมดในแปลงตัวอยาง 

pi = สัดสวนระหวางจํานวนตนของพันธุไมชนิดท่ี iตอจํานวน

ตนของพันธุไมท้ังหมดในแปลงตัวอยาง 
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ผลและวิจารณ 

1. การเปลี่ยนแปลงของพืชคลุมดิน  

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชคลุมดิน 

พบวา มีความแปรผันคอนขางสูงในแตละชวงเวลา ในปแรก 

(พ.ศ. 2532) น้ัน สังคมสาบเสือ (E) มีการปกคลุมพ้ืนท่ีสูง

ท่ีสุด (39.75%) และยังคงมีปกคลุมในระดับเดียวกันอยาง

ตอเน่ืองจนถึงป พ .ศ. 2540 (เฉลี่ย 35.06%) จากน้ันจึงถูก

แทนท่ีดวยสังคมยอยของไมไผ (B) และ ไมยืนตน (W) สวน

กลุมสังคมยอยอ่ืนๆ น้ันมีแนวโนมของการปกคลุมพ้ืนท่ีลดลง

อยางเห็นไดชัดตั้งแตเริ่มทําการศึกษา (ภาพท่ี 1) สําหรับการ

ปกคลุมของสังคมไมตนน้ันมีการลดพ้ืนท่ีการปกคลุมลงในป 

พ.ศ. 2538 อันเน่ืองมาจากการตายของไมเบิกนํา (พังแหร

ใหญ) ท่ีข้ึนอยูอยางหนาแนนไดตายลงและถูกไฟปาเผาไหม  

ขณะ เดียวกันสังคมของไผมีแนวโนม การเปลี่ยนแปลง ท่ี

แตกตางจากสังคมยอยอ่ืนๆ อยางชัดเจน กลาวคื อ ไผมี

แนวโนมขยายพ้ืนท่ีการปกคลุมเพ่ิมมากข้ึน  เมื่อชวงเวลา

ยาวนานข้ึน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการตั้งกอของไผ

ท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาไมถึง 10 ป (ภาพท่ี 

1 และ 2, ข) 

สําหรับความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ยอยหน่ึงไปสูสังคมยอยอีกรูปแบบหน่ึงน้ัน พบวา สังคมยอย

พง (S), กลวยปา (M)และสาบเสือ (E) มีแนวโนมของการ

เปลี่ยนแปลงคอนขางคงท่ีตลอดชวงการศึกษา อยางไรก็ตาม

ภายหลังเกิดไฟปาในป พ .ศ. 2538 พบวา ความนาจะเปนท่ี

สังคมยอยพงจะเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมยอยสาบเสือสูง

ท่ีสุด (9.25%) แตสังคมยอยกลวยปาน้ันไมไดรับผลกระทบ

จากการเกิดไฟปามากนัก (ภาพท่ี 2, ก, ค และ ง) อยางไรก็

ตามพ้ืนท่ีท่ีถูกปกคลุมดวยสังคมยอยของสาบเสือน้ัน มโีอกาส 

สูงท่ีจะสงผลตอการฟนฟูตามธรรมชาติใหกลับไปเปนไมใหญ

ไดสูง(3.71±1.02%และภาพท่ี 2, ค) ในขณะท่ีสังคมยอยไผ มี

ความเสถียรในการท่ีคงไวซึ่งสังคมตอมันเองสูง ประกอบกับมี

การขยายการปกคลุมพ้ืนท่ีอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว โดยเมื่อ

เริ่มทําการศึกษามีพ้ืนท่ีการปกคลุมเพียง 0.25% แตเพ่ิมสูง

มากถึง 24.5% เมื่อเวลาผานไปเพียงไมถึง 10 ป (ภาพท่ี 2, 

ข) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหกลุมสังคมยอยอ่ืนๆ คอยๆ 

สูญหายไปจากพ้ืนท่ีไรราง (ตารางท่ี 1) 

 

 
ภาพท่ี 1 แนวโนมเปลี่ยนแปลงพรรณพืชปกคลุมดินในพ้ืนท่ีไรราง ระหวางป พ .ศ. 2535 –  2542; พง (S), ไมไผ (B), สังคม

สาบเสือ (E), สังคมกลวยปา (M), สังคมไมยืนตน (W), สังคมหญาปลอง (Y) และลูกศรหมายถึงปท่ีเกิดไฟปา 
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(ก)                                                                  (ข) 

 

                               (ค)                                                               (ง) 

 
                              (จ)                                                                          (ฉ) 

ภาพท่ี 2 รูปแบบความนาจะเปนของการเปลี่ยนของสังคมพืชพืชปกคลุมดิน ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2542;โดย (ก) สังคมพง 

(S) (ข)สังคมไผ (B) (ค)สังคมสาบเสือ(E) (ง)สังคมกลวยปา (M) (จ)สังคมไมยืนตน (W)และ(ฉ) สังคมหญาปลอง (Y) 
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ตารางท่ี 1 ความนาจะเปนเฉลี่ยรายปของการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชปกคลุมดินของพ้ืนท่ีไรราง 

 

สังคมพง 

(S) 

สังคมไผ 

(B) 

สังคมสาบเสือ 

(E) 

สังคมกลวยปา 

(M) 

สังคม 

ไมยืนตน(W) 

สังคม 

หญาปลอง(Y) 

สังคมพง(S) 10.92±5.84 0.57±0.42 2.34±3.11 0.17±0.18 0.50±0.35 0.14±0.19 

สังคมไผ(B) 0.03±0.09 10.46±9.10 0.46±0.71 0.17±0.27 0.39±0.27 0 

สังคมสาบเสือ(E) 1.53±0.72 2.21±0.95 27.46±3.56 1.50±0.88 3.71±1.02 0.14±0.19 

สังคมกลวยปา(M) 0.14±0.19 1.03±0.76 1.00±0.67 13.60±1.10 0.96±0.44 0.07±0.12 

สังคมไมยืนตน(W) 0.17±0.27 1.5±0.90 2.89±2.79 0.85±0.62 11.03±4.33 0.03±0.09 

สังคมหญาปลอง(Y) 0.35±0.34 0.17±0.27 0.21±0.39 0.50±0.62 0.21±0.30 2.39±2.74 

 

2. โครงสรางและองคประกอบพรรณพืช  

โครงสรางและ องคประกอบของพรรณพืชในพ้ืนท่ี

ไรราง เมื่อเริ่มศึกษาในป พ.ศ. 2535 พบวามีพันธุไมท้ังหมด

32 ชนิดพันธุ 22 สกุล และ 14 วงศ มีความหนาแนนของไม

เทากับ 0.015 ind ha-1และมีพ้ืนท่ีหนาตัด  1.28 m2ha-1

ชนิดพันธุไมสําคัญเมื่อพิจารณาจากดัชนีคาความสําคัญ ไดแก 

พังแหร(Trema orientals)แดง(Xylia xylocarpa) ยางแดง

(Dipterocurpus turbinatus) ตะคร้ํา(Garuga pinnata) 

และ มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) มีคาดัชนีความสําคัญ 

เทากับ 160.51, 17.21, 15.49, 14.20 และ 12.94

ตามลําดับ ในระยะแรกน้ันพบวาคาความหลากชนิดของพืชมี

คาต่ํามาก โดยมี ดัชนี ความหลากชนิด ของ Shannon-

Weiner เทากับ 1.49 อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไป 18 ป 

พบวา ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชเพ่ิมสูงข้ึน

มาก  ดังจะเห็นไดจากคาดัชนีความหลากชนิดของ 

Shannon-Weiner ท่ีเพ่ิมสูงมาก  (4.27) จากการท่ีจํานวน

ชนิดพันธุและความหนาแนนของตนไมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยพบ

จํานวนชนิดเพ่ิมข้ึนถึง 147 ชนิด 88 สกุล และ 33 วงศ และ 

ความหนาแนน 594 ind ha-1 ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีหนาตัด

ของตนไมก็สูงข้ึนมากดวยเชนกัน (6.70 m2/ha) โดยชนิด

พันธุ เดนท่ี สําคัญ คือ เปลาใหญ (Croton oblongifolius) 

ตะคร้ํา (Garuga pinnata) ยางแดง (Dipterocurpus 

turbinatus) มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) และ แดง(Xylia 

xylocarpa) มีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 13.88, 13.24, 

12.74, 11.19 และ 9.75 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาถึงการสืบตอพันธุของพันธุพืชพบวา 

กลุมพันธุไมเบิกนํา (pioneer species, PN) ท่ีเคยเปนไม

ดัชนีสําคัญในชวงของการทดแทน โดยเฉพาะ พังแหรใหญ 

ไดลมตายและสูญหายไปจากพ้ืนท่ีเกือบท้ังห มดอัน

เน่ืองมาจากการหักโคนของ พังแหรใหญ ท่ีเปนผลจากกา ถูก

ปกคลุมดวยเถาวัลยขนาดใหญบริเวณเรือนยอด (ดอกรัก , 

2538) และเมื่อหักโคนลงในชวงหนาแลงภายหลังทําใหตนท่ี

ตายเหลาน้ันเปนเช้ือเพลิงอยางดีตอการเกิดไฟปา  

ทําใหความรุนแรงของไฟท่ีเกิดข้ึนในป พ .ศ. 2538 

บริเวณพ้ืนท่ีของสังคมยอยพังแหร ใหญจึงถูกไฟเผาไหมได

อยางงายดาย หลังจากน้ัน พบวา ความหลากชนิดของพันธุ

พืชเพ่ิมจํานวนข้ึนมาก โดยเฉพาะกลุมพันธุพืชท่ีเปนไม

ทองถ่ินดั้งเดิม (native species, NT)เชน เปลาใหญ(Croton 

oblongifolius) ตะคร้ํา (Garuga pinnata) ยางแดง

(Dipterocurpus turbinatus) มะเดื่อปลอง(Ficus hispida) 

และ แดง(Xylia xylocarpa) (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ชนิดไมท่ีสําคัญ ความหนาแนน และขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดตอพ้ืนท่ีในป 2535 และ 2553  

Species names(2535) IVI D BA 

NT/P

N Species names(2553) IVI D BA 

NT/P

N 

Trema orientalis 

160.5

1 0.01125 0.01003 PN Croton oblongifolius 

13.8

8 0.0025 0.1975 NT 

Xylia xylocarpa 17.21 0.00012 0.00108 NT Garuga pinnata 

13.2

4 0.0014 0.4254 NT 

Dipterocurpus turbinatus 15.49 0.00004 0.00097 NT Dalbergia volubilis 

12.7

4 0.0021 0.1985 NT 

Garuga pinnata 14.20 0.00070 0.00089 NT Ficus hispida 

11.1

9 0.0014 0.2148 NT 

Ficus hispida 12.94 0.00051 0.00081 NT Xylia xylocarpa 9.75 0.0008 0.4047 NT 

Gmelinaarborea 8.72 0.00047 0.00055 NT Terminalia nigrovenulosa 9.74 0.0013 0.1823 NT 

Stereospermum neuranthum 7.20 0.00035 0.00045 NT Lagerstroemia tomentosa 9.13 0.0013 0.1413 NT 

Croton oblongifolius 6.44 0.00027 0.0004 NT Litsea glutinosa 9.04 0.0008 0.2974 NT 

Lagerstroemia tomentosa 6.03 0.00031 0.00038 NT Duabanga grandiflora 8.66 0.0004 0.4366 NT 

Antiaria toxicaria 4.77 0.00016 0.0003 NT Stereospermum neuranthum 7.97 0.0012 0.1117 NT 

Ficussemicordata 4.60 0.00023 0.00029 NT Gmelina arborea 7.94 0.0005 0.3531 NT 

Trewia nudiflora 4.58 0.00016 0.00029 NT Artocarpus lakoocha 7.65 0.0011 0.0745 NT 

Ficus fistulosa 3.82 0.00016 0.00024 NT Mitragyna brunonis 7.54 0.0012 0.0959 NT 

Lagerstroemia venusta 3.61 0.00012 0.00023 NT Millettia artropurpurea 7.05 0.0009 0.0923 NT 

Grewia nodiflora 3.59 0.00016 0.00022 NT Dipterocurpus turbinatus 7.04 0.0000 0.4546 NT 

Litsea glutinosa 2.53 0.00008 0.00016 NT Markhamia stipulata 6.49 0.0009 0.0792 NT 

Markhamia stipulata 2.37 0.00008 0.00015 NT Terminalia bellerica 6.26 0.0008 0.128 NT 

Terminalia bellerica 2.35 0.00008 0.00015 NT Elaeocarpus lanceaefolius 6.07 0.0007 0.1897 NT 

Sterculia macrophylla 2.31 0.00008 0.00014 NT Fernando adenophylla 5.61 0.0009 0.0599 NT 

Elaeocarpus lanceaefolius 2.25 0.00016 0.00014 NT Tectona grandis 5.59 0.0006 0.1782 NT 

Sterculia pexa 1.54 0.00008 0.00010 NT Premna latifolia 5.53 0.0007 0.1205 NT 

Ficu silicifolius 1.26 0.00004 0.00008 NT Oroxylumi ndicum 5.08 0.0006 0.1041 NT 

Duabanga grandiflora 1.23 0.00004 0.00008 NT Albizia lucidior 5.07 0.0006 0.1133 NT 

Lagerstroemia ovalifolia 1.19 0.00004 0.00007 NT Ficus racemosa 4.92 0.0007 0.1193 NT 

Albizia lucidior 1.18 0.00004 0.00007 NT Salix tetrasperma 4.59 0.0003 0.2312 NT 

Other species(7) 9.28 0.00113 0.00948 

 

Other species(121) 102 0.0134 1.0593 

 
Total 300 0.01598 1.28   Total 300 0.0370 6.7025   

NT = Native species PN = Pioneer species 
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3. พลวัตของปาฟนฟู 

 พลวัตของปาฟนฟูตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีไรราง 

พบวา ความหนาแนนของตนไมเฉลี่ยรายปน้ันมีคาสูงมาก 

(441.93±154.65 ind ha-1) ถึงแมวาอัตราการตายมีคานอย

กวาอัตรา การ เพ่ิมพูน เฉลี่ยรายป ของตนไม (16.99±12.94 

และ 38.81±6.13 ตามลําดับ ) แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของ

การทดแทนของตนไมท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางชัดเจนตลอดชวง

การศึกษา อยางไรก็ตามอัตราการตายแล ะการเพ่ิมพูน

ดังกลาวมีความแปรผันตามชวงเวลาและชนิดพรรณพืชดังจะ

เห็นไดจากในชวงเริ่มทําการศึกษาระหวางป พ.ศ.2535-

2537 อัตราการตายของไมในแปลงมีคาสูงมากถึง 45.29 

เปอรเซ็นตตอป เน่ืองมาจากการตายของพังแหรใหญ ซึ่งเปน

พันธุไมเบิกนําหลักในพ้ืนท่ี ตอมาเกิดไฟปาเผาทําลายไมยืน

ตนตายดังกลาว ทําใหมีพ้ืนท่ีวางเปลาเพ่ิมมากข้ึน จึงเปด

โอกาสใหพันธุไมเบิกนําชนิดอ่ืนๆ รวมถึงไมทองถ่ินดั้งเดิมเขา

มาตั้งตัวในพ้ืนท่ีดังกลาวไดมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากอัตราการ

เพ่ิมพูนของจํานวนตน ไมท่ีเพ่ิมข้ึน ในชวงเวลาดังกลาวสูงถึง 

48.54% (ตารางท่ี 3) ซึ่งพรรณไมในกลุมท่ีเขามาตั้งตัว

ดังกลาวสงผลทําใหมีการสืบตอพันธุท่ีดีข้ึน โดยพบ วา ความ

หนาแนนของตนไมท่ีเพ่ิมมากข้ึนถึงเกือบเทาตัวภายในป พ.ศ. 

2543 ถึง 2545 (จาก395 เปน 582 ind ha-1ตามลําดับ 

อัตราการเพ่ิมพูนของพ้ืนท่ีหนาตัดตนไมเฉลี่ยรายป 

มีคาเทากับ 4.01±1.96 m2ha-1ซึ่งเปนผลจากการท่ีอัตราการ

เพ่ิมข้ึนของ พ้ืนท่ีหนาตัด เฉลี่ยรายปท่ีมากกวาอัตราการ

สูญเสียถึงเกือบสองเทาตัว (0.89±0.52 และ 0.46±0.14 

m2ha-1ตามลําดับ ) (ตารางท่ี 3) อยางไรก็ตามในชวงแรก

(พ.ศ. 2537ถึง2541) พ้ืนท่ีไรรางยังคงไดรับอิทธิพลของไฟปา

อยูบอยครั้ง จึงสงผลใหความหนาแนนของ ตนไมลดลงเปน

จํานวนมากโดยเฉพาะไฟท่ีเกิดข้ึนในป พ .ศ. 2543 ท่ีเกิดข้ึน

บริเวณสันเขาของพ้ืนท่ีท่ีไมเพียงไหมไมขนาดเล็กเทาน้ันแต

ไมขนาดใหญก็ลมตายดวยเชนกัน สงผลใหอัตราการตายใน

ระหวางน้ีสูงมากถึง 25.60 % และสูญเสียการปกคลุมดาน

พ้ืนท่ีหนาตัดของไมไปมากถึง 0.55 m2ha-1เมื่อเปรียบเทียบ

กับชวงเวลาอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 3) อยางไรก็ตามผลของไฟปาท่ี

เกิดข้ึนไมไดมีผลเฉพาะการตายของตนไมเทาน้ัน แตยังชวย

สงเสริมใหเกิดการทดแทนท่ีเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน ดังจะเห็นได

จากการท่ีอัตราการเพ่ิมพูนของตนไมน้ันก็มีคาสูงกวาอัตรา

การตายในปท่ีเกิดไ ฟไหม (45.10 %) และสงผลตอการการ

เพ่ิมพูนของตนไมรุนใหมน้ันเองอันเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึน

ของพ้ืนท่ีหนาตัด จากตนไมท่ีสูงข้ึน (2.13 m2ha-1) (ตารางท่ี

3) 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงพลวัตของปาฟนฟู ในสวนของพ้ืนท่ีหนาตัดตอ (basal area, BA) ความหนาแนนของตนไม (stem density) 

และดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Weiner 

  35   37   39   41   43   45   47   49   51   53 35-53 

BA (m ha
-1
) 1.28 

 

1.60 

 

2.20 

 

2.99 

 

3.39 

 

4.97 

 

5.22 

 

5.66 

 

6.16 

 

6.68 4.01 ±1.96 

 Loss (m
2
ha

-1
) 

 

0.37 

 

0.21 

 

0.38 

 

0.23 

 

0.55 

 

0.04 

 

0.18 

 

0.31 

 

0.38 

 

0.46 ±0.14 

 Gain (m
2
ha

-1
) 

 

0.69 

 

0.81 

 

1.17 

 

0.62 

 

2.13 

 

0.29 

 

0.61 

 

0.81 

 

0.89 

 

0.89 ±0.52 
Stem 

density*ha
-1 256.3 

 

208.8 

 

302.5 

 

352.5 

 

395 

 

582 

 

575.6 

 

577 

 

576 

 

593.8 441.93±154.65 

Mortality rate (% yr
-1
) 

 

45.29 

 

24.25 

 

17.43 

 

7.68 

 

25.60 

 

9.48 

 

8.16 

 

5.08 

 

9.92 

 

16.99±12.94 

Recruitment rate (%/yr) 48.54 

 

44.823 

 

41.30 

 

35.3 

 

45.10 

 

34.38 

 

34.16 

 

32.87 

 

32.79 

 

38.81±6.13 

Shannon Index 1.51   3.39   3.64   3.77   3.81   3.97   4.04   4.13   4.19   4.25 3.67 ±  0.8 

* The minimum stem girth for density is > 15 cm 
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สรุป 

1. การเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชปกคลุมดิน 

 สังคมพืชปกคลุมดิน ท่ีเปนกลุมสังคมพืชเบิกนํา ใน

พ้ืนท่ีไรราง ท่ีสําคัญ คือ สังคม สาบเสือสังคมพง สังคมหญา

ปลอง  สังคมกลวย ปา สังคมไผ และสังคมไมตน  โดยสังคม

สาบเสือมีแนวโนมเปลี่ยน แปลง ไปเปนสังคมไมยืนตนและ

สังคมไผ ไดงาย อยางไรก็ตาม หากมีไฟปาเกิดข้ึน สังคม

สาบเสือก็จะกลับเขามายึดครองพ้ืนท่ีไดกอนสั งคมพืชอ่ืนๆ 

แตกตางจากสังคมไผท่ีคอนขางมีเสถียรภาพในการคงไวซึ่งตัว

มันเองสูง และสามารถขยายพ้ืนท่ีการปกคลุมไดอยาง

ตอเน่ือง ซึ่งพรรณพืชคลุมดิน ท่ีมีแนวโนม จะสูญหายไปจาก

สังคมเมื่อระยะเวลาการทดแทนเพ่ิมข้ึนคือ สังคมพง  และ

หญาปลอง 

2. ลักษณะโครงสรางและองคประกอบพันธุไม 

เมื่อเริ่มทําการศึกษา (ป พ.ศ. 2535)พบจํานวน

พันธุไม32 ชนิดพันธุ 22 สกุล และ 14 วงศ มีชนิดพันธุ เดน

ตามคาดัชนีความสําคัญ  ไดแก พังแหร  (Trema orientals) 

แดง (Xylia xylocarpa) ยางแดง (Dipterocurpus 

turbinatus) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) และ มะเดื่อปลอง 

(Ficus hispida) ซึ่งมีคาดัชนีความสําคัญ เทากับ 160.51, 

17.21, 15.49, 14.20 และ 12.94 ตามลําดับ โดยมีคา ดัชนี

ความหลากชนิดของ Shannon-Weiner เทากับ 1.49 และมี

พ้ืนท่ีหนาตัด 1.28 m2ha-1 

เมื่อปลอยระยะเวลาการทดแทนตามธรรมชาติ

ยาวนานเพ่ิมข้ึน (ประมาณ 18 ป) โดยท่ีมีมาตรการในการ

เฝาระวังการรบกวนปาจากมนุษยมากข้ึน สงผลใหการฟนฟู

ปามีโอกาสประสบความสําเร็จมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากความ

หลากชนิดของพืชท่ีเพ่ิมข้ึน ในป พ .ศ. 2553 (147 ชนิด 88 

สกุล และ 33 วงศ) ซึ่งสงผลตอคาดัชนีความหลากชนิดของ 

Shannon-Weiner และพ้ืนท่ีหนาตัดไมท่ีเพ่ิมสูงดวยเชนกัน 

(4.27และ 6.68 m2ha-1 ตามลําดับ ) โดยพันธุไมเดนยังคง

เปนพืชในกลุมเดิมๆ เชน  เปลา หลวง ( Croton 

oblongifolius) ตะคล้ํา  (Garuga pinnata) ยางแดง

(Dipterocurpus turbinatus) มะเดื่อปลอง  (Ficus 

hispida) และ แดง  (Xylia xylocarpa) เปนตน อยางไรก็

ตาม พบวา พังแหรใหญท่ีเปนพันธุไมเบิกนํากลุมแรกๆ ท่ียึด

ครองพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางทางตอนบนของไหลเขาไดลมตาย

ลงไปและถูกไฟเผาทําลาย ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีทําให

องคประกอบของพรรณพืชในไรรางมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วอันเน่ืองมาจากการเขามาทดแทนของพรรณไมชนิด

อ่ืนๆ ภายหลังพ้ืนท่ีเปดโลงมากข้ึน  

3. พลวัตในพ้ืนท่ีไรราง 

พลวัตของพ้ืนท่ีไรราง มีการทดแทนตามธรรมชาติ

ท่ีเปนไปในลักษณะกาวหนา ตลอดชวงเวลาการศึกษา โดยมี

ความผันแปรตามชวงเวลาและชนิดพันธุพืช โดยเฉพาะการ

เพ่ิมพูนของความหนาแนนของตนไม  พ้ืนท่ีหนาตัดของตนไม 

และจํานวนชนิดท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ภายหลังจากการตาย

ของ พังแหรใหญ ดังแสดงไดจาก อัตราการเพ่ิม ข้ึนของ

พ้ืนท่ีหนาตัด เฉลี่ยรายป เทากับ 4.01 ± 1.96 m2ha-1 ซึ่ง

เปนผลจากอัตราการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีหนาตัดเกือบสอง

เทาตัวเมื่อเทียบกับอัตราการสูญเสีย (0.89 ± 0.52 และ 

0.46 ± 0.14 m2ha-1 ตามลําดับ ) เน่ืองจากพ้ืนท่ีไรรางท่ี

ทําการศึกษามีพ้ืนท่ีไมกวางมากนัก (0.41 km2 หรือ 256.33 

ไร ) ประกอบกับยังคงมีแมไมและลูกไมของพันธุไมดั้งเดิม

เหลืออยูในพ้ืนท่ีมากพอประมาณ จึงสงผลใหเกิดการทดแทน

ตามธรรมชาติท่ีดําเนินไปไดรวดเร็วมากข้ึน แมวาจะเกิดการ

รบกวนจากไฟปาบางในบางชวงเวลา ดังจะเห็นไดจาก ความ

หนาแนน ของตนไมท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรายปน้ันคอ นขางสูง 

(441.93± 154.65 stem ha-1) แมวาจะมี อัตราการตายและ

อัตราการเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายปใกลเคียงกัน (16.99±12.94 และ

15.78±13.42 %ha-1)  

ดังน้ัน การฟนฟูปาเพ่ือใหกลับคืนสูสภาพปาดั้งเดิม

น้ัน กระทําไดท้ังปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติหรือมนุษยเขา

ไปมีสวนชวยในการจัดการท้ังโดยการคัดเลือกชนิดพันธุพืชใน

การปลูกเพ่ือชวยปรับเปลี่ยนปจจัยแวดลอมใหมีความ
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เหมาะสมตอการสืบตอพันธุของพืชอ่ืน ๆ ตอไป อยางไรก็

ตามการจะเลือกใชวิธีใดน้ันตองคํานึงถึงปจจัยจําเ ปนหลาย

สวนดวยกัน เชน ขนาดของพ้ืนท่ีถูกทําลาย ปจจัยการรบกวน

ท้ังจากมนุษยภัยธรรมชาติ ปริมาณสวนสืบพันธุของพรรณพืช

ท่ีหลงเหลืออยู และความวิกฤติของปจจัยแวดลอมในพ้ืนท่ี 

เปนตน เมื่อนําปจจัยดังกลาวมาพิจารณาก็จะทําใหแผนการ

ฟนฟูปามีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียงบประมาณลงได 

ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ี ทําการวิเคราะหเพียง

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืช และพลวัตภายใน

พ้ืนท่ีไรราง ยังไมไดมีการวิเคราะหในเชิงความสัมพันธถึงการ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปริมาณนํ้าฝน

ในพ้ืนท่ี ท่ีอาจมีสวนสัมพันธกันโดยตรงในการชวยใหเกิดการ

ทดแทนท่ีเร็วข้ึน และเน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีตนนํ้าท่ี

สําคัญ ดังน้ัน การวิเคราะหหาความสัมพันธของการเพ่ิมข้ึน

ของพ้ืนท่ีปาในไรรางตอปริมาณการกักเก็บนํ้าในพ้ืนท่ี นาจะ

มีสวนช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการรักษาพ้ืน ท่ีปาและเรง

ฟนฟูปาตนนํ้าลําธารของประเทศตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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การสืบตอพันธุของพรรณไมดั้งเดิมภายหลังการฟนฟูปาดิบแลงท่ีผานการรบกวน 

บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 

Natural Regeneration of Native Plant Species after Rehabilitation of 

Disturbed Dry Evergreen Forest in Sakaerat Environmental Research 

Station,NakhonRatchasima Province 

ดอกรัก มารอด1* ไกรสิทธิ์ พาณิชยสวย2 สถิตย ถิ่นกําแพง1และ แหลมไทย อาษานอก3 
1* ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

2 สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรุงเทพฯ 
3 สาขาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจแพร-เฉลิมพระเกียรติ แพร 

 

บทคัดยอ: การศึกษาการสืบตอพันธุของพรรณไมดั้งเดิม ภายหลังการฟนฟูปาดิบแลงท่ีผานการรบกวน ไดดําเนินการท่ีสถานี

วิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  ระหวางป พ .ศ. 2541- 2553 (รวม 12 ป) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเจริญ

ทดแทนของพรรณไมดั้งเดิม โดยใชการวางแปลงถาวรขนาด 1 เฮคแตร (100 x 100 เมตร) ในปาดิบแลง สวนปากระถินณรงค 

และสวนปายูคาลิปตัส  สํารวจชนิดไมในแปลงดวยการติดหมายเลขตนไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 2 เซนติเมตร  วัด

ขนาดและจําแนกชนิด ทําการติดตามวัดซ้ํา 3 ชวงเวลา คือ 2, 4 และ 8 ป ตามลําดับ 

ผลการศึกษา พบวา การสืบตอพันธุตามธรรมชาติของท้ั ง 3 พ้ืนท่ี เมื่อพิจารณาการกระจายของไมในแตละช้ัน

เสนผาศูนยกลางพบวา มีการกระจายเปนแบบ negative exponential growth form บงบอกถึงการสืบตอพันธุตามธรรมชาติ

ท่ีเปนไปอยางแบบปกติ อยางไรก็ตามพันธุไมโตเร็วท่ีนํามาปลูก (กระถินณรงค และยูคาลิปตัส ) มีรูปแบบการกระจายเปน 

exponential growth form แสดงวา พืชท้ังสองชนิดมีความสามารถในการสืบตอพันธุตามธรรมชาติไดไมดีนัก สวนอัตราการ

เพ่ิมพูนและอัตราการตายเฉลี่ยรายป ในสวนปากระถินณรงคมีคาสูงท่ีสุด คือ 8.04 และ 3.37 %.yr-1 ตามลําดับ สําหรับพันธุไม

ดั้งเดิมท่ีตั้งตัวไดดีในปาดิบแลงฟนฟู ไดแก พลองใบใหญ (Memacylon ovatum) กัดลิ้น (Walsura trichostemon) กระเบา

กลัก (Hydnocarpus ilicifolius) ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) เคี่ยมคะนอง (Shore ahenryana) และ เขลง (Dialium 

cochinchinessis) เปนตน เน่ืองจากปจจัยของความเขมแสงและสมบัติดินท่ีมีความเหมาะสมใกลเคียงกับปาดิบแลงเดิม 

ดังน้ัน การฟนฟูปาโดยทําการคัดเลือกพันธุไมท่ีมีความเหมาะสม โดยเฉพาะสามารถเติบโตไดเร็วและไมเปนพันธุพืช

รุกราน (invasive species) จะชวยทําใหปจจัยแวดลอมเหมาะสมตอการตั้งตัวของพรรณไมดั้งเดิมและชวยรนระยะเวลาการ

ทดแทนกลับสูปาธรรมชาติไดเร็วข้ึน 

คําสําคัญ: การเจริญทดแทน พรรณไมดั้งเดิม การฟนฟู ไมโตเร็ว สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช 

 

Abstract: The study of natural regeneration of native plant species after rehabilitation of disturbed dry 

evergreen forest was conducted in Sakaerat Environmental Research Station, NakhonRatchasima Province, 
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during 1998 to 2010, totally 12 yr. The main objective of this study was focused on the regeneration of 

native tree species. A hectare permanent plot was established in three sites, the dry evergreen forest 

(DEF), Acacia  plantation (ACP) and Eucalyptus plantation (EUP). All trees with diameter at breast height 

larger than 2 cm were tagged, measured and identified. Census was done in three times, 2, 4 and 8 yr 

interval. 

 The forest regeneration shown by diameter class distribution that the negative exponential 

growth form was found in all sites. The results indicated that the normal regeneration was detected in 

the three sites. In contrast, the fast growing tree species (Acacia auriculaeformis and Eucalyptus 

camaldulensis in plantation) had the exponential growth form, indicating that the low ability under their 

canopy was found. Whilst, the mean recruitment and mortality rates had highest in the ACP (8.04 and 

3.37% .yr-1, respectively). 

The native tree species in the DEF as Memacylon ovatum, Walsura trichostemon, Hydnocarpu 

silicifolius, Hopea ferrea, Shorea henryana and Dialium cochinchinessis, were successfully established in the 

rehabilitation areas due to the environmental factors, i.e, light intensity and soil properties were improved 

and closed to the DEF condition. 

 Therefore, the forest rehabilitation by using the appropriate fast growing tree species which are 

not the invasive species will create the suitable environmental factors for native tree regeneration and 

reduce the time to promote the site to be close to the  climax forest condition. 

Keywords: regeneration, native plant species, rehabilitation, fast growing species, Sakaerat Environmental 

Research Station 

 

บทนํา  

 ทรัพยากรปาไมจัดเปนทรัพยากรท่ีสามารถสราง

ข้ึนใหมไดดวยตัวเอง  (renewable resource) ดังจะเห็นได

จากการท่ีพ้ืนท่ีปาไมถูกบุกรุกทําลาย เมื่อปลอยท้ิงไวระยะ

หน่ึงก็จะเกิดการสืบตอพันธุตามธรรมชาติ (natural 

regeneration) ของพรรณไมดั้งเดิม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาท่ีถูก

รบกวน (disturbed forest) มีขนาดไมกวางขวางและการ

รบกวนท่ีเกิดข้ึนไมรุนแรงและตอเน่ืองเน่ืองจากยังหลงเหลือ

แมไมอยูในพ้ืนท่ีจํานว นมาก ทําใหเกิดการทดแทนตาม

ธรรมชาติเปนไปไดดี อยางไรก็ตามการทดแทนท่ีเกิดข้ึน

จะตองใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมี

การบุกรุกเปนบริเวณกวางและเกิดการรบกวนท้ังจากมนุษย

และธรรมชาติ เชน เกิดไฟปาเปนประจําทุก ๆ ป ทําใหปจจัย

แวดลอมท่ีจําเปนต อการตั้งตัว (establishment) ของพันธุ

ไมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆและไมสงเสริมตอการ

ทดแทนตามธรรมชาติ ประกอบกับพ้ืนปาท่ีถูกทําลายอยาง

รุนแรงอาจไมมีพันธุไมดั้งเดิมหรือสวนสืบพันธุของพืชหลง

เหลืออยู โอกาสท่ีจะกลับเปนสังคมปาถาวร (climax forest) 

น้ันเปนไปไดยากและอาจจะตองใชเวลาท่ียาวนานกวาพ้ืนท่ีท่ี

ถูกทําลายเพียงเล็กนอย ดังน้ันการชวยลดระยะเวลาและ

ข้ันตอนตาง ๆ ของการฟนฟูอาจทําไดโดยอาศัยการทดแทนท่ีมี

ตัวชักนําไดแก การปลูกตนไมโตเร็ว (fast growing species) ลง

ในพ้ืนท่ีปาเดิมท่ีถูกทําลายเพ่ือฟนฟู สภาพปาและปรับปจจัย

แวดลอมใหเหมาะสมตอพรรณไมดั้งเดิมมากข้ึน 
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ปาดิบแลงบริเวณสถานีวิจัยสะแกราช ในอดีตเคย

ประสบกับปญหาการบุกรุกทําลายปาจากราษฎรท่ีอาศัยอยู

ในปาจนกระท่ังมีการอพยพ แตยังมีแมไมเดิมหลงเหลืออยูใน

พ้ืนท่ี อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีเปดโลงมีปริมาณแ สงสองลงมาใน

พ้ืนท่ีมากทําใหพันธุไมท่ีชอบแสงเจริญไดอยางรวดเร็ว เชน 

หญาคาและหญาพงเขามายึดครองเปนบริเวณกวางและเปน

สาเหตุของไฟปาในปาดิบแลง ดังน้ันในป พ .ศ. 2519 จึงไดมี

การปลูกสรางสวนปาเพ่ือทดแทนพ้ืนท่ีปาท่ีถูกทําลายดวย

การปลูกไมโตเร็วหลายชนิด    คือ    กระถินณรงค      

(Acacia auriculaeformis)  ยูคาลิปตัส  (Eucalyptus 

camaldulensis) และ ซอ (Gmelina arborea) เปนตน 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวนปาดังกลาวมีขอบเขตติดตอกับปาดิบแลง

เดิมจึงทําใหชนิดพรรณไมดั้งเดิม (native species) มีโอกาส

ท่ีจะกระจายพันธุเขามาตั้งตัวในสวนปาไดและทําใหเกิดการ

ฟนตัวของปาเขาสูปาธรรมชาติไดเร็วข้ึน อยางไรก็ตามขอมูล

การติดตามการทดแทนตามธรรมชาติภายหลังการฟนฟูปา

ดิบแลงในประเทศไทยน้ัน ยังมีอยูไมมากนัก จึงจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษาและติด ตามลักษณะทางนิเวศวิทยา

ของปาฟนฟูอยางตอเน่ือง เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชในกา ร

จัดการพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมอ่ืน ๆ ตอไป ดังน้ัน ในการศึกษา

ครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเจริญทดแทนของพรรณ

ไมดั้งเดิมภายหลังการปลูกพ้ืนฟูปาดวยการปลูกไมโตเร็ว 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

1. พ้ืนท่ีศึกษา 

 สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ตั้งอยูทางดานซาย

ของทางหลวงมิตรภาพสายท่ี 304 (กบินทรบุรี -ปกธงชัย ) 

ประมาณกิโลเมตรท่ี 80 จากอําเภอกบินทรบุรี ตําบลอุดม

ทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีปกคลุม

ท้ังหมดประมาณ 81 ตารางกิโล เมตร มีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง อยูระหวาง 250-650 เมตร (สถิต

และคณะ , 2523) มีปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยรายป 

1,027.2 มิลลิเมตรและ 31.4 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 

(สถานีตรวจอากาศสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช, 2553) 

2. การเก็บขอมูล 

 2.1 สรางแปลงถาวรขนาด 1 เฮกแตร (100 x 100 

เมตร) ภายในปาดิบแลง สวนปากระถินณรงคและสวนปายู

คาลิปตัส พ้ืนท่ีละ 1 แปลง ในป พ.ศ. 2540 สํารวจชนิดพันธุ

ไมทุกชนิดในแปลงถาวรท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก 

(diameter at breast height, DBH) ตั้งแต 2 เซนติเมตรข้ึน

ไป โดยการติดหมายเลขเขากับตนไมทุกตน จากน้ั นวัดขนาด

เสนผาศูนยกลางเพียงอกและจําแนกชนิด  

 2.2 การสํารวจวัดซ้ํา (monitoring) เพ่ือติดตาม

พลวัตของปา ระหวางป พ .ศ. 2540 - 2553 โดยวัดซ้ําเมื่อ

ครบระยะเวลา 2, 4 และ8 ป พันธุไมใหมและโตไดขนาดจะ

ติดหมายเลขเขากับลําตน วัดขนาดและจําแนกชนิด  

 2.3 สุมเก็บตัวอยางดินท้ังสามพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีละ 20 จุด

โดยใช soil core เก็บตัวอยางดินใหไดตัวอยางละ 200 กรัม 

เพ่ือวิเคราะหธาตุอาหารในดินภายหลังการปลูกปา 

 2.4 สุมถายภาพเรือนยอดท้ังสามพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีละ 20 

จุด เพ่ือเปรียบเทียบความเขมขอ งแสงสองผานเรือนยอด 

ดวยการใช เลนสตาปลา โดยเลือกถายภาพในชวงเวลา 07.00-

11.00 น. หรือชวงเวลาท่ีมีเมฆมากโดยหลีกเลี่ยงไมใหแสงจาก

ดวงอาทิตยสองเขามากระทบเลนสตาปลาโดยตรง 

3. การวิเคราะหขอมูล 

 3.1 วิเคราะหหาพรรณไมเดนของสังคมพืช โดย

พิจารณาจากดัชนีคาความสําคัญ (importance value 

index, IVI) ของพันธุไมโดยหาไดจากผลรวมของความถ่ี

สัมพัทธ (relative frequency, RF) ความหนาแนนสัมพัทธ  

(relative density, RD) และความเดนสัมพัทธ  (relative 

dominance, RDo) 

3.2 คํานวณหาคาดัชนีความหลากชนิดของ 

Shannon-Wiener (1948) ดังน้ี  

 
 

เมื่อ H′ = คาดัชนีความหลากชนิด 
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      S  = จํานวนชนิดทุกชนิดในสังคมพืช 

     = สัดสวนของจํานวนชนิดท่ี i ( ) ตอผลรวมของ

จํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม (N) 

3.3 พลวัตของสังคมพืช 

 วิเคราะหหาอัตราการตาย (mortality rate, M) 

กับอัตราการเพ่ิมพูน (recruitment rate, R) ตามสูตรของ 

Lieberman and Lieberman (1987) ดังน้ี 

 อัตราการตาย (M, %) 

M = ×100 

เมื่อ No = จํานวนตนไมเริ่มดําเนินสํารวจ 

      Ni  = จํานวนตนไมท่ีรอดตายเมื่อทําการสํารวจซ้ํา 

         t = จํานวนปท่ีทําการวัดซ้ํา 

       ln = natural logหรือ ลอคฐานสอง 

 อัตราการเพ่ิมพูนเฉลี่ยรายป (R, % ) 

R = ×100 

 เมื่อ N1 = จํานวนตนไมเมื่อเริ่มสํารวจ 

       N2 = จํานวนตนไมท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อทําการสํารวจใหม 

       t = จํานวนปท่ีทําการสํารวจซ้ํา 

      ln = natural logหรือ ลอคฐานสอง 

3.4 การวิเคราะหความเขมแสงจากภาพถายการ

ปกคลุมของเรือนยอด 

 วิเคราะหภาพถายการปกคลุมของเรือนยอด เพ่ือ

หาปริมาณแสงผานเรือนยอด จากคา canopy openness 

ดวยโปรแกรม Gap Light Analyzer 2 โดยโปรแกรมจะทํา

การคํานวณหาคาความเขมของแสงท่ีระดับเหนือและใตเรือน

ยอด (Frazer et al., 1999) 

3.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 วิเคราะหหาความแตกตางทางสถิติโดยวิธี  

Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

แตละคาดวยวิธี  Fisher’s Least Significant Different 

(LSD) ของปริมาณแสงสองผานเรือนยอด และสมบัติทางเคมี

ของดิน ระหวางพ้ืนท่ี 

4. ผลการศึกษา 

4.1 โครงสรางและองคประกอบของพรรณพืช 

  4.1.1 ปาดิบแลง (Dry evergreen forest, DEF) 

พบชนิดพันธุไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5 

เซนติเมตร จํานวน 29 วงศ 41สกุล 60 ชนิด พรรณไมเดน

เมื่อพิจารณาจากดัชนีคาความสําคัญ (IVI) ไดแก ตะเคียนหิน 

(Hopea ferrea)  พลองใบใหญ (Memacylon ovatum) 

กระโดงแดง (Linociera microstigma) กัดลิ้น 

( Walsuratrichostemon) และกระเบากลัก 

(Hydnocarpus ilicifolius) เปนตน โดยมีคาดัชนี

ความสําคัญเทากับ 99.29, 31.87, 25.02, 22.06, และ

20.34 % ตามลําดับ โครงสรางปาแบงได 3 ช้ันเรือนยอด คือ 

1) เรือนยอดช้ันบนพรรณไมเดนคือ ตะเคียนหิน เคี่ยมคะนอง 

(Shorea henryana) และเขลง (Dialium 

cochinchinensis) เปนตน 2) เรือนยอดช้ันรองพรรณไมเดน

คือ พลองใบใหญกัดลิ้น กระเบากลัก และกระโดงแดง เปน

ตน และ 3) เรือนยอดช้ันไมพุมมีไมเดนคือ ขอยหนาม 

(Streblus ilicifolius) และ  สามพันตา (Bridelia 

tomentosa) เปนตน ความหนาแนนและพ้ืนท่ีหนาตัดของ

ตนไมในปา เทากับ 1,543 ตนตอเฮกแตร และ 31.62 ตาราง

เมตรตอเฮกแตร ตามลําดับมีคาดัชนีความหลากหลายของ 

Shannon-Wiener เทากับ 2.42  

 สําหรับสมบัติของดินปาดิบแลง พบวา โครงสราง

ดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) มีคา pH 

เฉลี่ย 4.03 ปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 2.41 เปอรเซ็นต ปริมาณ

ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม  และ แมกนีเซียม  เฉลี่ย

เทากับ 3.33, 43.33, 54.67และ 30.67 mg/kg ตามลําดับ และ
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ภายในปาดิบแลงมีปริมาณความเขมของแสงสองผานเรือน

ยอดเฉลี่ยท้ังปเทากับ 10.09% (ตารางท่ี 1) 

 

 4.1.2 สวนปากระถินณรงค ( Acacia  

auriculaeformisplantatoion, ACP)  

พบชนิดพรรณไมท่ีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5 

เซนติเมตร จํานวน 32 วงศ 62สกุล 79 ชนิดไมเดนเมื่อ

พิจารณาจากคาดัชนีความสําคัญ (IVI) ไดแก กระถินณรงค 

ซอ ลําดวน พลับพลา และมะค าโมง (Afzeli axylocarpa) 

เปนตน โดยมีคาดัชนีความสําคัญเทากับ 91.4, 32.07 , 

18.62, 16.09, และ15.96 % ตามลําดับ ลักษณะโครงสราง

ปาแบงได 2 ช้ันเรือนยอด คือ 1) เรือนยอดช้ันบน พรรณไม

เดนคือ กระถินณรงค และซอเปนตน และ 2) เรือนยอดช้ัน

รอง สวนใหญเปนไมเด นในเรือนยอดช้ันรองของปาดิบแลง 

เชน พลับพลา ลําดวน และเขลงเปนตนคาความหนาแนน

และ พ้ืนท่ีหนาตัดของตนไมในปาเทากับ   1,064  ตนตอ  

เฮกแตรและ 14.31 ตารางเมตรตอเฮกแตรตามลําดับ และมี

คาดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Weiner เทากับ 3.1  

ลักษณะดินในสวนปาน้ี   พบวา โครงสรางดินเปน

ดินรวน (loam) มีคา pH เฉลี่ย 4.1 ปริมาณอินทรียวัตถุ

เฉลี่ย 2.58 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสโพแทสเซียม

แคลเซียมและแมกนีเซียมเฉลี่ยเทากับ 3.33, 83.33, 168 

และ66.67 mg/kg ตามลําดับ และมีปริมาณความเขมแสง

สองผานเรือนยอดท้ังปเฉลี่ย เทากับ 10.7% (ตารางท่ี 1) 

4.1.3 สวนปายูคาลิปตัส ( Eucalyptus 

camaldulensis plantation, EUP) 

พบชนิดพันธุไมท่ีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5 เซนติเมตร 

จํานวน29 วงศ 50 สกุล 65 ชนิดพันธุไมเดนเมื่ อพิจารณา

จากคาดัชนีความสําคัญ (IVI) ไดแก  ยูคาลิปตัส  พลับพลา  

ลําดวน ติ้วเกลี้ยง  (Cratoxylum cochinchinense) และ

เขลง เปนตน โดยมีคาเทากับ 108.06, 23.26, 16.72, 

15.95, และ11.85 % ตามลําดับโดยมีความหนาแนนและ

ลักษณะของดินในสวนปา พบวา โครงสรางดินเปนดินรวน

เหนียวปนทราย  (sandy clay loam) ดินมีคา pH เฉลี่ย 4.17 

ปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 2.35 เปอรเซ็นต ปริมาณ

ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม  และแมกนีเซียม  เฉลี่ย

เทากับ 3.3, 93.33, 226.67 และ106.67 mg/kgตามลําดับ 

และมีปริมาณความเขมแสงสองผานเรือนยอดเฉลี่ยเทากับ  

10.9 % 

พ้ืนท่ีหนาตัดของตนไม เทากับ     1,212  ตนตอ

เฮกแตร และ 14.79 ตารางเมตรตอเฮกแตรตามลําดับ มีคา

ดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener เทากับ 2.98 

ลักษณะโครงสรางแบงได 2 ช้ันเรือนยอด คือ 1.) เรือนยอด

ช้ันบนพรรณไมเดนคือ ยูคาลิปตัส และ 2) เรือนยอดช้ันรอง 

เชน พลับพลา ติ้วเกลี้ยง ลําดวน เขลง เปนตน (ตารางท่ี 1) 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณความเขมของแสงสองผาน

เรือนยอดของแตละพ้ืนท่ีพบวา ไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญท้ังภายในและระหวางฤดูกาล แตความเขมแสงใน

สวนปายูคาลิปตัสมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกั บปาดิบ

แลงและสวนปากระถินณรงคในชวงฤดูแลง (Z= -2.5 และ 

z=-2.11, P < 0.05 ตามลําดับ) สวนสมบัติทางเคมีของดิน 

พบวา ปริมาณธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม 

ในสวนปายูคาลิปตัสมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปา

ดิบแลง (P < 0.05) แตมีเพียงธาตุแมกนีเซียมใ นสวนปา

กระถินณรงคเทาน้ันท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปา

ดิบแลง (P< 0.05) (ตารางท่ี 1) 

4.2 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 

 การกระจายของตนไมตามขนาดช้ันเสนผาน

ศูนยกลางของท้ังสามพ้ืนท่ี พบวา มีรูปแบบการกระจายแบบ

negative exponential growth form (ภาพท่ี1) กลาวคือ 

จํานวนตนไมมีแนวโนมลดลงเมื่อขนาดช้ันความโตเพ่ิมข้ึน  

แสดงวาการสืบตอพันธุทางธรรมชาติเปนไปไดตามปกติ คือ 

มีตนไมขนาดเล็กจํานวนมากสามารถเจริญทดแทนไมใหญได

ในอนาคต อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการกระจายของไมโต

เร็วท่ีนํามาปลูกฟนฟู คือ กระถินณรงคและยูคาลิปตัส พบวา 

มีการกระจายเปนแบบ exponential growth form (ภาพท่ี 

2) โดยพันธุไมท้ังสองชนิดมีจํานวนตนไมขนาดเล็กนอยมาก 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (±standard deviation, S.D.) ของสมบัติทางฟสิกสและเคมีของ

ดินภายในปาดิบแลง (DEF) สวนปากระถินณรงค (ACP)และสวนปายูคาลิปตัส (EUP) 
 

สมบัติของดิน 
ชนิดปา 

DEF ACP EUP 

สมบัติทางฟสิกส เน้ือดิน Sandy clay loam Loam Sandy clay loam 

สมบัติทางเคม ี

pHns 4.03±0.12 4.1 4.17±0.15 

%omns 2.41±0.18 2.58±0.27 2.35±0.1 

P  (mg/kg)ns 3.33±0.58 3.33±0.58 3±1 

K (mg/kg)** 43.33±11.55b 83.33±20.82a 93.33±28.87a 

Ca (mg/kg)** 54.67±16.17b 168±83.14ns 226.67±61.1a 

Mg (mg/kg)** 30.67±8.33b 66.67±5.77a 106.67±32.15a 

ความเขมแสง (%) ชวงฤดูฝน 10.10±0.84 10.10±1.3 10.62±1.05 

 
ชวงฤดูแลง 10.27±0.52 10.32±0.72 11.89±0.77 

หมายเหตุ  ns = non significance 

Significance; * p < 0.05 and ** p < 0.01 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  จํานวนตนไมในแตละช้ันขนาดเสนผาศูนยกลางภายในปาดิบแลง (DEF) สวนปายูคาลิปตัส (EUP) และสวนปา

กระถินณรงค (ACP) ตั้งแตปพ.ศ.2541-2553 
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ภาพท่ี 2 จํานวนตนในแตละช้ันขนาดเสนผาศูนยกลาง ของกระถินณรงคและยูคาลิปตัส ในปพ.ศ. 2553 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนตนไมในช้ันขนาดเสนผาศูนยกลาง

ท่ีใหญข้ึน ซึ่งสงผลใหการ สืบตอพันธุตามธรรมชาติเปนไปได

ไมดีนัก อาจสงผลใหไมกระถินณรงคและยูคาลิปตัสสูญ

หายไปจากสังคมไดหากมีการตัดไมใหญลง 

4.3 พลวัตของพรรณไมภายในสวนปา 

 ผลการติดตามพลวัตภายในสวนปาระหวางป พ .ศ. 

2541-2553 สําหรับไมท่ีมี DBH ตั้งแต 5 เซนติเมตร มี

รายละเอียดดังน้ี 

สวนปากระถินณรงค  เมื่อพิจารณาอัตราการ

เพ่ิมพูนหรือการเลื่อนช้ันและอัตราการตายสุทธิ พบวา มี

แนวโนมของการทดแทนไปในทิศทางท่ีกาวหนาคอนขางสูง

เห็นไดจากอัตราการเพ่ิมพูนสุทธิท่ีมีคามากเกือบสองเทาตัว

ของอัตราการตายสุทธิ (8.03 และ 3.37 เปอร เซ็นตตอป 

ตามลําดับ)ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของคา

ความหนาแนนของไม ความหลากชนิดและพ้ืนท่ีหนาตัด 

(ตารางท่ี 2)อยางไรก็ตามพบวา กระถินณรงคมีอัตราการตาย

สูงมากกวา 50 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับพันธุไมทุกชนิดใน

พ้ืนท่ี ทําใหเกิดชองวางระห วางเรือนยอดกวางข้ึน สงผลตอ

อัตราการเพ่ิมพูนและอัตราการตายของไมขนาดเล็กโดยตรง 

สําหรับความสัมพันธระหวางอัตราการตายและการเพ่ิมพูน

ของพันธุไมท่ีมีจํานวนตนตั้งแต 10 ตน ข้ึนไป พบวา มีความ

ผันแปรตามชวงเวลาและชนิดพันธุ สวนใหญมีแนวโนมเพ่ิม

อัตราการเพ่ิม พูนมากกวาอัตราการตายในชวงแรก แตอัตรา

การตายเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเขาสูชวงเวลาท่ีสองเชน ลําดวน 

พลับพลา คอแลน พลองใบใหญ และขอยหนาม เปนตน 

อยางไรก็ตาม กระถินณรงคและซอ มีแนวโนมท่ีแตกตางจาก

พรรณไมท่ัวไป คือ มีอัตราการตายสูงกวาอัตราการเพ่ิมพูน

ตลอดชวงเวลาท่ีศึกษา (ภาพท่ี 3) 

สวนปายูคาลิปตัส  เมื่อพิจารณาอัตราการเพ่ิมพูน

และอัตราการตายสุทธิ พบวา มีแนวโนมของการทดแทนไป

ในทิศทางท่ีกาวหนาสูงมาก โดยอัตราการเพ่ิมพูนสุทธิท่ีมีคา

สูงถึงสี่เทาตัวของอัตราการตายสุทธิ (5.82 และ 1.54 

เปอรเซ็นตตอป ตามลําดับ ) ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

การเพ่ิมข้ึนของคาความหนาแนนของไม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและพ้ืนท่ีหนาตัด (ตารางท่ี 3) 

เมื่อพิจารณาการการเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนท่ีหนาตัด

พบวา สวนปายูคาลิปตัสมีการเพ่ิมพูนสุทธิมากสูงมากกวา

สวนปากระถินณรงคมาก (14.32 และ 9.14 ตารางเมตรตอ

เฮกแตร ตามลําดับ)      โดยเฉพาะการเพ่ิมพูนท่ีเกิดข้ึน จาก

ยูคาลิปตัสท่ีมีอัตราการเติบโตท้ังขนาดความโตและความสูง

ดีกวาชนิดพันธุไมอ่ืน ๆ มาก  สวนความสัมพันธระหวางการ

ตาย และการเพ่ิมพูนของพันธุไมท่ีมีจํานวนตนตั้งแต 10 ตน

ข้ึนไปพบวา มีความผันแปรต ามชวงเวลาและชนิดพันธุสวน

ใหญไมมีอัตราการเพ่ิมพูนสูงกวาอัตราการตายในชวงแรกแต

อัตราการตายจะเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเขาสูชวงเวลาท่ีสอง เชน 

ลําดวน พลับพลา พลองใบใหญ พลองใบเล็ก และติ้วเกลี้ยง 

เปนตน (ภาพท่ี 4) 
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ตารางท่ี 2  พลวัตของสวนปากระถินณรงคระหวางปพ.ศ. 2541 -  2553 

 Parameters First period Second period 2541-2553 

2541  2543  2545  2553  

Basal area (m2ha-1) 14.31  15.07  16.04  17.39  

   Loss   (m2ha-1)  1.26  0.52  5.48  6.09 

   Gain  (m2ha-1)  2.03  1.49  6.83  9.14 

Density (stem.ha-1) 1064  1206  1309  1730  

   Mortality rate (%yr-1)  3.95  1.00  3.14  3.37 

   Recruitment rate (%yr-1)  10.92  5.57  6.88  8.04 

Shannon-Wiener index (H') 3.1  3.12  3.11  3.22  

Species Number (ha-1) 79  80  82  92  

 

Recruitment (% yr-1)  

 
Mortality (% yr-1) 

 

ภาพท่ี 3  ความสัมพันธระหวางอัตราการตายและการเพ่ิมพูนของพันธุไมท่ีมีจํานวนตนตั้งแต 10 ตนข้ึนไปในสวนปากระถิน

ณรงค ระหวางปพ.ศ. 2541-2553:กระถินณรงค (Aa), ซอ(Ga), พลองใบใหญ (Mo), ขอยหนาม (Si), ลําดวน (Mf), พลับพลา 

(Mt), คอแลน (Nh), ตะโกสวน (Dm), และจันดํา (Dv) 
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ตารางท่ี 3 พลวัตของสวนปายูคาลิปตัสระหวางปพ.ศ. 2541 -  2553 

 Parameters First period Second period  

2541-2553 2541  2543  2545  2553 

Basal area (m2ha-1) 14.79  17.79  19.48  26.97  

   Loss   (m2ha-1)  0.60  0.30  2.04  2.18 

   Gain  (m2ha-1)  3.60  1.99  9.53  14.32 

Density (stem.ha-1) 1212  1397  1509  1858  

   Mortality rate (%yr-1)   1.38  0.65  1.67  1.54 

   Recruitment rate (%yr-1)  9.28  5.12  4.46  5.82 

Shannon-Wiener index (H') 2.98  3.04  3.06  3.24  

Species Number (ha-1) 65  68  75  91  

 

Recruitment (% yr-1) 

 

 

 

 

 

 

Mortality (% yr-1) 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวางอัตราการตายและการเพ่ิมพูนของพันธุไมท่ีมีจํานวนตนตั้งแต 10 ตนข้ึนไปในสวนปายูคาลิปตัส: 

พญารากดํา (Dr), พลองใบเล็ก, (Mg), พลองใบใหญ (Mo), ขอยหนาม (Si), ลําดวน(Mf), พลับพลา (Mt), กะหนานปลิง, (Pa), 

ติ้วเกลี้ยง (Cc), กระถินยักษ (Ll) และยูคาลิปตัส (Ec) 
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4.4 การสืบตอพันธุของพรรณไมดั้งเดิม 

การสืบตอพันธุของพรรณไมดั้งเดิมจากปาดิบแลง ท่ี

เขามาตั้งตัวภายในพ้ืนท่ีสวนปาเมื่อพิจารณา จาก ความ

หนาแนนของตนไมท่ีมีขนาดตั้งแต 2 เซนติเมตร พบวา

พรรณไมดั้งเดิมท่ีเขามาสืบตอพันธุภายในสวนปาเปนไมเดน

จากท้ังเรือนยอดช้ันบนและช้ันรอง เชน ตะเคียนหิน เคี่ยม

คะนอง เขลง พลองใบใหญ กัดลิ้นและกระเบากลั ก เปนตน

โดยท่ีพันธุไมเดนในระดับเรือนยอดช้ันบนมีการแพรกระจาย

ของจํานวนตนภายในสวนปายูคาลิปตัสไดดีกวาสวนปา

กระถินณรงค ยกเวนเขลงซึ่งแพรกระจายไดดีท้ังสองพ้ืนท่ี 

(ภาพท่ี 5) สวนไมระดับดับเรือนยอดช้ันรองน้ันพลองใบใหญ

สามารถตั้งตัวในสวนปายูคาลิปตัสได ดีกวาสวนปากระถิน

ณรงค ซึ่งแตกตางจากกระเบากลักและกัดลิ้น (ภาพท่ี 5) 

วิจารณผล 

 การสืบตอพันธุของกระถินณรงคและยูคาลิปตัส 

พบวามีการเกิดและเจริญของกลาไมนอยมากภายใตใตรมเงา

ของตัวมันเอง เน่ืองจากโดยธรรมชาติแลวเมล็ดของกระถิน

ณรงคและยูคาลิปตัสจะงอกและเ ติบโตไดดีในสภาพท่ีมีแสง

สวางมากเพียงพอทําใหการสืบตอพันธุเกิดไดไมดีนักในสภาพ

ตามธรรมชาติ สงผลใหพรรณไมดั้งเดิมเขามายึดครองบริเวณ

พ้ืนปาเพ่ิมมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับอัตราการเพ่ิมพูนภายใน

พ้ืนท่ีสวนปาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและมีคาสูงกวาอัตราการตาย

ตลอดชว งเวลาการศึกษา สงผลใหโครงสรางและ

องคประกอบพรรณพืชของสวนปาน้ันเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางท่ีทดแทนเขาใกลปาดิบแลงธรรมชาติมากข้ึน (ดอกรัก

และคณะ , 2546) ซึ่งผลของการปลูกพืชโตเร็วน้ันมีสวน

สําคัญท่ีชวยในการปรับเปลี่ยนปจจัยแวดลอมใหมีความ

เหมาะสมตอการตั้งตัวของ พันธุไมดั้งเดิมไดเร็วข้ึนท้ังดาน

ความเขมแสง สมบัติทางฟสิกส และเคมีของดิน จึงสงผลให

การฟนฟูปาดวยการปลูกพืชโตเร็วน้ัน ลดระยะเวลาของการ

ฟนฟูปากลับคืนสูสภาพธรรมชาติดั้งเดิมไดรวดเร็วมากข้ึน ซึ่ง

แตกตางกับพ้ืนท่ีท่ีปลอยใหมีการทดแทนตามธรรมชาติท่ีตอง

ใชระยะเวลายาวนานเปน 100 ป กวาท่ีจะมีสภาพใกลเคียง

กับปาสมบูรณ (Raman et al., 1998) 

การสืบตอพันธุของพรรณไมดั้งเดิม พบวา พรรณ

ไมเรือนยอดช้ันบนกระจายไดดีในสวนปายูคาลิปตัสท่ีเปน

เชนน้ีเพราะวา พ้ืนท่ีสวนปายูคาลิปตัสน้ันเช่ือมตอกับปาดิบ

แลงท่ีไมถูกรบกวน สวนสวนปากระถินณรงคน้ันเช่ือมตอกับ

ปาดิบแลงท่ีผานการรบกวนโดยมีการตัดไมใหญ ออก จึงทํา

ใหเมล็ดตะเคียนหินและเคี่ยมคะนองแพรกระจายไปไดนอย 

อยางไรก็ตามหากสวนปากระถินณรงคอยูติดกับปาดิบแลงท่ี

ไมถูกรบกวน การตั้งตัวของพรรณไมในระดับเรือนยอดช้ัน

บนอาจจะเกิดไดดีกวาสวนปายูคาลิปตัสเพราะวาการงอก

ของเมล็ดเปนกลาไมจะเกิดข้ึนไดงายกวาเน่ืองจากรากสัมผัส

ดินโดยตรงซึ่งตางจากสวนปายูคาลิปตัสท่ียังคงมีปริมาณเศษ

ซากพืชโดยเฉพาะยูคาลิปตัสท่ียังไมยอยสลายปกคลุมพ้ืนปา

หนามาก ((ดอกรักและคณะ, 2546) สอดคลองกับการศึกษา

ของ Parrotta et al. (1997) ท่ีรายงานวา องคประกอบของ

ความหลากชนิดของพันธุไมใน ระหวางพ้ืนท่ีข้ึนอยูกับความ

ใกลกับปาธรรมชาติ ลักษณะการกระจายของเมล็ดไม และ

คุณภาพของพ้ืนท่ี เมล็ดท่ีกระจายเขาไปในพ้ืนท่ีมี

ความสําคัญตอความมากมายและความหลากชนิดไมในพ้ืนท่ี

น้ันๆ สวนเขลงกระจายไดดีท้ังสองพ้ืนท่ี เน่ือง จากผลของ

เขลงสามารถแพรกระจายโดยสัตว กินพืช (Wunderle, 

1997) ทําใหพบเขลงในหลายช้ันอายุและตั้งตัวได สําหรับ

การตั้งตัวของพลองใบใหญเกิดข้ึนไดดีในสวนปายูคาลิปตัส 

อาจจะเน่ืองมาจากปจจัยความเขมแสงท่ีสูงและโครงสราง

ของเน้ือดินท่ีเปนรวนเหนียวปนทรายทําใหระบายนํ้าไดดีน้ัน

มีความเหมาะสมตอการสืบตอพันธุของพลองใบใหญ 
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ภาพท่ี 5 จํานวนตนของพันธุไมเดนเรือนยอดช้ันบนและช้ันรอง ตามระดับขนาดช้ันเสนผาศูนยกลางในสวนปากระถินณรงค

(ACP) และสวนปายูคาลิปตัส (EUP) ระหวางปพ.ศ. 2541-2553 

  

สรุป 

 1. การสืบตอพันธุในปาดิบแลงและสวนปาฟนฟูมี

การสืบตอพันธุตามธรรมชาติเปนปกติ โดยมี แนวโนมของ

การกระจายของจํานวนตนไมในแตละช้ันขนาดเปน แบบ

negative exponential growth form คือ มีตนไมขนาด

เล็กจํานวนมากท่ีสามารถสืบตอพันธุและเจริญทดแทนไป

เปนไมใหญในอนาคตได ดี ตรงกันขามกับไมโตเร็วท่ีนําไป

ปลูกพบวา จํานวนตนของไมขนาดเล็กมีจํานวนตนนอยขาด

ความตอเน่ืองตอการสืบตอพันธุตามธรรมชาติ เปนผลทําให

อัตราการเพ่ิมพูนภายในพ้ืนท่ีสวนปามีคามากกวาอัตราการ

ตาย ทําใหแนวทางการทดแทนจากพ้ืนท่ีสวนปาคืนสูปา

ธรรมชาติดั้งเดิมเปนไปไดเร็วมากข้ึน ซึ่งพรรณไมดั้งเดิมจาก

ปาดิบแลงท่ีสามารถกระจายพันธุและตั้งตัวในพ้ืนท่ีสวนปาได

ดี คือ พลองใบใหญ กัดลิ้น กระเบากลัก ตะเคียนหิน เคี่ยม

คะนอง และเขลง เปนตน 

2. การฟนฟูปาดวยการปลูกพรรณไมโตเร็วจะชวย

ทําใหรนระยะเวลาในการคืนสภาพปาดั้งเดิมไดเร็ว เน่ืองจาก

ไมโตเร็วจะชวยปรับปรับเปลี่ยนปจจัยแวดลอมใหมีแนวโนม

ใกลเคียงกับสภาพปาดั้งเดิมสงผลให พันธุไมทองถ่ินเขามาตั้ง

ตัวและยึดครองพ้ืนท่ีดังกลาวไดมากข้ึน  อยางไรก็ตามการ

คัดเลือกพันธุไมท่ีเขามาปลูกตองคํานึงวาเปนชนิดท่ีรุกราน 

(invasive) หรือไม เน่ืองจากจะสงผลโดยตรงตอการสืบตอ

พันธุตามธรรมชาติของพันธุไมดั้งเดิม โดยจะเขาไปปองกัน

การสืบตอพันธุของพันธุไมดั้งเดิม ผลการศึกษาในครั้งน้ี 

พบวา ชนิดพันธุ ไมกระถินณรงคและยูคาลิปตัส  เปนพืชท่ีมี

ความเหมาะตอการปลูกฟนฟูไดอีกกลุมหน่ึ ง เน่ืองจากไมมี

ลักษณะเปนชนิดพันธุรุกรานในธรรมชาติ และท่ีสําคัญ

กระถินณรงคมีอัตราการตายสูงเมื่ออายุเพ่ิมมากข้ึนจึงไมมี

ความจําเปนตองตัดไมชนิดน้ีออกเมื่อปาท่ีฟนฟูน้ันมีแนวโนม

ใกลเคียงปาธรรมชาติเดิมแตจะแตกตางกับพันธุไมยูคาลิปตัส

ท่ีจําเปนตองมีก ารกําจัดออกหากตองการไมใหมีไมตางถ่ิน

ปรากฏอยูในพ้ืนท่ีเมื่อปาสามารถฟนฟูเขาใกลปาธรรมชาติได

อยางสมบูรณ อยางไรก็ตามเน้ือไมท่ีไดจากการตัดฟนก็

สามารถนํามาใชประโยชนและเปนการเพ่ิมรายใหกับ
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หนวยงาน ท่ีรับผิดชอบได  เชน องคการอุตสาหกรรมปาไม 

กรมปาไม หรือ องคการบริหารสวนตําบล เปนตน  
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ความหลากหลายของพืชพรรณปาดิบแลงภายหลังการสัมปทานทําไม 

ในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด 

Species Diversity of the Dry Evergreen Forest after Logging Concession 

in Trat Agroforestry Research and Training Station, Trat Province 

 

ณัฐวัฒน คลังทรัพย1 อนุชา ทะรา1 จงรัก วัชรินทรรัตน2 ดอกรัก มารอด2 และ มณฑล จําเริญพฤกษ2 
1สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

2คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

 

บทคัดยอ : การศึกษาครั้งน้ีไดวางแปลงตัวอยางขนาด 120 x 120 ม. จํานวน 3 แปลง ในพ้ืนท่ีปาสถานีวิจัยและฝกอบรม     

วนเกษตรตราด จ .ตราด ซึ่งผานการสัมปทานทําไมมาแลว บันทึกชนิดพันธุไม วัดขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีความสูงเพียงอก

และความสูงท้ังหมด ผลการศึกษา พบวา มีไมใหญและไมรุน จํานวน 148 และ 133 ชนิด ตามลําดับ ควา มหนาแนนของ     

ไมใหญ ไมรุน และกลาไม เทากับ 1,163, 2,204 และ 24,444 ตนตอเฮกตาร ตามลําดับ คาความหลากหลายของชนิดพันธุไม

ใหญและไมรุนเทากับ 3.775 และ 4.167 ตามลําดับ การกระจายตามช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีความสูงเพียงอกและความ

สูงของไมใหญเปนแบบ L-shape และระฆังควํ่าเบซาย ตามลําดับ  ไมกระทุม (Anthocephalus chinensis) มีความเดนมาก

ท่ีสุด ในขณะท่ีไมเหรียง (Parkia timoriana) ท่ีปลูกโดยบริษัททําไมมีคาดัชนีความสําคัญมากท่ีสุด และจิกนม (Barringtonia 

macrocarstachya) เปนไมรุนท่ีความเดนและมีคาดัชนีความสําคัญมากท่ีสุด 

คําสําคัญ: ปาดิบแลง, ความหลากหลายของพืชพรรณ, สัมปทานปาไม, จังหวัดตราด 

 

Abstract: The study was conducted in former forest concession area at Trat Agroforestry Research and 

Training Station, Trat Province. The 3 main sample plots with size 120 x 120 m.2 were set in the area. The 

results showed that the species number of tree and sapling were 148 and 133 species, respectively. The 

density of tree, sapling and seedling were 1,163, 2,204 and 24,444 trees/ha, respectively. The Shannon - 

Wiener index of diversity of tree and sapling were 3.775 and 4.167, respectively. DBH distribution of trees 

was L-shape and height distribution of trees was bell shape. Anthocephalus chinensis was dominant 

meanwhile Parkia timoriana planted by logging company was highest of IVI and Barringtonia 

macrocarstachya was dominant sapling. 

Keywords: dry evergreen forest, species diversity, forest concession, Trat Province 
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บทนํา 

 ในอดีตท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการอนุญาต

สัมปทานทําไมโดยภายหลังการตัดไมออกตองมีการปลูกไม

ข้ึนทดแทนตามเง่ือนไขสัมปทาน ตอมาในชวงป พ .ศ. 2532 

รัฐบาลไดมีการปดปาสัมปทานและมีการสงมอบพ้ืนท่ีใหกับ

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของดูแลตอไป  อยางไรก็ดี 

เน่ืองจากการปลูกไมตามเง่ือนไขสัมปทานยังขาดการจัดการ

ท่ีเหมาะสมท้ังไมท่ีปลูกข้ึนและไมดั้งเดิมท่ีข้ึนทดแทนตาม

ธรรมชาติทําใหความหลากหลายของชนิดพันธุไมทองถ่ิน

โดยเฉพาะไมมีคายังมีอยูคอนขางนอยสงผลตอผลผลิตและ

คุณภาพของปา 

สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด ตั้งอยูในพ้ืนท่ี

ปาสงวนแหงชาติทากุม -หวยแรง จ .ตราด เดิมเปนพ้ืน

สัมปทานปาไม ซึ่งภายหลังการทําไมออกแลวไดมีการปลูกปา

ข้ึนทดแทนตามเง่ือนไขสัมปทานในชวงป พ .ศ. 2520 โดย

ชนิดไมท่ีปลูก อาทิ เหรียง อินทนิลนํ้า พะยูง ถอน ประดู 

เปนตน ภายหลังการปดปาสัมปทานเมื่อป พ .ศ. 2532 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดขอใชประโยชนพ้ืนท่ีดังกลาว

เพ่ือจัดตั้งเปนสถานีวิจัยดานปาไมและวนเกษตร และไดรับ

อนุมัติจากกรมปาไมใหใชประโยชนพ้ืนท่ีเมื่อป พ .ศ. 2537 

ปจจุบันมีเน้ือท่ีประมาณ 611 ไร 2 งาน 

สภาพปาของสถานีวิจัยฯ ภายหลังการปลูกทดแท น

ตามเง่ือนไขสัมปทานพบชนิดไมท้ังท่ีปลูกข้ึนและไมทองถ่ินท่ี

ข้ึนตามธรรมชาติเปนจํานวนมากแตมีไมมีคาข้ึนทดแทน

คอนขางนอย ดังน้ันเพ่ือใหการฟนฟูปาดังกลาวไดกลับมี

สภาพสมบูรณ มีผลผลิตและคุณภาพของปาดีข้ึน จึง

จําเปนตองทราบชนิดไมและการกระจายของพันธุไม  ซึ่งเปน

ขอมูลสําคัญท่ีนํามาใชกําหนดชนิดไมและรูปแบบการปลูก

เสริมท่ีเหมาะสม 

การศึกษาในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

องคประกอบของปา  และความหลากหลายของชนิดพันธุไม

ในปาดิบแลงท่ีผานมาการทําไมมาแลวเพ่ือนําไปใชในการ

จัดการปาท่ีเหมาะสมตอไป 

พ้ืนท่ีศึกษา 

สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด จ .ตราด มี

สภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบสลับเนินสูงจากระดับน้ําทะเล

ประมาณ 20 เมตร ลักษณะทางธรณีวิทยาประมาณ  45 

เปอร์เซ็นต์เป็นหินแกรย์แวก  รองลงมาเป็นหินตะกอนดิน  

และหินอ่ืน ๆ ลักษณะดินเปนดินรวน  ดินทราย ดินรวนปน

ทราย และดินรวนปนเหนียวปนทราย โดยพบทรายอยูในเน้ือ

ดินประมาณ 35 - 76 % สวนใหญเปนชุดดินคลองซาก  ม ี

pH ประมาณ 4.6 - 5.6  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  มีการ

ระบายนํ้าดีปานกลาง  และพบดินลูกรังปนอยูกับเน้ือดินช้ัน

ลาง ปริมาณนํ้าฝนและความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยประมาณ 

3,325 มม.ตอป และ 87.31เปอรเซ็นต  ตามลําดับ โดยมีชวง

ฤดูฝนประมาณ 8 เดือน และฤดูแลงประมาณ 4 เดือน 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด  32.61 และ 23.23 องศา

เซลเซียส  ตามลําดับ 

 
 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม

ถึงตุลาคม 2555 โดยมีวิธีการศึกษาดังน้ี 

1. การวางแปลงตัวอยางและเก็บขอมูล 

ทําการวางแปลงตัวอยางขนาด 120 x 120 ม. 

กระจายในพ้ืนท่ีปาสถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด 

จํานวน 3 แปลง ในแตละแปลงจะแบงเปนแปลงยอยขนาด 

10x10 ม. และในแปลงขนาด 10 x 10 ม. ทําการวางแปลง

ขนาด 4 x 4 ม. จํานวน  1 แปลง และในแปลงขนาด 4 x 4 

ม. ทําการวางแปลงขนาด 1 x 1 ม. จํานวน 1 แปลง โดยใน

แปลงขนาด 10 x 10 ม. ทําการศึกษาขอมูลไมใหญ (tree) 

ซึ่งมีความสูงตั้งแต 1.30 ม. ข้ึนไป และมีเสนผานศูนยกลางท่ี

ความสูงเพียงอกตั้งแต 4.5 ซม.ข้ึนไป ในแปลงขนาด 4 x 4 

ม. ทําการศึกษาขอมูลไมรุน (sapling) ซึ่งมีความสูงตั้งแต 

1.30 ม. ข้ึนไป แตมีเสนผานศูนยกลางท่ีความสูงเพียงอกต่ํา

กวา 4.5 ซม. และในแปลงขนาด 1 x 1 ม. ทําการศึกษา

ขอมูลกลาไม (seedling) ซึ่งมีความสูงต่ํากวา 1.30 ม. โดย
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ทําการบันทึกชนิดไม ขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีความสูงเพียง

อกและความสูงท้ังหมดของไมใหญและไมรุน สวนกลาไมจะ

นับจํานวนตนเทาน้ัน 

2. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหในเชิงปริมาณไดแก ความหนาแนนของ

พรรณพืช ความหนาแนนสัมพัทธ (%) ความถ่ีสัมพัทธ (%) 

พ้ืนท่ีหนาตัดของตนไม  ความเดนสัมพัทธ (%) ดัชนี

ความสําคั ญของพรรณพืช (%) และความหลากหลายของ

ชนิดพันธุ (Species diversity) โดยใชสูตร Shannon-

Wiener index of diversity คํานวณตามวิธีการของ Krebs 

(1972) ดังน้ี 

 

H = -∑pi ln pi 

     

เมื่อ   pi   =  สัดสวนระหวางจํานวนตนของไมชนิดท่ี  i ตอ

จํานวนตนของพรรณไมท้ังหมด (เมื่อ i = 1, 2, 3,…s) 
       S    =  จํานวนชนิดไมท้ังหมดในแปลงท่ีศึกษา 

       Ln  =  ลอกการิท่ึมฐานธรรมชาต ิ

 
 
 
ผลและวิจารณ 

1.  ลักษณะเชิงปริมาณของปา 

 จากผลการศึกษา (Table 1) พบวา พ้ืนท่ีสถานีวิจัย

และฝกอบรมวนเกษตรตราด มีไมใหญท่ีมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางท่ีความสูงเพียงอกตั้งแต 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป และ

มีความสูงตั้งแต 1.30 เมตรข้ึนไป จํานวน 148 ชนิด และมีไม

รุนซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีความสูงเพียงอกนอยกวา 

4.5 เซนติเมตรข้ึ นไป และมีความสูงตั้งแต 1.30 เมตรข้ึนไป 

จํานวน 133 ชนิด ความหนาแนนของไมใหญ ไมรุน และกลา

ไม เฉลี่ยเทากับ  1,163,  2,204 และ 24,444 ตนตอเฮกตาร 

ตามลําดับ ไมใหญมีพ้ืนท่ีหนาตัดเฉลี่ยเทากับ  45.20 ตาราง

เมตรตอเฮกตาร และไมรุนมีพ้ืนท่ีหนาตัดเฉลี่ยเ ทากับ 0.96 

ตารางเมตรตอเฮกตาร  

 
Table 1 Species, density and basal area of trees in  

the study area 

Types Amount 

Species 

Density  

(tree/ha) 

Basal area 

(m2/ha) 

Tree 148 1,163 45.20 

Sapling 133 2,204 0.96 

Seedling - 24,444  

 

เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีปาดิบแลงสมบูรณในเขต

รักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ท่ีศึกษาโดย 

Glumphabutr (2004) ซึ่งพบวามีจํานวนชนิดของไมใหญ 

138 ชนิด มีความหนาแนน 1,355 ตนตอเฮกตาร และ

พ้ืนท่ีหนาตัดไมเฉลี่ย 40.0 ตารางเมตรตอเฮกตาร จะเห็นได

วาพ้ืนท่ี ปา ของสถานีวิจัยฯ มีการทดแทนของสังคมพืช

ใกลเคียงกับปาดิบแลงสมบูรณในระดับหน่ึง ท้ังน้ีเน่ืองจาก

พ้ืนท่ีปาไมไดถูกรบกวนจากภายนอก ซึ่งแตกตางกับพ้ืนท่ีปา

บริเวณใกลเคียงท่ีเสื่อมโทรมเน่ืองจากถูกรบกวนจากกิจกรรม

ของมนุษยและไฟปา จากการศึก ษาของอนุชา (2552) ท่ีได

ศึกษาในพ้ืนท่ีปาภายหลังการทําสัมปทานปาไม ณ เขา

กะโลง -เขาขาด จังหวัดตราด ซึ่งแบงเปนสังคมไมสอยดาว -

คอแลน สังคมไมเตาสยาม -สังคม และสังคมไมคอแลน -มะ

พอก พบวามีจํานวนชนิดไมอยูในชวง 57-128 ชนิด มีความ

หนาแนนของหมูไมอยูในชวง 588-969 ตนตอเฮกตาร       

มพ้ืีนท่ีหนาตัดไมในชวง 13.81-18.06 ตารางเมตรตอเฮกตาร   

 คาดัชนีความสําคัญของพรรณพืช (IVI) ของไมใหญ 

(Table 2) พบวา เหรียง (Parkia timoriana) มีคา IVI    

มากท่ีสุดเทากับ  22.25 รองลงมาไดแก ขนุนปา 

(Artocarpus rigidus) กระทุ ม (Anthocephalus 

chinensis) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda) 

ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata) จิกนม 

(Barringtonia macrostachya) กระบก ( Irvingia  

i=1 

   S 
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malayana) มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) และยางแดง 

(Dipterocarpus turbinatus) มีคา IVI เทากับ  21.72, 

20.19, 17.89, 16.16, 15.19, 10.57, 10.55 และ 10.02 

ตามลําดับ นอกน้ันจะเปนไมชนิดอ่ืนๆ เชน ข้ีหนอน 

(Zollingeria dongnaiensis) อินทนิลนํ้า (Lagerstroemia 

spesiosa) มะไฟ (Baccaurea ramiflora ) สน่ัน 

(Pterospermum littorale) อะราง (Peltophorum 

dasyrachis)  และปออีเกง (Pterocymbium tinctorium) 

เมื่อพิจารณาพ้ืนท่ีหนาตัดหรือความเดนของไมใหญ

ซึ่ง Shimwell (1971) กลาววา พ้ืนท่ีหนาตัดของตนไมเปน

ตัวช้ีความเดนของพรรณพืชไดอยางหน่ึง จะเห็นไดวา  

กระทุมมีความเดนสัมพัทธมากท่ีสุด รองลงมาไดแก   ขนุน

ปา และเหรียง โดยมีคาเทากับ  13.77, 11.36 และ 9.80 

ตามลําดับ เหรียง ขนุนปา และตะแบกแดง มีคาความถ่ี

สัมพัทธท่ีแสดงใหเห็นถึงการกระจายพันธุมากท่ีสุด คือ 6.74, 

5.78 แล 5.78 ตามลําดับ จิกนม ตะแบกแดง และเหรียง มี

คาความหนาแนนสัมพัทธซึ่งแสดงถึงความหนาแนนของ

จํานวนตนมากท่ีสุด คือ 9.87, 6.84 และ 5.71 ตามลําดับ  

ดังน้ันจะเห็นไดวาชนิดไมท่ีมีความสําคัญสูงในพ้ืนท่ี คือ ไม

ปลูกข้ึนตามเง่ือนไขสัมปทาน ไดแก เหรียง รองลงมาเปนไม

เบิกไดแก กระทุม และไมชนิดอ่ืนท่ีข้ึนทดแทนตามธรรมชาติ 

เชน ขนุนปา ตะแบก และจิกนม   

เมื่อพิจารณาคาดัชนีความสําคัญของพรรณพืช     

(IVI) ของไมรุน (Table 3) พบวา จิกนม (Barringtonia 

macrocarstachya) มีคา IVI มากท่ีสุด เทากับ 19.92 

รองลงมาไดแก ขาวสารหลวง (Linociera caudate) 

ข้ีหนอน ( Zollingeria dongnaiensis) เชียด  

(Cinnamomum iners) มะ หวด (Lepisanthes 

rubiginosa) และยางแดง  (Dipterocarpus turbinatus) 

โดยมีคา IVI เทากับ 12.96, 11.91,  11.69, 11.47       

และ 10.72 ตามลําดับ นอกน้ันจะเปนไมชนิดอ่ืน เชน 

มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) ดันหมี (Gonocaryum 

lobbianum) สน่ัน (Pterospermum littorale) มะหา 

(Syzygium oblatum) ตะแบกนา (Lagerstroemia 

floribunda) กระบก (Irvingia  malayana) กะตังใบ 

(Leea indica) ชํามะเรียง (Lepisanthes fruiticosa) และ

โสกเขา (Saraca declinata) โดยจิกนมเปนไมรุนท่ีมีความ

เดนสัมพัทธและความหนาแนนสัมพัทธสูงสุดไดแ ก เทากับ 

10.43 และ 5.45 ตามลําดับ และมะหวดเปนไมท่ีความถ่ี

สัมพัทธสูงสุดเทากับ 4.98  

 จากขอมูลความสําคัญของพรรณพืชท้ังไมใหญและไม

รุน แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีปาของสถานีวิจัยฯ ภายหลังการปลูก

ปาทดแทนมา 35 ป ชนิดไมใหญท่ีมีความสําคัญยังเปนชนิด

ไมท่ีมีการปลูกข้ึนทดแทนตามเง่ือนไขสัมปทานและไมเบิกนํา 

สวนพวกไมท่ีมีคาทางเศรษฐกิจ เชน ยางนา ตะเคียนทอง 

มะคาโมง ฯลฯ ยังพบข้ึนอยูคอนขางนอยมาก ในขณะท่ีชนิด

ไมรุนท่ีมีคาความสําคัญในพ้ืนท่ีปาของสถานีวิจัยฯ ไดแ ก จิก

นม ซึ่งเปนไมท่ีไมมีคาทางเศรษฐกิจ โดยชนิดไมรุนท่ีมีคาทาง

เศรษฐกิจท่ียังพบเห็นข้ึนทดแทนอยูบาง ไดแก ยางแดง  

2. .ความหลากหลายของชนิดพันธุ 

พบวาความหลากหลายของชนิดพันธุไมใหญและไม

รุนเทากับ 3.775 และ 4.167 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา

สภาพปา ของสถานีวิจัยฯ ภายหลังการปลูกทดแทนตาม

เง่ือนไขสัมปทานปาไมมานาน  35 ป มีความหลากหลายของ

ชนิดไมใหญและไมรุนไมสูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี

ปาดิบแลงสมบูรณในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพบวามีความหลากหลายของชนิดพันธุ

เทากั บ 4.09 (Glumphabutr, 2004) อยางไรก็ดี พบวา

แนวโนมของการทดแทนของสังคมพืชใกลกับสังคมปาดิบแลง

ท่ีสมบูรณมากข้ึน 
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Table 2 Important value index (IVI) of the 15 first priorities of tree in the study area 

No. Species Relative 

density 

(RD) 

Relative 

frequency 

(RF) 

Relative 

dominant 

(RDo) 

IVI 

1 Parkia timoriana 5.71 6.74 9.80 22.25 

2 Artocarpus rigidus 4.58 5.78 11.36 21.72 

3 Anthocephalus  chinensis 2.71 3.71 13.77 20.19 

4 Lagerstroemia floribunda 5.59 4.57 7.74 17.90 

5 Lagerstroemia calyculata 6.84 5.78 3.54 16.16 

6 Barringtonia macrostachya 9.87 4.30 1.03 15.19 

7 Irvingia  malayana 3.38 3.61 3.58 10.57 

8 Ficus hispida 5.79 2.78 1.98 10.55 

9 Dipterocarpus turbinatus 3.58 2.75 3.69 10.02 

10 Zollingeria dongnaiensis 4.44 3.78 1.15 9.37 

11 Lagerstroemia spesiosa 3.70 2.68 2.31 8.70 

12 Baccaurea ramiflora 3.16 3.27 2.23 8.66 

13 Pterospermum littorale 2.65 3.27 2.52 8.44 

14 Peltophorum dasyrachis 1.69 1.99 2.96 6.65 

15 Pterocymbium tinctorium 1.79 2.23 2.46 6.48 

 

3.  การกระจายตามชั้นขนาดเสนผานศูนยกลาง

ของไมใหญ 

 พบวาการกระจายของไมใหญตามช้ันขนาดเสนผา น

ศูนยกลางท่ีความสูงเพียง อกมีการกระจายเปนแบบ L-

shape (Figure 1) กลาวคือ ช้ันขนาดเสนผานศูนยกลางท่ี

ความสูงเพียงอกท่ีมีขนาดเล็กจะมีจํานวนตนมาก  และลดลง

เมื่อขนาดช้ันของเสนผานศูนยกลางท่ีความสูงเพียงอกเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับในปาดิบแลงบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอม

สะแกราชซึ่ง ธิติ (2526) อธิบายวาลักษณะการกระจายแบบ 

L-shape แสดงวาปาอยูในสภาว ะท่ีคอนขางคงท่ีและมีการ

ทดแทน ท่ีดี อยางไรก็ดี ไมสวนใหญท่ีพบเปนไมขนาดเล็ก

จํานวนมาก จึงควรมีการเขาไปจัดการปาเพ่ือใหไมเหลาน้ี

สามารถเติบโตไดดียิ่งข้ึน 

เมื่อพิจารณา การกระจายของขนาดเสนผาน

ศูนยกลางท่ีความสูงเพียงอกของไมใหญ  5 อันดับแรกท่ีมี

ความสําคั ญในพ้ืนท่ี ไดแก เหรียง ขนุนปา กระ ทุม ตะแบก

นา และตะแบกแดง (Figure 2) จะเห็นไดวา ไมสวนใหญจะ

มีการกระจายของแบบ L-shape ยกเวนไมกระทุม ซึ่งเปนไม

เบิกนําจะพบมกีารกระจายแบบระฆังควํ่า โดยพบไมขนาดโต

ปานกลางจํานวนมาก สวนไมขนาดเล็กและขนาดโตจะพบอยู

จํานวนนอย แสดงใหเห็นวาในอนาคตไมกระทุมจะเริ่มหมด

ไปจากพ้ืนท่ีเน่ืองจากมีการทดแทนท่ีไมดเีพราะเปนไมเบิกนํา

ซึ่งตองอาศัยปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน แสงสวาง 

ความช้ืน จึงจะสามารถเติบโตไดดี 
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Table 2 Important value index (IVI) of the 15 first priorities of sapling in the study are 

No. Species Relative 

density 

(RD) 

Relative 

frequency 

(RF) 

Relative 

dominant 

(RDo) 

IVI 

1 Barringtonia macrocarstachya 5.45 4.04 10.43 19.92 

2 Linociera caudate 4.59 4.38 3.99 12.96 

3 Zollingeria dongnaiensis 3.54 3.78 4.59 11.91 

4 Cinnamomum iners 4.13 4.21 3.35 11.69 

5 Lepisanthes rubiginosa 4.99 4.98 1.50 11.47 

6 Dipterocarpus turbinatus 3.48 3.61 3.63 10.72 

7 Ficus hispida 2.36 2.84 4.46 9.66 

8 Gonocaryum lobbianum 2.95 2.41 3.89 9.24 

9 Pterospermum littorale 2.89 2.58 2.88 8.34 

10 Syzygium oblatum 2.82 2.49 2.74 8.05 

11 Lagerstroemia floribunda 2.49 2.58 2.70 7.77 

12 Irvingia  malayana 2.30 2.58 2.47 7.35 

13 Leea indica 2.43 2.49 2.15 7.06 

14 Lepisanthes fruiticosa 2.10 2.41 1.68 6.18 

15 Saraca declinata 2.23 1.89 1.91 6.03 

 

 

Figure 1 Distribution of diameter at breast height (Dbh) of tree in the study area 
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Figure 2 Distribution of diameter at breast height (Dbh) of the 5 first priorities of tree in the study 

area 
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Figure 3 Distribution of height of tree in the study area 

 

4. .การกระจายตามชั้นขนาดความสูงของไมใหญ 

สําหรับกระจายของไมใหญตามช้ันขนาดความสูง 

(Figure 3) พบวา มีการกระจายเปนแบบระฆังควํ่าเบซาย  

โดยมีจํานวนตนมากท่ีสุดในช้ันขนาดความสูงมากกวา 4.0 - 

8.0 ม. รองลงมาอยูในช้ันความสูงมากกวา 8.0 - 12.0 เมตร 

และ 12.0 - 16.0 เมตร แลวลดลงเมื่อช้ันขนาดความสูง

เพ่ิมข้ึน สําหรับชนิดไมเดนท่ีเปนไมเรือนยอดช้ันบนความสูง

ตั้งแต 30 เมตรข้ึนไป เชน กระทุม กระบก  ขนุนปา สมพง 

พะยูง โพบาย เปนตน ชนิดไมเดนท่ีเปนไมเรือนยอดช้ันรอง ท่ี

มีความสูง ประมาณ  20-30 เมตร  เชน กระทุม ขนุนปา 

ตะแบกแดง ปออีเกง มะเดื่อนํ้า เหรียง  อินทนิลนํ้า และอะ

ราง เปนตน สวนชนิดไมเดนท่ีมีเรือนยอดสูงต่ํากวา 20 เมตร 

เชน จิกนม ตะแบกแดง มะเดื่อปลอง ตะแบกนา ขนุนปา 

ข้ีหนอน ยางแดง กระบก อินทนิลนํ้า มะไฟ เมาขาวสาร และ

สน่ัน เปนตน โดยชนิด ไมท่ีมีการกระจายเกือบทุกช้ันขนาด

ความสูง ไดแก  กระทุม ขนุนปา เหรียง และอะราง 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 ปาดิบแลงในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตร

ตราด จ .ตราด ซึ่งผานการสัมปทานและปลูกไมทดแทน

มาแลว 35 ป มีความหลากหลายของพรรณไมใหญสูงถึง 

148 ชนิด ชนิดไมใหญท่ีมีความเดน ไดแก เหรียง ซึ่งเปนชนิด

ไมท่ีถูกปลูกข้ึนตามเง่ือนไขสัมปทาน นอกน้ันจะเปนไมเบิก

นํา เชน กระทุม และไมทองถ่ินท่ีข้ึนทดแทนตามธรรมชาติ 

เชน ขนุนปา ตะแบก เปนตน สวนไมรุนท่ีมีความเดนไดแก 

จิกนม มีความหลากหลายของชนิดพันธุของไมใหญและไมรุน

เทากับ 3.775 และ 4.167 ตามลําดับ ความหนาแนนของไม

ใหญ ไมรุน และกลาไม เฉลี่ยเทากับ  1,163,  2,204 และ 

24,444 ตนตอเฮกตาร ตามลําดับ และไมใหญมีพ้ืนท่ีหนาตัด

เฉลี่ย 45.20 ตารางเมตรตอเฮกตาร ซึ่งองคประกอบของปามี

ความใกลเคียงกับสภาพปาดิบแลงส มบูรณในภาคตะวันออก 

อยางไรก็ดี พ้ืนท่ีปายังพบไมมีคาทางเศรษฐกิจข้ึนทดแทน

คอนขางนอย ดังน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ

ปาใหสูงยิ่งข้ึนจึงควรมีการนําวนวัฒนวิธีมาใชในการจัดการ

ปาใหเหมาะสมตอไป เชน การปลูกไมมีคาเสริมปา การ

จัดการชองวางของเรือนยอด (gap) เพ่ือใหลูกไมมีคาสามารถ

เติบโตไดดียิ่งข้ึน เปนตน 
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การตั้งตัวของพันธุไมบริเวณแนวรอยตอปาดิบเขาระดับต่ํา อุทยานแหงชาติ 

ดอยสุเทพ – ปุย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

Tree Establishment along the Ecotone of Lower Montane Forest in 

Doi Suthep–Pui National Park, Chiang Mai Province 
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บทคัดยอ: การตั้งตัวของพันธุไมบริเวณแนวรอยตอปาดิบเขาระดับต่ํา ไดทําการศึกษาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 

จังหวัดเชียงใหม ในป พ. ศ. 2555 ดวยการวางแปลงถาวรแบบแถบ ขนาด 30 เมตร x 610 เมตร ตั้งแตระดับความสูง 900 – 

1,100 เมตร จากระดับนํ้าทะเล   มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการ สืบตอพันธุของพันธุไมบริเวณแนวรอยตอ ปาดิบเขาระดับต่ํา 

และระบุชนิดพันธุไมท่ีใชเปนดัชนีในการตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกรอน โดยสํารวจองคประกอบของพันธุไม

ในแปลงถาวร ดวยการ ติดหมายเลขตนไม  ทําการวัดขนาดและจําแนกชนิด ตนไมทุกตนในแปลง ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

เพียงอก ตั้งแต 1 เซนติเมตร  

 ผลการศึกษาพบวา มีชนิดพันธุไมท้ังหมด 55 วงศ 99 สกุล 141 ชนิด เมื่อพิจารณา องคประกอบของพันธุพืชตาม

สังคมพืช พบวา ปาเต็งรัง พบ พันธุพืช 34 วงศ 57 สกุล 69 ชนิด และปาดิบเขาระดับต่ํา  พบพันธุพืช 48 วงศ 57 สกุล 72 

ชนิด เมื่อพิจารณาการกระจายของขนาดช้ันเสนผาศูนยกลางของตนไมภายในปา เต็งรัง และปาดิบเขาระดับต่ํา น้ัน พบวา มี

แนวโนมการเพ่ิมข้ึนแบบช้ีกําลังเชิงลบ (Negative exponential growth form) แสดงวา มีการสืบพันธุตามธรรมชาติอยาง

เปนปกต ิและผลจากการวิเคราะหการจัดเรียงลําดับการปรากฏของสังคมพืชตามปจจัยแวดลอม พบวา ท่ีระดับความสูง 940 

– 980 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ถือวาเปนแนวรอยปาดิบเขาระดับต่ําของดอยสุเทพ- ปุย เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีพบการข้ึน

รวมกันของชนิดพันธุพืชปาเต็งรังและปาดิบเขา ระดับต่ําอยางชัดเจน ท้ังในระดับไมใหญและไมวัยรุน (r = 0.97 และ 0.95) 

ตามลําดับ โดยพบชนิดพันธุพืชท่ีสําคัญ คือ เมียดตน รามเขา กอใบเลื่อม ทะโล กอเดือย กอตาควาย ยางเหียง เต็ง กรมเขา 

และแขงกวางดง เปนตน แสดงใหเห็นวา พ้ืนท่ีแนวรอยตอปาในระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลดังกลาวน้ีนาจะเปนพ้ืนท่ีท่ีจะ

ไดรับผลกระทบมากท่ีสุดหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากสภาวะโลกรอน โดย พันธุพืชในปาเต็งรังมีแนวโนมขยาย

พ้ืนท่ีปกคลุมในบริเวณแนวรอยตอปาและรุกข้ึนไปตั้งตัวใ นพ้ืนท่ีระดับสูง โดยเฉพาะยางเหียง เต็ง กรมเขาและแขงกวางดง 

เปนตน สงผลใหพันธุไมในปาดิบเขาบริเวณแนวรอยตอปาลดจํานวนประชากรลงหรือสูญหายไปจากบริเวณน้ี  

 ดังน้ัน การใชการตั้งตัวของพันธุพืชในปาเต็งรังบางชนิดท่ีพบข้ึนในระดับท่ีสูง อาจใชเปนดัชนีช้ีวัดก ารเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะโลกรอนได เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน สงผลใหความช้ืนดินลดลงพ้ืนท่ีแหงแลงมาก

ข้ึน และมีความเหมาะสมตอการตั้งตัวของพันธุไมในกลุมปาผลัดใบมากกวาไมไมผลัดใบ 
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Abstract: Tree establishment along the lower montane forest was carried out in Doi Suthep-Pui National 

Park in 2012. Permanent belt plot, 30 m x 610, was set up with the elevation ranged from 900 – 1,100 m 

asl. The objectives of this study were clarified tree regeneration along the ecotone of lower montane 

forest and classified the indicator species to detect the effected of global warming. All trees with 

diameter larger than 1 cm were tagged, measured and identified.  

 The species composition along the ecotone of lower montane forest had high species number 

which 55 families, 99 genera and 141 species were found. It can be divided into the deciduous 

dipterocarp forest, DDF, (34 families, 57 genera and 69 species) and the lower montane forest, LMF, (48 

families, 57 genera and 72 species). The diameter class distribution in the DDF and LMF had the same 

growth form, negative exponential growth form, indicated that the normal natural forest regeneration was 

detected. The ordination analysis to detect the relationship between plant community and 

environmental factor, especially altitudinal factor, showed that the ecotone of lower montane forest 

were identified at the elevation ranged from 940 – 980 m asl. The mixed species composition between 

the DDF and LMF was abundance existed both tree and sapling species (r = 0.97 และ 0.95), respectively. 

The importance species was Litsea martabanica Rapanea yunnanesis Castanopsis tribuloides Schima 

wallichii Castanopsis acuminatissima Quercus brandisiana Dipterocarpus obtusifolius Shorea obtusa 

Aporosa nigricans and Wendlandia paniculata . Indicating that this are may get effect from the influence 

of global warming in which the DDF species will be expanded and invaded into the high elevation, 

especially, Dipterocarpus obtusifolius Shorea obtusa Aporosa nigricans and Wendlandia paniculata 

.Then, the species of LMF may reduce or loss from the ecotone areas.  

 Thus, tree establishment of the DDF species, especially in the high altitude, may use as the 

indicator species to determine the changes of global warming. Because the increased temperature will be 

reduced soil moisture content and motivated the drought conditions which were suitable for deciduous 

species regeneration than evergreen species.  

 

Keywords: ecotone of hill evergreen forest, tree regeneration, effect of global warming, long-term 

ecological research 

บทนํา  

ระบบนิเวศภูเขาถือเปนระบบนิเวศท่ีมีความ

เปราะบาง (fragile ecosystem) มากท่ีสุด กลาวคือ เปน

ระบบนิเวศท่ีงายตอการเสื่อมสภาพแตยากท่ีจะฟนกลับคืนสู

สภาพดั้งเดิมได หากพ้ืนท่ีถูกรบกวนหรือมีการปรับเปลี่ยน

การใชประโยชนท่ีดินจากปาไมไปเปนระบบนิเวศเกษต ร 

เน่ืองจากลักษณะเฉพาะตัวของภูมิอากาศบนภูเขาสูงน้ันเอง 

ดังน้ัน การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิจากสภาวะโลกรอนยอมสงผล

กระทบโดยตรงตอการปรับตัว (adaptation) ของพรรณพืช

และสัตวปา เชน กลุมพรรณพืชเบิกนํา  (pioneer species) 
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ซึ่งเปนพืชท่ีมีความตองการแสงมากและพบอยูใน ท่ีๆ มี

อุณหภูมิสูงมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามกลุม

พรรณพืชทองถ่ิน (native species) ซึ่งสวนใหญเปนกลุม

พรรณไมทนรม (shade-tolerance species) อาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมิไมสูงมากนัก  อาจปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมใหมไมไดทําใหพันธุพืชดั้งเดิ มหลายชนิดสูญ

หายไปจากพ้ืนท่ีได เปนตน จากเหตุผลดังกลาว ระบบนิเวศ

ภูเขาจึงจัดเปนพ้ืนท่ีวิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ 

(biodiversity hotspot area) ประกอบกับระบบนิเวศภูเขา

ยังมีความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีสูงกับพ้ืนท่ีราบต่ําในเชิงของ

ทรัพยากรนํ้าและดิน จึงจําเปนตองเรงศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนด

มาตรการในการอนุรักษและปองกันโดยเฉพาะชนิดพันธุ

เฉพาะถ่ินและใกลสูญพันธุ เน่ืองจาก การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพของร ะบบนิเวศภูเขายอมสงผล

กระทบตอทรัพยากรชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารท้ังใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก อยางไรก็ตาม หากการรบกวน

พ้ืนท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงไมมากนัก (moderate 

disturbances) โดยเฉพาะบริเวณแนวรอยตอระหวางปา 

(forest ecotone) หรือชองวางระหวางเรือนยอดปา (forest 

gap) ท่ีเปนบริเวณท่ีมีลักษณะเฉพาะของสภาพภูมิอากาศ

ทองถ่ิน (micro-climate) ท่ีมีความเฉพาะตัวสูง เน่ืองจาก

การรบกวนดังกลาว ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปจจัย

แวดลอมในหลายดาน โดยเฉพาะ ความเขม ของแสง (light 

intensity) อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน แตความช้ืนดินนอยลงจนทําให

พ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวมีความแหงแลงมากข้ึน  และการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจสงผลกระทบตอกลไกการ สืบตอ

พันธุตามธรรมชาติ (natural regenerate mechanisms) 

ของพรรณพืชดั้งเดิมและพืชเบิกนํา (native and pioneer 

species) โดยกลไกในการการรักษาไวซึ่งชนิ ดพันธุน้ันอาจ

เกิดข้ึนจากกลไกภายในตัวพรรณพืชเอง  อันเน่ืองจากเมื่อ

พรรณพืชสามารถตั้งตัว (vegetation establishment) ใน

สังคมไดยอมกอใหเกิดการแขงขันกันท้ังภายในชนิดพันธุ

เดียวกันและตางชนิดพันธุ ดานการใชประโยชนปจจัย

แวดลอมท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ดินท่ีดีและมีธาตุ

อาหารสําหรับการเติบโตสูง เปนตน หากพ้ืนท่ีมีปจจัย

ดังกลาวสูงยอมสงผลตอการเพ่ิมความหลากชนิด (species 

richness) ท่ีมากข้ึนและคอย ๆ ลดลงเมื่อปจจัยแวดลอมตอ

การดํารงชีพลดปริมาณลง ปจจัยความเขม ของแสงอาจชวย

ใหเพ่ิมความมากมายของชนิดพรรณพืชใ หสูงข้ึนมากได

เชนกัน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณากลไกการควบคุมท้ังท่ีเกิด

จากพรรณพืชเองและปจจัยควบคุมท่ีไมมีชีวิต (ความเขมแสง

และอุณหภูม)ิ พบวา ความสัมพันธของท้ังสองปจจัยดังกลาว

จะทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเหมาะสมและมี

เสถียรภาพคอนขางสูงซึ่งถือวา ปาดังกลาวน้ันไดเขาสูสภาวะ

สังคม ถาวร  (climax community) โดยโครงสรางและ

องคประกอบของชนิดภายในสังคมจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  

หากไมเกิดการรบกวนท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและการ

กระทําของมนุษย จากเหตุผลดังกลาว การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศบริเวณแนวรอยตอ ปายอมสงผลโดยตรงตอ

การ สืบตอพันธุ ของพรรณพืช  ไดเชนเดียวกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเกิดชองวางระหวางเรือน

ยอดเกิดข้ึน (gap formation) โดยเฉพาะพรรณพืชเบิกนํา

หรือพืชท่ีตองการความเขม ของแสง จะสามารถเขายึดครอง

พ้ืนท่ีไดรวดเร็ว  เมื่อเปรียบเทีย บกับพันธุพืชดั้งเดิม ท่ีเปน

กลุมพืชทนรม และมักมีอัตราการตายสูงข้ึนหากการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเปนไปอยางรวดเร็ว ดั งน้ัน 

วัตถุประสงคของ การศึกษาในครั้งน้ี  คือ 1) เพ่ือติดตามการ

สืบตอพันธุของพันธุไม บริเวณแนวรอยตอระหวางปาเต็งรัง 

และปาดิบเขาระดับต่ํา  และ 2) เพ่ือระบุ ถึงชนิดพันธุไม ท่ี

สามารถใชเปนดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกรอน

บริเวณแนวรอยตอปาดิบเขาระดับต่ํา  

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

20. สถานท่ีศึกษา 

อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ –ปุย อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  

ลักษณะภูมิประเทศ  เปนภูเขาสูงสลับซับซอนอยูในแนว

เทือกเขาถนนธงไชยความสูงของพ้ืนท่ีอยูระหวาง 330-1,685 

เมตรจากระดับนํ้าทะเล  สภาพภูมิอากาศ  มีอุณหภูมิเฉลี่ย
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ตลอดปอยูระหวาง 2-23 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย

ตลอดประหวาง 1,350-2,500 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนวันท่ี

ฝนตกเฉลี่ย 139 วัน และมีคาเฉลี่ยความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ย

ตลอดประหวาง 70-80 เปอรเซ็นต พบ ชนิดปา 4 ชนิด 

ภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ คือ 1) ปาเต็งรัง (deciduous 

dipterocarp forest) พบกระจายบริเวณสันเขาตั้งแตระดับ

ความสูง 330 – 900 เมตร จากระดับนํ้าทะเล พรรณไมเดน 

ไดแก เต็ง ยางพลวง ยางเหียง กอแพะ แขงกวางดง เปนตน 

2) ปาผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest) พบกระจาย

ท่ัวไปในพ้ืนท่ี ระหวางระดับความสูง 330–600 เมตร จาก

ระดับนํ้าทะเล มีไผหลายชนิดข้ึนปะปนอยู พรรณไมเดน

ไดแก ประดู แดง ตะแบกเลือด เปนตน 3) ปาดิบแลง (dry 

evergreen forest) พบกระจายใกลแหลงนํ้า หรือตามหุบ

เขา ตั้งแตระดับความสูง 400–1,000 เมตร จาก

ระดับนํ้าทะเล พรรณไมเดนไดแก ทะโล ยางแดง และยางนา 

และ 4) ปาดิบเขาระดับต่ํา (lower montane forest) พบ

ตั้งแตความสูง 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล พรรณไมเดน 

ไดแก กอใบเลื่ อม กอเดือย มณฑา สารภีดอย และจําปปา 

เปนตน (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช,2552) 

21.  คัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา  โดยใชการพิจารณาสองสวน

คือ ความตอเน่ืองของปาผลัดใบและไมผลัดใบ และระดับ

ความสูงของพ้ืนท่ี (900 – 1,100 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ) 

เพ่ือวางแปลงถาวรแบบแถบ (belt permanent plot) ให

คลุมตั้งแตระดับความสูงต่ําสุดจนถึงสูงสุดของพ้ืนท่ีท่ีถูกเลือก  

 

22. สํารวจ และเก็บขอมูล 

ภายในแปลงขนาด 30 X 610 เมตร ทําการแบง

แปลงยอยออกเปนขนาด 10 x 10 เมตร (รวมท้ังหมด 183 

แปลงยอย) พรอมทําการบันทึกความสูงจากระดับนํ้าทะเล

ของแตละแปลงยอย จากน้ันทําการสํารวจองคประกอบของ

พรรณไม โดยติดหมายเลขตนไมทุกตน ท่ีมีขนาด

เสนผาศูนยกลางเพียงอก (diameter at breast height, 

DBH, 1.30 เมตร) ตั้งแต 1 เซนติเมตร ข้ึนไป ทําการวัด

ขนาด บันทึกพิกัดของไมในแปลง และจําแนกชนิด 

23. วิเคราะหขอมูล 

1. ดัชนีคาความสําคัญ  (Importance value index, 

IVI) ของพรรณพืช  โดยพิจารณาแบงกลุมพืชออกเปนสอง

กลุมคือ กลุมไมวัยรุน (sapling) ท่ีมีขนาด DBH อยูระหวาง 

1 – 4.4 cm และ กลุมไมใหญ ท่ีมีขนาด  DBH มากกวา 4.5 

cm ข้ึนไป โดยไดจากการ คํานวณหาคาความหนาแนน  

(Density, D) ความเดนดานพ้ืนท่ีหนาตัด (Dominance, 

Do) และความถ่ี (Frequency, F) จากน้ันทําการหาคาความ

สัมพัทธของท้ังสามคาดังกลาว คือ ความหนาแนนสัมพัทธ 

(Relative Density, RD) ความเดนสัมพัทธ  (Relative 

Dominance, RDo) และความถ่ีสัมพัทธ  (Relative 

Frequency, RF) ซึ่งผลรวมของคาความสัมพัทธท้ังสามคา ก็

คือ คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของพรรณพืชน้ันเอง 

2. การตั้งตัวของพรรณพืชบริเวณแนวรอยตอปา  ทํา

โดยการตรวจนับจํานวนชนิดพันธุพืชและความหนาแนน 

และการกระจายของไมตามขนาดช้ันเสนผาศูนยกลาง ท่ีพบ

ในแตละระดับความสูงภายในแตละแปลงตัวอยาง จากน้ันทํา

การวิเคราะหหาแนวทางการ สืบตอพันธุ ของพันธุพืชในกลุม

ไมผลัดใบและกลุมไมไมผลัดใบ พรอมท้ังตรวจสอบชนิดพันธุ

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงบริเวณแนวรอยตอป าไดงาย

และรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอ่ืน ๆ ในสังคมพืช

เดียวกัน 

3. การวิเคราะหการลําดับช้ัน (Ordination analysis) 

เพ่ือหา ความสัมพันธ ระหวางการปรากฏของ พรรณพืชกับ

ปจจัย สิ่งแวดลอม โดยใชการวิเคราะหแบบ Canonical 

correspondence analysis (CCA) ดวยโปรแกรมสําเร็ จรูป 

PCOR Version 5 (MjM Software Design, 1999) วิธีการ 

วิธีการวิเคราะหแบบหลายตัวแปรเพ่ือการจัดลําดับท้ังสวน

ของหนวยตัวอยาง (sampling units) และตัวแปร 

(variables) รวมถึงแสดงความสัมพันธระหวางการกระจาย

ของผลท่ีไดจากการวิเคราะห โดยการนําคาดัชนีความสําคัญ

ของพันธุไมในแตละหมูไมท่ีไดแบงเปน 7 หมูไม ตาม

ระดับช้ันความสูง จากนํ้าทะเล คือ หมูไมท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6 

และ 7 ท่ีความสูง 900-920, 921–940, 941–960, 961–

980, 981–1,000, 1,001–1,020 และ1,021–1,040 เมตร 
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ตามลําดับ โดยทําการวิเคราะหแนวทางความสัมพันธของ

พันธุไมท้ังในระดับไมวัยรุน และไมใหญ  

ผลและวิจารณ 

24. องคประกอบพรรณพืชและการสืบตอพันธุ 

 ผลการศึกษาพบชนิดพันธุไมท้ังหมด 55 วงศ 99 

สกุล 141 ชนิด โดย มีวงศ ไมกอ (Fagaceae) วงศไมเต็ง 

(Dipterocarpaceae) วงศอบเชย (Lauraceae) และวงศ

มะขามปอม  (Phyllanthaceae) เปนวงศ เดน เน่ืองจากมี

จํานวนตนในแตละวงศสูง อยางไรก็ ตามเมื่อพิจารณาชนิด

พันธุไมตามการปกคลุมของแปลงตัวอยางในแตละ ชนิดปา 

พบวา ปาเต็งรัง พบชนิดไมจํานวน 34 วงศ 57 สกุล 72 ชนิด 

พรรณไมเดน ท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ สูง 10 ชนิดแรก ไดแก 

กอตาควาย  (Quercus brandisiana) แขงกวางดง 

(Wendlandia paniculata) ยางเหียง  (Dipterocarpus 

obtusifolius) ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus) 

กรมเขา (Aporosa nigricans) เต็ง (Shorea obtusa) 

กอหรั่ง (Castanopsis armata) เหมือดโลด (Aporosa 

villosa) กาว (Tristaniopsis burmanica) และสารภีดอย 

(Anneslea fragrans) เปนตน มีคาดัชนีความสําคัญเทากับ  

62.54, 36.35, 29.17, 18.80, 11.91, 11.22, 10.33, 9.20, 

8.29 และ 7.58 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) สวนภายในปาดิบ

เขาระดับต่ํา พบ จํานวน 48 วงศ 86 สกุล 118 ชนิด พรรณ

ไมเดนท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูง 10 ชนิดแรก ไดแก เมียดตน 

(Litsea martabanica) ทะโล (Schima wallichii) กอใบ

เลื่อม (Castanopsis tribuloides) กอเดือย (Castanopsis 

acuminatissima) กอกางดาง (Lithocarpus 

garrettianus) หวาหิน (Syzygium helferi) สะแลงหอมไก 

(Rothmannia sootepensis) รามเขา (Rapanea 

yunnanesis) คอไก (Tarennoidea wallichii) และกอตา

ควาย (Quercus brandisiana) เปนตน  มีคาดัชนี

ความสําคัญเทากับ 22.80, 22.33, 21.00, 15.50, 14.32, 

12.28, 8.80, 8.21, 8.16 และ 7.89 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ความหลากชนิดท่ีพบในปาเต็งรังสอดคลองกับการ

รายงานของ วิชญภาส (2545) ท่ีศึกษาสังคมพืชปาผลัดใบใน

ดอยอินทนนท โดยพบวา  ปาเต็งรังระดับสูงจะมีไมวงศยาง

ผลัดใบ (Dipterocarpaceae) และไมวงศกอ (Fagaceae) 

เปนพันธุไมเดนในขณะท่ีไมเดนในปาดิบเขาเปนไมในวงศกอ  

(Fagaceae) วงศอบเชย (Lauraceae) และวงศทะโล 

(Theaceae) เชนเดียวกับการรายงานท่ีเคยมีการศึกษาใน

หลายพ้ืนท่ีของปาดิบเขาระดับต่ํา (กองกานดา 2550; ธวัช

ชัย, 2528; สุคิด, 2552) 

ตารางท่ี 1 ชนิดพรรณไมบางชนิดท่ีพบในปาเต็งรัง 

Species BA RD Rdo RF IVI 

กอตาควาย 0.92 20.99 31.21 10.34 62.54 

ยางเหียง 0.64 7.32 21.75 7.29 36.35 

แขงกวางดง 0.12 14.63 4.19 10.34 29.17 

ยางพลวง 0.26 4.79 8.76 5.25 18.80 

กรมเขา 0.03 5.14 1.00 5.76 11.91 

เต็ง 0.13 3.14 4.35 3.73 11.22 

กอแปน 0.11 3.31 3.63 3.39 10.33 

เหมือดโลด 0.03 3.92 1.05 4.24 9.20 

กาว 0.05 3.14 1.59 3.56 8.29 

สารภีดอย 0.07 2.35 2.52 2.71 7.58 

อ่ืน ๆ  0.59 31.27 19.95 43.39 94.62 

    100 100 100 300 

ตารางท่ี 2 ชนิดพันธุไมบางชนิดท่ีพบในปาดิบเขาระดับต่ํา 

Species BA RD Rdo RF IVI 

เมียดตน 0.09 12.32 2.97 7.52 22.80 

ทะโล 0.47 2.93 15.78 3.62 22.33 

กอใบเลื่อม 0.36 5.43 12.22 3.36 21 

กอเดือย 0.13 6.29 4.54 3.49 14.32 

กอกางดาง 0.17 6.46 5.82 3.22 15.50 

หวาหิน 0.17 3.10 5.82 3.36 12.28 

สะแลงหอมไก 0.04 3.19 1.26 3.76 8.21 

รามเขา 0.08 2.50 2.81 3.49 8.80 

คอไก 0.07 2.76 2.45 2.95 8.16 
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กอตาควาย 0.03 4.05 0.89 2.95 7.89 

อ่ืน ๆ  1.34 50.99 45.44 62.28 158.72 

    100 100 100 300 

 

25. ความสัมพันธ ของการกระจายของหมูไมตอ

ปจจัยแวดลอม 

ผลการวิเคราะหการจัดเรียงลําดับของหมูไมในไมใหญ

ตามระดับความสูงของพ้ืนท่ีจาก ระดับนํ้าทะเล ดวยวิธี CCA 

พบวา ความสูงของพ้ืนท่ีจากระดับนํ้าทะเลมีความสัมพันธตอ

การกระจายตัวของ หมูไมอยางชัดเจน  ท้ังในระดับ ไมใหญ (r 

= 0.97) และระดับไมวัยรุน  (r = 0.95) และสามารถลําดับ

ของหมูไม ตามความสูงของพ้ืนท่ี ออกเปน 3 กลุม คือ 1) 

กลุมพันธุพืชท่ีข้ึนไดดีในระดับความสูงตั้งแต 1,000 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเล  พบในหมูไมท่ี 6 และ 7 สวนใหญเปนพืช

ไมผลัดใบ เชน กอเดือย (Castanopsis acuminatissima, 

Castaaca) กอแปน (Castanopsis diversifolia, 

Castatdiv) กอนอย (Lithocarpus mekongensis, 

Lithome) สะทอนรอก (Elaeocarpus robustus, 

Elaerob) นวลเสี้ยน (Aporosa octandra, Aporooct) 

เหมือดคนตัวผู (Helicia nilagirica,Helinail) และหวาหิน 

(Syzygium helferi,Syzyhel) เปนตน (ภาพท่ี 1 และ 2) 2) 

กลุมพันธุพืชท่ีพบบริเวณท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลตั้งแต 

900 – 940 เมตร ในระดับไมใหญประกอบดวยหมูไมท่ี 1, 2, 

และ 3 สวนใหญเปนพันธุพืชท่ีผลัดใบ เชน กอตาควาย 

(Quercus brandisiana, Querbra) ยางเหียง 

(Dipterocarpus obtusifolius, Dipterob) ยางพลวง 

(Dipterocarpus tuberculatus, Diptetu) เต็ง (Shorea 

obtusa, Shoreaob) กาว (Tristaniopsis burmanica, 

Trisb) รักนํ้าเกลี้ยง (Gluta laccifera, Glutalac) กรมเขา 

(Aporosa nigricans, Aporonig) เหมือดโลด (Aporosa 

villosa, Aporovil) แขงกวางดง (Wendlandia 

paniculata, Wendp) กระบก (Irvingia malayana, 

Irvinmal) และกอแพะ (Quercus kerrii, Querker) เปนตน 

และ 3) กลุมพันธุพืชท่ีพบกระจายในชวงความสูงระหวาง 

940 - 980 เมตร ประกอบดวยหมูไมท่ี 4 และ 5 ในระดับไม

ใหญ (ภาพท่ี 1) สวนในระดับไมวัยรุน ประกอบดวยหมูไมท่ี 

2, 3 และ 4 (ภาพท่ี 2) พรรณพืชเดนในกลุมน้ี เปนการข้ึน

ผสมผสานกันระหวางพันธุไมในปาดิบเขา และปาเต็งรัง  เชน 

กอใบเลื่อม (Castanopsis tribuloides, Castatri) กอกาง

ดาง (Lithocarpus garrettianus, Lithogar) สะแลงหอมไก 

(Rothmannia sootepensis, rothsoo) กอดํา 

(Lithocarpus truncatus, Lithotru) เหมือดจี้ดง  

(Memecylon plebejum, Memecypl) อินทวา (Persea 

Gamblei, Persgam) เมียดตน (Litsea martabanica, 

Litsmar) ทะโล (Schima wallichii, Schimwal) รามเขา 

(Rapanea yunnanesis, Rapayun) ตะเกรานํ้า  

(Eriobotrya bengalensis, Erioben) มะขามปอม 

(Phyllanthus emblica, Phyllem) ยางเหียง 

(Dipterocarpus obtusifolius, Dipterob) กอตาควาย 

(Quercus brandisiana, Querbra)  กาสามปก (Vitex 

peduncularis, Vitexped) กรมเขา (Aporosa nigricans, 

Aporonig) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum, 

canarsub) คํามอกหลวง  (Gardenia sootepensis, 

Gardesoo) และเต็ง (Shorea obtusa, Shoreaob) เปน

ตน 

ผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถระบุไดวา พันธุไมใน

กลุมท่ีสามน้ัน  ถือเปนกลุมพันธุไมท่ีใชเปนไมดัชนีช้ีวัดการ

เปลี่ยนแปลงดานการสืบตอพันธุไดเปนอยางดี เน่ืองจากเปน

พืชท่ีพบกระจายอยูบริเวณแนวรอยตอปา (ecotone) ท่ีเปน

พ้ืนท่ีท่ีจะไดรับผลกระทบโดยตรงหากเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิตามสภาวะโลกรอน สวนองคประกอบของ ไมใน

กลุมท่ี 1 และ 2 น้ันมีความแตกตางกันอยางชัดเจนจน

สามารถระบุชนิดปาไดเมื่อพิจารณาจากชนิดพืช กลาวคือ 

สามารถจําแนกเปน เปนปาดิบเขาระดับต่ํา และปาเต็งรัง ได

ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการกระจายของ

หมูไมตามระดับความสูงในระดับไมวัยรุน ก็ยังคงมีแนวทาง

เปนไปในทิศทางเดียวกับไมใหญ ท้ังดานการการกระจายของ

พืชตอความสูงจากระดับนํ้าทะเล และชนิดพันธุพืชของไม

วัยรุน กลาวคือ ความสูงจากระดับนํ้าทะเล ยังคงมีผลตอการ
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กระจายของกลุมไม วัยรุน โดยสามารถจัดลําดับของหมูไม ได 

3 กลุม เชนเดียวกัน (ภาพท่ี 2)  

ผลการวิเคราะหท่ีไดแสดงใหเห็นวา ความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลมีผลตอการกระจายของพันธุพืชในปาดิบเขาท่ี

มักพบกระจายตั้งแต 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ซึ่ง

สอดคลองกับการรายงานท่ีมีการศึกษาการกระจายของ

พรรณพืชตามระดับความสูงของประเทศไทย (สนิท และ

สามัคคี, 2520; ประหยัด, 2528; อัฐสัณห, 2528; วิชญภาส, 

2545)  อยางไรก็ตามความสูงจากระดับนํ้าทะเลน้ันเปนผล

ทางออมตอการกระจายของพันธุพืช เพราะปจจัยท่ีสงผล

โดยตรงคือ อุณหภูมิท่ีหนาวเย็นท่ีลดลงเมื่อระดับความสูง

เพ่ิมข้ึนและสวนใหญอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1 องศา

เซลเซียส เมื่อร ะดับความสูงเพ่ิมข้ึน 100 เมตร (วิชญภาส , 

2545; ดอกรัก และอุทิศ, 2552) แสดงใหเห็นวา เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนก็จะไปมีผลกระทบตอ

องคประกอบของพันธุพืชในปาดิบเขาระดับต่ําโดยเฉพาะ

บริเวณแนวรอยตอปาท่ีความหลากหลายของชนิดพืชสูง 

(Kremsater and Bunnell,1999) เน่ืองจากเปนบริเวณท่ี

ปจจัยแวดลอมเอ้ือตอการตั้งตัวของ พันธุไมท้ังในปาดิบเขา

ระดับต่ําและปาเต็งรัง น้ันเอง อยางไรก็ตามเมื่อ อุณหภูมิเพ่ิม

สูงจะทําใหบริเวณแนวรอยตอปาเกิดความความแหงแลงมาก

ข้ึน และอาจสงผลใหพันธุไมในปาดิบเขาระดับต่ําไ มสามารถ

ตั้งตัวอยูในบริเวณดังกลาวไดหาก อุณหภูมิ ยังคงสูงข้ึนอยาง

ตอเน่ืองและยาวนาน 
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธของการปรากฏของไมวัยรุนตอความสูงจากระดับนํ้าทะเล (elevation, elev) 
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26. การสืบตอพันธุของพรรณพืช 

ผลการศึกษา การสืบตอพันธุของพรรณพืชบริเวณ

แนวรอยตอปา เมื่อพิจารณาพืชออกเปน  2 กลุม (กลุม

พืชผลัดใบ และกลุมพืชไมผลัดใบ ) ตามระดับความสูง

จํานวนชนิดพันธุพืชบริเวณแนวรอยตอปา (960 - 980 

เมตร จากระดับนํ้าทะเล ) มีจํานวนชนิดของพืชมาก 

(ประมาณ 85 ชนิด) โดยมีกลุมของพันธุพืชผลัดใบ

มากกวาพันธุพืชไมผลัดใบ (45 และ40 ชนิดตามลําดับ) 

อยางไรก็ตามกลุมพืชไมผลัดมีแนวโนมลดลงเมื่อเมื่อความ

สูงเพ่ิมมากข้ึน (เขาสูปาดิบเขาระดับต่ํา) ในขณะท่ีกลุมพืช

ไมผลัดใบก็มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เมื่อระดับความสูงลดต่ําลง (เขาสูปาเต็งรัง) จาก

บริเวณแนวรอยตอปา (ภาพท่ี 3) 

จากภาพท่ี 3 จํานวนชนิดพันธุพืชท้ังในกลุมผลัด

ใบและไมผลัดใบ ท้ังในระดับไมวัยรุนและไมใหญ พบวา มี

จํานวนชนิดมากบริเวณแนวรอยตอปา (ecotone) แสดง

ใหเห็นถึงปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนตอการตั้งตัวของกลุม

พันธุไมท้ังสองกลุมน้ันมีการซอนทับ (overlap) กันสูง 

สงผลใหการสืบตอพันธุตามธรรมชาติบริเวณน้ีมีความ

เหมาะสมตอการปรากฏของพันธุไมท้ังสองกลุม 

สอดคลองกับการวิเคราะหการจัดลําดับช้ันของหมูไมท่ี

สามารถระบุไดวา พ้ืนท่ีความสูงตั้งแต 940 – 980 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเล ถือเปนแนวรอยตอปาดิบเขาระดับต่ํา

ของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย อยางไรก็ตามเมื่อ

ระดับความสูงของพ้ืนท่ีน้ัน อยูในระดับต่ํากวาแนวรอยตอ

ปาก็ทําใหการตั้งตัวของพันธุไมกลุมปาผลัดใบมีความ

ชัดเจนและเปนพืชเดนในระดับต่ําท่ีแยกสวนออกจากกลุม

พืชท่ีไมผลัดใบอยางท่ีมักพบในระดับสูงกวาแนวรอยตอปา

อยางชัดเจน  

เมื่อพิจารณาการสืบตอพันธุของพันธุไมเดนบาง

ชนิดท่ีพบในบริเวณแนวรอยตอปา ท้ังในสวนของกลุมพืช

ผลัดใบและไมผลัดใบ (ภาพท่ี 4) พบวา ไมวัยรุนของพืช

ท้ังสองกลุมสามารถตั้งตัวไดดีภายในบริเวณแนวรอยตอปา

และลดจํานวนประชากรลงเมื่อเขาสูในระดับไมใหญ บาง

ชนิดก็สามารถตั้งตัวได ดีถึงในระดับไมใหญในแนวรอยตอ 

คือ ชวงความสูง 940 – 980 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 

อยางไรก็ตามบางชนิดมจีํานวนไมระดับวัยรุนสูงมาก แต มี

การเติบโตเปนไมใหญไดนอย เชน รามเขา กอใบเลื่อม ทะ

โล และกอเดือย ท่ีเปนกลุมไมไมผลัดใบ (ภาพท่ี  4) ซึ่ง

แตกตางกับพันธุไมในกลุมผลัดใบท่ีพบในปาเต็งรัง เชน 

กอตาควาย ยางเหียง เต็ง กรมเขา และแขงกวางดง (ภาพ

ท่ี 4) ท่ีมีสัดสวนของไมในระดับไมใหญมากกวาไมวัยรุน 

บงบอกถึงความสําเร็จในการตั้งตัวของไมไมผลัดใบกลุมน้ี

ในบริเวณแนวรอยตอปาดิบเขาระดับ ต่ํา และไมใหญ

ดังกลาวก็จะเปนแมไม (mature trees) ท่ีจะชวยสงเสริม

ใหเกิดการสืบตอพันธุของไมไมผลัดใบตั้งตัวไดดีมากข้ึนใน

อนาคต และหากสภาพความแหงแลงเพ่ิมมากกลุมไมไม

ผลัดใบก็จะสามารถยึดครองพ้ืนท่ีแนวรอยตอปาไดอยาง

สมบูรณ และผลักดันใหกลุมไมไมผลัดใบถอยรนข้ึนสูพ้ืนท่ี

ระดับสูงกวาแนวรอยตอปาเดิม  

 

 
ภาพท่ี 3 จํานวนชนิดพันธุพืชในกลุมพันธุไมผลัดใบ 

(deciduous species); ระดับไมใหญ (     ) ระดับไม

วัยรุน   (          ) และ กลุมพันธุไมไมผลัดใบ 

(evergreen species) ระดับไมใหญ (     ) ระดับไมวัยรุน 

(      ) ท่ีพบกระจายตามระดับความสูงจากนํ้าทะเล 

 

 

ecotone 
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ภาพท่ี 4 จํานวนชนิดพันธุไมในระดับไมใหญ (black line) ระดับไมวัยรุน (gray line) ภายในปาดิบเขาระดับต่ํา; เมียดตน (A) 

รามเขา (B) กอใบเลื่อม (C) ทะโล (D) กอเดือย (E) และภายในปาเต็งรัง ; กอตาควาย (F) ยางเหียง (G) เต็ง (H) กรมเขา (I) 

และแขงกวางดง (J) โดยแกน X คือ จํานวนตนของแตละชนิด และแกน Y คือความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
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27. การสืบตอพันธุตามธรรมชาติของพันธุไม 

ผลการศึกษารูปแบบการกระจายตามระดับช้ัน

ขนาดเสนผานศูนยกลาง ของไม ตั้งแตขนาด 1 cm ข้ึนไป 

บริเวณแนวรอยตอปา ระหวางปา ดิบเขาระดับต่ําและปา

เต็งรัง  พบวา จํานวนตนไมท่ีกระจายตามขนาดช้ัน

เสนผาศูนยกลาง มี รูปแบบการกระจาย ในลักษณะการ

เพ่ิมข้ึนแบบช้ีกําลังเชิงลบ (Negative exponential 

growth form) ท้ังภายในปาเต็งรังและปาดิบเขาระดับต่ํา

(ภาพท่ี 5)  แสดงวา การสืบพันธุตามธรรมชาติของท้ังสอง

ปาน้ีดําเนินไป อยางเปนปกติ  กลาวคือ มีการเพ่ิมพูน ของ

จํานวนตนไมขนาดเล็ก ห รือในระดับไมวัยรุนมากกวา

ระดับไมใหญ ซึ่งสงผลถึงความสามารถท่ีจะเจริญทดแทน

ไม ขนาดใหญ ได ดี ในอนาคต หรือ อ ยูในสภาวะ คงท่ี 

(stable stage) เน่ืองจากมีสืบตอพันธุท่ีดี (Ogawa et 

al., 1965) 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การกระจายตัวของพันธุไมตามระดับช้ันเสนผาศูนยกลาง ในปาเต็งรัง (ภาพ A) และปาดิบเขาระดับต่ํา (ภาพ B) 

 

ผลการศึกษารูปแบบการกระจายตามระดับช้ัน

ขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 1 cm ข้ึนไป ของพันธุไมใน

พ้ืนท่ีแนวรอยตอของปาดิบเขาระดับต่ํา (ภาพท่ี 6, A - E) 

และปาเต็งรัง  (ภาพท่ี 6, F - J) พบวาพันธุไมทุกชนิดท่ีตั้ง

ตัวในแนวรอยตอระหวางปา มีรูปแบบการกระจายตัว

แบบ การเพ่ิมข้ึนแบบช้ีกําลังเชิงลบ (Negative 

exponential growth form) ทุกชนิด แสดงใหเห็นวา 

การสืบพันธุตามธรรมชาติ ของพันธุพืชท้ังสองกลุมบริเวณ

แนวรอยตอปาเปนไป อยางปกติ  อยางไรก็ตามอาจพบ

ความแปรผันในระดับไมวัยรุนและไมใหญท่ีแตกตางกัน

ระหวางชนิดพันธุไมได เชน กอตาควาย  ยางเหียง และ 

เต็ง  สามารถตั้งตัวไดเปนระดับไมใหญท่ี มีขนาด

เสนผาศูนยกลางมากได แมการตั้งตัวในระดับไมวัยรุนจะมี

ปริมาณนอยกวาพันธุไมปาดิบเขาก็ตาม กลาวคือ พันธุไม

เบิกนําของปาดิบเขา เชน เมียดตน และรามเขา ท่ีตั้งตัวได

ดีในระดับไมวัยรุนบริเวณ แนวรอยตอ ปา (ภาพท่ี  4, A 

และ B) แตเมื่อพิจารณา การ กระจาย ตามขนาด ช้ัน

เสนผาศูนยกลางแลว (ภาพท่ี 6, A และ B) พบวา มีการ

พัฒนา ไปเปนไมขนาดใหญไดนอย  อาจ เน่ืองจากการ

เติบโตท่ีชาลงหรือมีการตายเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากปจจัย

จํากัดตอการดํารงชีพ ท่ีมีความแปรผันสูง ในบริเวณ แนว

รอยตอ ปา สวนกอใบเลื่อม ทะโล และกอเดื อย ซึ่งเปน

พันธุไมเดนในพ้ืนท่ีปาดิบเขาระดับต่ําน้ัน พบวา  มีการ

กระจายและเติบโตเปนไมใหญไดดี 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

จํา
น

วน
ต้น

ช้ันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

จํา
น

วน
ต้น

ช้ันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)

A B 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 200 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การกระจายตัวของพันธุไมตามระดับช้ันเสนผานศูนยกลาง ของพันธุไมปาดิบเขาระดับต่ํา ; เมียดตน (A) รามเขา (B) 

กอใบเลื่อม (C) ทะโล (D) และกอเดือย (E) และ พันธุไมปาเต็งรัง ; กอตาควาย (F) ยางเหียง (G) เต็ง (H) กรมเขา (I) และแขง

กวางดง (J) โดยแกน X คือจํา นวนตนของแตละชนิด และแกน Y คือขนาดเสนผาศูนยกลางระดับอก
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สรุปผลการศึกษา 

1. องคประกอบของชนิดพรรณไม ในพ้ืนท่ีศึกษา 

พบท้ังหมด 141 ชนิด 99 สกุล 55 วงศ แยกเปน ภายใน

ปาเต็งรัง พบ จํานวน  72 ชนิด 57 สกุล 34 วงศ และ

ภายในปาดิบเขาระดับต่ํา พบ จํานวน 118 ชนิด 80 สกุล 

48 วงศ  

2. การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ ท้ังพันธุไมในปา

เต็งรัง และปาดิบเขาระดับต่ํา พบวา การกระจายของ

ตนไมตามขนาดช้ันเสนผาศูนยกลาง  เปนแบบการเพ่ิมข้ึน

แบบช้ีกําลังเชิงลบ (negative exponential growth 

form) ซึ่ง บงบอกถึงการสืบตอพันธุตามธรรมชาติของปา

บริ เวณน้ีเปนไปอยางเปนปกติโดยมีการทดแทนท่ีดี

ระหวางไมขนาดไปสูไมขนาดใหญ 

3. การจัดลําดับช้ันของหมูไมตามปจจัยแวดลอม

ดานความสูงจากระดับนํ้าทะเล พบวา แนวรอยตอปาดิบ

เขาระดับต่ําบริเวณดอยสุเทพ- ปุย คือ ท่ีระดับความสูง

ตั้งแต 940 - 980 เมตร จากระดับนํ้าทะเล เน่ือง จากมี

กลุมของพันธุพืชไมผลัดใบและผลัดใบ ข้ึนผสมผสานกัน

อยูบริเวณน้ีอยางหนาแนน สวนการกระจายของปาเต็งรัง

มักพบในระดับความสูงต่ํากวา 940 เมตร จาก

ระดับนํ้าทะเล แตกตางจากสังคมปาดิบเขาระดับต่ําท่ีพบ

กระจายตั้งแต 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ข้ึนไป  

4. กลุม พันธุไมท่ี สามารถใชเปนดัชนีช้ีวัดการ

เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสภาวะโลกรอนไดดี คือ เมียดตน  

รามเขา กอใบเลื่อม  ทะโล และกอเดือย ซึ่งเปนพันธุไม ใน

ปาดิบเขา และ กอตาควาย  ยางเหียง เต็ง  กรมเขา และ 

แขงกวางดง ซึ่งเปนพันธุไมปาเต็งรัง เน่ืองจากเปนกลุมพืช

ท่ีข้ึนปกคลุมอยูบริเวณแนวรอยตอปาไดดีทําใหเห็นการ

สืบตอพันธุท่ีเปลี่ยนแปลงไปของพืชไดชัดเจน เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนผลจากการเพ่ิมข้ึน

ของอุณหภูม ิ

 

ขอเสนอแนะ 

สภาวะอากาศท่ีเปลี่ยน แปลง อาจทําให ปจจัย

หลายอยางท่ีมีความจําเปน ตอการดํารงชีพของพืช

เปลี่ยนไปดวย โดยเฉพาะบริเวณ แนวรอยตอปา ดิบเขา

ระดับต่ํา ซึ่งมีการกระจายตัวของพรรณไมหลายชนิด ท้ัง

กลุมผลัดใบและไมผลัดใบ จากผลการศึกษาท่ีไดน้ันพบวา 

พันธุไมในปาเต็งรัง เชน กอตาควาย ยางเหียง เต็ง เปนตน 

มีการรุกข้ึนมาตั้งตัวไดดีมากท้ั งระดับไมวัยรุนและกลาไม 

อยางไรก็ตาม พันธุไมในปาดิบเขาท่ีพบบริเวณแนวรอยตอ

ปาน้ีไมสามารถเติบโตไปเปนไมใหญไดดีเหมือนกับไมใน

กลุมไมผลัดใบ ซึ่งการกระจายตามระดับช้ันขนาดเสนผาน

ศูนยกลางน้ัน เปนสิ่งท่ีบงช้ีไดวา  มีการผกผันของการตั้ง

ตัวของระดับไมวัยรุน และไมใหญในพ้ืนท่ีแนวรอยตอเปน

อยางมาก การศึกษาในครั้งน้ีเปนการใชปจจัยดานความสูง

จากระดับนํ้าทะเลเพียงปจจัยเดียวในการวิเคราะหเทาน้ัน 

ดังน้ัน หากตอง การศึกษาการผกผันของพันธุไมในพ้ืนท่ีน้ี

ใหมีความชัดเจนมากข้ึน ควร มีการเก็บปจจัยแวดลอมอ่ื น 

ๆ เขามาวิเคราะหรวมดวย หรือเพ่ิมเติมการศึกษาพลวัต

ของกลาไมเขามาดวย ก็จะทําใหเห็นประสิทธิภาพของการ

ตั้งตัวของพืชท้ังสองกลุมไดอยางชัดเจน 
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ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม้ในสวนป่าสักภายใต้ระยะการปฏิบัตทิาง 

วนวฒันวทิยาต่างๆ บริเวณสวนป่าขุนแม่คาํมี จงัหวดัแพร่ 

Species Diversity of Teak (Tectona grandis L.f.) Plantation under Various 

Stages of Silvicultural Practices at Khunmaekhamme Plantation, 

Phrae Province. 
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บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุไมใน สวนสักขุนแมคํามี อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  เพ่ือประเมินความ

หลากหลายในการทดแทนของชนิดพันธุ เปนผลสืบเน่ืองมาจาก บริหารจัดการภายใตหลักวนวัฒนวิธี โดยวางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ (completely randomized design; CRD) ในแปลงปลูกสัก ประกอบดวย 3 ทรีตเมนต คือ ทรีตเมนต ท่ี 1 

แปลงปลูกสักอายุ 12 ป เปนแปลงปลูกสักในรอบตัดฟนท่ี 2 ท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ ทรีตเมนต ท่ี 2 คือ แปลงปลูกสักอายุ 

30 ปท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 ผานมา 3 ป และทรีตเมนตท่ี 3 คือ แปลงกอนการตัดฟน โดยผานการตัดขยายระยะครั้งท่ี 

1 และ 2 มาแลวและมีอายุของไมสัก 40 ป โดยวางแปลงขนาด 40 ม.x 40 ม.(0.16 ha)  และแบงแปลงยอย ออกเปน 10 ม.x 

10 ม., 4 ม.x 4 ม. และ 1 ม.x 1 ม. เพ่ือเก็บขอมูลความโตและความสูงของไมตน (Tree) ไมหนุม (sapling) และเพ่ือนับ

จํานวนชนิดและจํานวนตนของกลาไม (seedling) ท่ีปรากฏในแตละแปลงตามลําดับ 

 

 ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ ไมในสวนปาสักพบชนิดพันธุไมท้ังหมด 52 ชนิด 43 สกุล 24 วงศ โดย

พบไมตน 17 วงศ 26 สกุล 32 ชนิด ไมหนุม พบ 19 วงศ 35 สกุล 41 ชนิด และกลาไมพบ15 วงศ 25 สกุล 30 ชนิด สําหรับ

ไมตนในแปลงท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 4 วงศ 6 สกุล 6 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 

อันดับแรกคือ สัก (Tectona grandis)  แดง (Xylia xylocarpa)   ประดูปา  (Pterocarpus macrocarpus) พฤกษ 

(Albizia lebbeck) และตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana) ในแปลงท่ีผานการตัดขยายระยะครั้งแรก  พบ

ชนิดพันธุไมท้ังหมด 14 วงศ 22 สกุล 26 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สัก (Tectona grandis)  

ขอย (Streblus asper) ผาเสี้ยน (Vitex canescens)  แดง (Xylia xylocarpa) และ ตะครอ (Schleichera oleosa) และ

แปลงปลูกสักกอนการตัดฟน พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 9 วงศ 13 สกุล 15 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรก

คือ สัก (Tectona grandis) ประดูปา (Pterocarpus macrocarpus) เก็ดแดง (Dalbergia cultrata) ฉนวน (Dalbergia 

nigrescens)  และ เก็ดดํา (Dalbergia assamica)  ความหลากหลายของ ชนิดพันธุ ไม โดยพิจารณาจากดัชนีความ

หลากหลาย Shannon-Wiener Index พบวา แปลงสักหลังการการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 หลากหลายทางชนิดพันธุสูงซึ่งมีคา

อยูระหวาง 1.74-3.03 (ไมตน ไมหนุมและกลาไม )  จะเห็นวาการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาในสวนสัก ปลูกแบบเชิงเดี่ยว

สามารถรักษาความหลากหลายของชนิดพันธุพืชไวไดเชนกัน 

คําสําคัญ: ความหลากหลายของชนิดพันธุ, การปฏิบัติการทางวนวัฒน, สวนสัก 
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Abstract: Species diversity of Khun Mae Kham Mee Teak plantation Khun at Rong Kwang district, 

Prae province was carried out for evaluating the species diversity under the various stages of silvicultural 

practices. Completely ramdomized block design (CRD) was used with 3 treatments as follows; 1) before 

1st Thinning (12 year-old) 2) after 1st Thinning (30 year-old) and 3) before final rotation period (40 year-old). 

The 40x40 m2 in size of sample plot and divided into 10x10 m2 subplots with 3 replications per each 

treatment were set to measure diameter at breast height (DBH) and total height of tree (H). Within 10 x10 

m2 sub plot, 4x4 m2 and 1x1 m2 were set to measure DBH and H of sapling and seedling. Important value 

index (IVI), species diversity index and similarity index were calculated to compare the species 

composition of tree, sapling and seedling in each stage of silvicultural practices.  

 The results showed that overall of plant species in Teak plantation are 52 species, 43 Genus and 

24 families; saplings are 17 species, 26 genus and 24 families and seedlings are 17 species, 26 genus and 

24 families trees are 17 species, 26 genus and 24 families. The highest IVI in no thinning plot (12 year-old) 

are  Tectona grandis, Xylia xylocarpa,  Pterocarpus macrocarpus, Albizia lebbeck and  Lagerstroemia 

duperreana. The highest IVI in the 1st thinned plot (30 year-old) are  Tectona grandis, Streblus asper, Vitex 

canescens, Xylia xylocarpa and Schleichera oleosa. The highest IVI in the before final rotation plot (40 

year-old) are Tectona grandis, Pterocarpus macrocarpus, Dalbergia cultrata, Dalbergia nigrescens and  

Dalbergia assamica. The biodiversity in term of species diversity of Shannon-Wiener Index indicated that 

1st thinned plot (27 year-old) was the highest value of species diversity (range from 1.74-3.03 in Tree, 

sapling and seedling). Therefore, silvicultural practices in Teak monoculture plantation could maintain 

species diversity.   

 

Keywords: species diversity, silvicultural practices, teak plantation 
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บทนํา  

 ปจจุบันภัยธรรมชาติท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง

มากข้ึน เปนผลกระทบมาจากการสะสมของกาซเรือนกระจก

ในช้ันบรรยากาศ สงผลใหอุณหภูมิของโลกคอยๆ สูงข้ึน 

หลายปมาน้ีทุกมุมของโลกลวนหันมาใหความสนใจกับปญหา

ของภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป แมแตคนไทยเองก็ให

ความสําคัญกับปญหาดังกลาวกันมากข้ึน จึงเกิดกระแสการ

รักษโลกเกิดข้ึน บริษัท หางราน รวมไปถึงองคกรตางๆ จึง

ริเริ่มกิจกรรมท่ีชวยในการลดโลกรอน อาทิ การผลิตสิ นคา

และบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดการปลดปลอย

กาซเรือนกระจก กิจกรรมการปลูกปา เปนตน ขณะท่ีปาไมก็

ยังคงเปนสิ่งท่ีผูกพันกับมนุษยมาโดยตลอด เพราะต นไมเปน

แหลงเก็บกักคารบอน  (carbon sink) โดยตนไมชวยดูดซับ

กาซคารบอนไดออกไซดจากช้ันบรรยากาศให อยูในรูปของ

เน้ือไมท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ปาไมจึงชวยใน

การบรรเทาภาวะโลกรอนได 

 จากสถานการณขางตนจึงเกิดความตระหนักถึง

คุณคาของปาไม ทําใหเกิดโครงการปลูกสรางสวนปาข้ึนไมวา

จะเปนหนวยงานของภาครัฐ  เอกชน หรือแมกระท่ังชุมชน

ตางๆ ก็ใหความสนใจในการปลูกสรางสวนปา  และชนิดไมท่ี

ไดรับความนิยมในการปลูกสรางสวนปา  ไดแก ไมสัก ยูคา

ลิปตัส  ยางพารา และไมสกุลอะเคเซีย (Acacias) ซึ่ง

โดยเฉพาะไมสัก (teak) เปนไมท่ีมีช่ือเสียงรูจักกันแพรหลาย

ท่ัวโลก เปนไมท่ีมีความทนทานตอดินฟาอากาศและโรค

แมลงตา งๆ ไดดี เน้ือไมละเอียด มีลวดลายสวยงาม จึงมี

คุณสมบัติเหมาะแกการใชสอยหลายรูปแบบท้ังในดานงาน

กอสรางและเครื่องประดับตกแตงบาน ซึ่งตลาดยังคงมีความ

ตองการไมสักในปริมาณท่ีมาก และมีแนวโนมสูงข้ึน  โดยใน

ประเทศไทยองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนหนวยงานหลักท่ี

มีการปลูกสวนปาสักเศรษฐกิจมากท่ีสุดและ สวนปาขุนแมคํา

มี อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เปนสวนปาโครงการท่ี 1 ของ

องคการอุตสาหกรรมปาไม โดยมีการปลูกสรางสวนปาไมสัก

ในระบบหมูบานปาไมเริ่มโครงการ ตั้งแต  ป พ .ศ. 251 0 

จนถึง ป พ.ศ. 2528 หลังจากน้ันได เริ่มดําเนินการทําไม และ

จําหนายไม  ตั้งแตป พ .ศ. 2538 จนถึงปจจุบัน  ปพ.ศ.2554 

ทําไมออกมีปริมาตร  76,395  ลบ.ม.  มูลคาการจําหนาย  

460  ลานบาทและในการปลูกสรางสวนปาผลผลิตท่ีอยูในรูป

ของเน้ือไมเปนสิ่งท่ีมีคว ามสําคัญ การศึกษาการเติบโตของ

ตนไมนอกจากจะทราบศักยภาพในการเติบโตของไมในสวน

ปาแลว การตัดขยายระยะเปนวนวัฒนวิธีท่ีใชเมื่อการเติบโต

ของตนไมในหมูไมมีอัตราลดลง หากทําการศึกษาการเติบโต

อยางตอเน่ืองและสามารถทราบรูปแบบการเติบโตของหมูไม 

เราก็จะทราบวาเมื่อใ ดท่ีหมูไมมีอัตราการเติบโตท่ีลดลง 

จะตองตัดขยายระยะเพ่ือใหหมูไมมีการเติบโตมากข้ึน (พิทยา

และพงษศักดิ,์ 2521) 

 การจัดการทางวนวัฒนวิธีของสวนปาขุนแมคํามีใน

การตัดขยายระยะ  กําหนดการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 เมื่อไม

สักอายุได 15 ป จากน้ันตัดขยายระยะครั้งท่ี  2 เมื่อไมสักมี

อายุ 20-22 ป และครบรอบตัดฟนท่ีอายุของไมสัก 30-40 ป 

ซึ่งภายหลังการทําไม สวนปา ขุนแมคํามี ไดมีการเหลือไม

กระยาเลยและแมไมไวในพ้ืนท่ีไวประมาณ 5-8 ตนตอไร เพ่ือ

ชวยสงเสริมความหลากหลาย ของชนิดพันธุ ช้ันอายุและ

โครงสรางของปาภายในสวนปาอี กดวย เพ่ือเปนการปฏิบัติ

ตามระบบ การจัดการสวนปาอยางยั่งยืน  (Forest 

Stewardship Council: FSC) 

 สวนปาขุนแมคํามี ซึ่งเปนสวนปาไมสัก มีการ

จําหนายไมสักถูกตองตามหลักกฎหมายเน่ืองจากผานการ

รับรองมาตรฐาน การจัดการสวนปาอยางยั่งยืน จากยุโรป

(FSC) ซึ่งเปนการยืน ยันวาสวนปาไมไดมาจาการทําลายปา

ธรรมชาติ   อยางไรก็ตามการปลูกสรางสวนปาได ให

ความสําคัญตอ การอนุรักษมากยิ่งข้ึน ยอมจะสงผลทําให

พ้ืนท่ีสวนปากลับมามีโครงสรางและองคประกอบชนิดพรรณ

พืชท่ีคอนขางซับซอนยิ่งข้ึน มีระบบเรือนรากท่ีแผซอนทับกัน

มากข้ึน มีระบบเรือนยอดท่ีมีหลากหลายช้ันมากข้ึน และยัง

จะชวยปองกันการเกิดการกรอนของดิน  ซากพืชท่ีรวงหลน

บนพ้ืนปายังชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินทําใหดินรวน

ซุยข้ึนกอใหเกิดนํ้าซึมผานผิวดินมากข้ึนและไหลซึมลงดิน

อยางชาๆ เทากับเปนการเพ่ิมนํ้าสูแหลงนํ้าในชวงฤดู แลงได

ดวย นอกจากน้ีเพราะตนไมเปนแหลงกักเก็บธาตุคารบอน 

การเพ่ิมพ้ืนท่ีของปาหรือการอนุรักษความหลากหลายในสวน
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ปาน้ันจึงมีผลดีไมนอยท่ีชวยบรรเทาเบาบางสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในขณะน้ีอีกทาง

หน่ึง 

 ในการศึกษาครั้งน้ีมุงเนนศึ กษาความหลากหลาย

ของชนิดพันธุไมในสวนปาสัก เพ่ือประเมินความหลากหลาย

ในการทดแทนของชนิดพันธุ ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจาก การ

ปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาตางๆ ของสวนปาสักขุนแมคํามี 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 

1. สถานท่ีศึกษา 

สวนปา ขุนแมคํามีเปนสวนปา โครงการท่ี 1 ของ

องคการอุตสาหกรรมปาไม ปลูกสรางสวนปาไมสักในระบบ

หมูบานปาไม  เริ่มโครงการ ตั้งแต ป พ .ศ. 2510 จนถึง ป 

พ.ศ. 2528  มีแปลงสวนปา จํานวน 18 แปลงมีพ้ืนท่ีสวนปา

ตามทะเบียนปลูก 20,424  ไรตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาแมคําม ี

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของสวน

ปา มีลักษณะ เปนภูเขาสลับกับรองหวยลึก  มีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเล  350 - 700 เมตร  สภาพปาเดิมเปนปาเบญจ

พรรณข้ึนผสมปาเต็งรัง  

ลักษณะภูมิอากาศ  มีปริมาณนํ้าฝนท้ังป เฉลี่ย 

1,260-1,340 มิลลิเมตรตอป  อุณหภู มิสูงสุดเฉลี่ย   30.1  

องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 18.2  องศาเซลเซียส 

  

2. สํารวจ และเก็บขอมูล 

1.  วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely 

randomized design; CRD) ในแปลงปลูกสัก ประกอบดวย 

3 ทรีตเมนต คือ ทรีตเมนตท่ี 1 แปลงปลูกสักอายุ 12 ป เปน

แปลงปลูกสักในรอบตัดฟนท่ี 2 ท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ 

ทรีตเมนต ท่ี 2 คือ แปลงท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 ผาน

มา 3 ป โดยเปนแปลงปลูกสักอายุ 30 ปในรอบตัดฟนท่ี 1 

และทรีตเมนตท่ี 3 คือ แปลงกอนการตัดฟน โดยผานการตัด

ขยายระยะครั้งท่ี 1 และ 2 มาแลวและมอีายุของไมสัก 40 ป

ของรอบตัดฟนท่ี 1  ดังภาพท่ี 1 โดยในแตละ ทรีตเมนต สุม

วางแปลงทรีตเมนตละ 3 ซ้ํา 

2.  วางแปลงขนาด 40 ม.x 40 ม.(0.16 ha)  และ

แบงเปนแปลงยอย 10 ม.x 10 ม. เพ่ือเก็บขอมูลความโตและ

ความสูงของไมตน (tree) ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีระดับ

ความสูง 1.30 เมตร เหนือพ้ืนดิน (DBH) มากกวา  4.5 

เซนติเมตร 

3.  วางแปลงยอยขนาด 4 ม.x 4 ม. เพ่ือเก็บขอมูล

ความโตและความสูงของไมหนุม (sapling) ท่ีมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางท่ีระดับความสูง 1.30 เมตร เหนือพ้ืนดิน (DBH) 

นอยกวา 4.5 เซนติเมตร แตมีความสูงตั้งแต 1.30 เมตร ข้ึน

ไป 

4.  วางแปลงยอยขนาด 1 ม.x 1 ม. ในแปลงตัวอยา

ขนาด 4 ม.x 4 ม. เพ่ือนับจํานวนชนิดและจํานวนตนของกลา

ไม (seedling) ท่ีปรากฏในแตละแปลง 

 
ภาพท่ี 1 กิจกรรมการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาในรอบตัดฟน

ท่ี 1 และ 2 ของสวนปาขุนแมคํามี จังหวัดแพร 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 

1.  ดัชนีคาความสําคัญ  (IVI) (อุทิศ, 2542 ) โดย 

คํานวณหาคาความหนาแนน (Density, D) คือ จํานวนตนไม

ท้ังหมดของชนิดพันธุท่ีวัด ซึ่งปรากฏในตัวอยางตอหนวย

พ้ืนท่ีท่ีทําการสํารวจ  จากน้ันนําความหนาแนนไปหาความ

หนาแนนสัมพัทธ (Relative Density, RD) เพ่ือนําไป

ประกอบการวิเคราะหดัชนีความสําคัญของพรรณไม ความถ่ี 
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(Frequency, F) คือ อัตรารอยละของจํานวนแปลงตัวอยาง

ท่ีปรากฏพรรณไมชนิดน้ันตอจํานวนแปลงท่ีทําการสํารวจ  

จากน้ันนําความถ่ีท่ีไดไปหาความถ่ีสัมพัทธ (Relative 

Frequency, RF) เพ่ือนํา ไปประกอบการวิ เคราะหดัชนี

ความสําคัญของพรรณไม ความถ่ีสัมพัทธ  ความเดน 

(Dominance, D๐) ความเดนในดานพ้ืนท่ีหนาตัด (Basal 

Area, BA) คือ พ้ืนท่ีหนาตัดของลําตนของตนไมท่ีวัดระดับ

อก (1.30 เมตร) ตอพ้ืนท่ีท่ีทําการสํารวจ  จากน้ันนําความ

เดนท่ีไดไปหาความเดนสัมพัทธ  (Relative Dominance, 

RD๐) เพ่ือนําไปประกอบการวิเคราะหดัชนีความสําคัญของ

พรรณไม คาดัชนีความสําคัญของพรรณไม (Importance 

Value Index, IVI) คือ ผลรวมของคาความสัมพัทธตางๆของ

ชนิดพรรณไมน้ันในสังคม นิยมใชคาความสัมพัทธดานความถ่ี 

ความหนาแนน และความเดนรวมกัน ดังสูตรการคํานวณดังน้ี   

 

IVI = RD + RF + RD๐ 

 

2.  การวิเคราะหความหลากหลายของพรรณพืช  

(species diversity) โดยใชสมการวิเคราะห ดัชนีความ

หลากหลายของ Shannon–Weiner index (1949)  

ดังสูตร 

∑
=

−=
n

1i

piInpiH'  

 

โดยท่ี  H′= Shonnon–Weiner index 

pi คือ สัดสวนของจํานวนตนของชนิดพันธุ (ni) ตอ

จํานวนตนรวมทุกชนิดพันธุ (N)   เมื่อ i = 1,2,3,…n 

 N คือ จํานวนชนิดท้ังหมด 

 
N

ni
pi =  

3.  คาดัชนีความคลายคลึง (Similarity Index, SI) 

และคาดัชนีความแตกตาง (Dissimilarity Index, ID) 

คํานวณไดจากสมการของ Sorrensen (1948) ดังน้ี

100
BA

2W
IS ×

+
=  

เมื่อ  SI = คาดัชนีความคลายคลึงของสังคมพืช 

 A = จํานวนชนิดพันธุท่ีปรากฏท้ังหมดในแปลง A 

 B = จํานวนชนิดพันธุท่ีปรากฏท้ังหมดในแปลง B 

 W = จํานวนชนิดพันธุท่ีปรากฏท้ังในแปลง A และ 

แปลง B 

 

ผลและวิจารณ 

 

 1.  โครงสรางสังคมพืช 

จากการศึกษา พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 52 ชนิด 43 

สกุล 24 วงศ ในสวนปาขุนแมคํามีในภาพรวมดังน้ี 

1.1 ไมตน (tree)  พบ 17 วงศ 26 สกุล 32 ชนิด ไม

ตนท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ (IVI) สูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก 

สัก (Tectona g rand is ) ประดูปา (Pte roca rpus 

macrocarpus ) แดง (Xyl ia xylocarpa )  เก็ดแดง 

(Dalbergia cultrata) ขอย (Streblus asper) ผาเสี้ยน 

(Vitex canescens) เก็ดดํา (Dalbergia assamica) 

ตะครอ (Schleichera oleosa ) โมกมัน (Wright ia 

arborea) และพฤกษ (Albizia lebbeck) มีคา IVI เทากับ 

186.124, 41.644, 12.029, 6.645, 6.137, 5.424, 4.657, 

4 .646,  4 .238 และ 4.158 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 

1.2 ไมหนุม (sapling)  พบ 19 วงศ 35 สกุล 41 ชนิด 

ไมหนุม ท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ (IVI) สูงสุด 10  อันดับแรก 

ไดแก สัก  (Tectona grandis)      เสี้ยวปา  (Bauhinia 

saccocalyx) แคหางคาง  (Fernandoa adenophylla) 

เก็ดแดง  (Dalbergia cultrata) เพกา  (Oroxylum 

indicum) สาธร  (Millettia leucantha) มะเดื่อปลอง  

(Ficus hispida) แดง (Xylia xylocarpa) กางข้ีมอด  

(Albizia odoratissima) และ ผาเสี้ยน (Vitex canescens) 

มีคาเทากับ 39.236, 22.846, 22.326, 16.331, 15.636, 

13.790, 11.296, 11.146, 10.581 และ 10.452 ตามลําดับ 

ดังตารางท่ี 2 

1.3 กลาไม (seedling) จากการศึกษาพบท้ังสิ้น 15 

วงศ 25 สกุล 30 ชนิด ซึ่งวงศท่ีพบมากท่ีสุดคือ วงศ

มะคาโมง (Leguminosae) 
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2.  คาดัชนีความสําคัญของไมตนภายใตวนวัฒน

วิทยาท่ีแตกตางกัน 

2.1 ในแปลงปลูกสักอายุ 12 ป ซึ่งเปนแปลงท่ียังไมมีการ

ตัดขยายระยะ พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 4 วงศ 6 สกุล 6 ชนิด 

ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สัก 

(Tectona grandis)  แดง (Xylia xylocarpa)   ประดูปา  

(Pterocarpus macrocarpus) พฤกษ (Albizia lebbeck) 

และตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana) มี

คา IVI เทากับ 252.76, 23.06, 10.26, 7.42 และ 4.46 

ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 

2.2 ในแปลงปลูกสักอายุ 30 ป เปนแปลงท่ีมีการตัด

ขยายระยะครั้งท่ี 1 มาแลว 3 ป พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 14 

วงศ 22 สกุล 26 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 

อันดับแรกคือ สัก  (Tectona grandis)  ขอย (Streblus 

asper) ผาเสี้ยน  (Vitex canescens)  แดง  (Xylia 

xylocarpa) และ ตะครอ (Schleichera oleosa) มีคา IVI 

เทากับ 183.73, 16.97, 14.81, 9.38 และ 8.84ตามลําดับ 

ดังตารางท่ี 3  

2.3 ในแปลงปลูกสักอายุ 40 ป เปนแปลงกอนการตัดฟน

และเปนแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 และ 2 มาแลว 

พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 9 วงศ 13 สกุล 15 ชนิด ชนิดท่ีมีคา

ดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สัก  (Tectona 

grandis) ประดูปา (Pterocarpus macrocarpus) เก็ดแดง 

(Dalbergia cultrata) ฉนวน (Dalbergia nigrescens)  

และ เก็ดดํา (Dalbergia assamica) มีคา  IVI เทากับ 

121.12, 120.86, 11.67, 8.75 และ 5.70 ตามลําดับ ดัง

ตารางท่ี 3  

พบวาแปลงสักท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ พบชนิดพันธุ

ไมนอยท่ีสุดและในแปลงสักท่ีมีการตัดขยายระยะ ครั้งท่ี 1 

มาแลว 3 ป พบชนิดพันธุไมมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษา สมพร  (2518) ไดทําการศึกษา ผลการตัดขยาย

ระยะท่ีมีตอคุณสมบัติของดินในสวนสัก ในสวนสักอายุ 4 ป 

เมื่อตัดขยายระยะออกมากข้ึน อัตราการเติบโตท้ังทางความ

โตและความสูงจะเพ่ิมข้ึน แตปรากฏวาแปลงท่ีไมตัดสางเลย

น้ัน ตนสักจะไมแข็งแรง เพราะการแกงแยงทางดานขางมี

มากเกินไป ผลการศึกษา น้ีนอกจากจะช้ีใหเห็นวา  การตัด

ขยายระยะมีผลตอการเติบโตของตนสักโดยตรงแล ว ยังเปน

การเพ่ิมความหลากหลายใหเกิดข้ึนภายในสวนสักท่ีมีการตัด

ขยายระยะดวย  

ชนิดไมตนจากการศึกษาในครั้งน้ีมีท้ังหมด 32 ชนิด และ

ประดูปาซึ่งมีดัชนีความสําคัญมากท่ีสุดรองลงมาจากไมสัก 

และจากการศึกษาของ Koonkhunthod et al. (2007) เพ่ือ

ประเมินบทบาทของการทดแทนของตนไมในสวนปา สวนปา

สักพบ ชนิด ไม ท่ีเปนตัวแทนมี 37 ชนิด อาทิ วงศ 

Leguminosae ซึ่งพบมากท่ีสุด ชนิดท่ีมีความโดดเดนมี  คือ 

ประดูปา เชนกัน 

ในแปลงปลูกสักอายุ 40 ป ซึ่งเปนแปลงกอนการตัดฟน

และเปนแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 และ 2 มาแลว

พบวาคาดัชนีความสําคัญของไมสักมีคาใกลเคียงกับไมประดู

ปา เน่ืองจากผลของการตัดขยายระยะมา 2 ครั้ง สงผลใหไม

สักในแปลงเหลือจํานวนตนนอยลงประมาณ 20-30  ตนตอ

ไร เพราะในการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 น้ันมีการตัดไมสักออก

จํานวนรอยละ 50 ของจํานวนตนสักตอไร และตัดขยาย

ระยะครั้งท่ี 2 น้ันมีการตัดไมสักออกอีก 20-30 ตนของไมสัก

ท่ีเหลืออยูตอไร จึงสงผลใหกอนการตัดฟนจะเหลือไมสักอยู

ประมาณ 20-30 ตนตอไร ขณะเดียวกันไมประดูปาท่ีพบใน

แปลงทางสวนปาก็ไมไดเขาไปจัดการแตอยางใด เพราะคงไว

เพ่ือเปนไมอนุรักษความหลากหลายในแปลงปลูกสักอีกดวย 
 

3.  คาดัชนีความสําคัญของไม หนุมภายใตวนวัฒน

วิทยาท่ีแตกตางกัน 

2.1 ในแปลงปลูกสักอายุ 12 ป ซึ่งเปนแปลงท่ียังไมมีการ

ตัดขยายระยะ พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 11 วงศ 20 สกุล 22 

ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สัก 

(Tectona grandis)  เก็ดแดง  (Dalbergia cultrate) 

มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) กระโดน(Careya sphaerica)

และเสี้ยวปา  (Bauhinia saccocalyx) มีคา IVI เทากับ 

46.56, 36.89, 27.03, 22.98 และ 21.58 ตามลําดับ ดัง

ตารางท่ี 4 
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2.2 ในแปลงปลูกสักอายุ 30 ป เปนแปลงท่ีมีการตัด

ขยายระยะครั้งท่ี 1 มาแลว 3 ป พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 16 

วงศ 25 สกุล 27 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 

อันดับแรกคือ สัก  ( Tectona grandis) แคหางคาง 

(Fernandoa adenophylla) เสี้ยวปา  (Bauhinia 

saccocalyx) สาธร (Millettia leucantha) และผาเสี้ยน  

(Vitex canescens)  มีคา IVI เทากับ 37.14, 27.32, 26.83, 

26.31และ 19.79 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4  

2.3 ในแปลงปลูกสักอายุ 40 ป เปนแปลงกอนการตัดฟน

และเปนแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 และ 2 มาแลว 

พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 6 วงศ 8 สกุล 9 ชนิด ชนิดท่ีมีคา

ดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เพกา  (Oroxylum 

indicum) คําแสด (Bixa orellana) ตะครอ (Schleichera 

oleosa) โมกหลวง (Holarrhena pubescens)  และ กาง

ข้ีมอด (Albizia odoratissima) มีคา IVI เทากับ 53.13, 

45.91, 44.07, 40.60 และ 38.98 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4  

พบวาในแปลงปลูกสักท่ี ยังไมมีการตัดขยายระยะมีชนิด

พันธุไมหนุมนอยกวาเปนแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 

มาแลว 3 ป มาแลว และจํานวนชนิดพันธุไมหนุมท่ีพบใน

แปลงกอนการตัดฟนก็จะมีนอยลงกวาแปลงท่ีเพ่ิงผานการตัด

ขยายระยะและ ไมหนุมในแปลงดังกลาวสวนใหญเปนไมเบิก

นํา จากการศึกษาของ จรัส (2545) กลาววา จํานวนพรรณไม

ทุกชนิด (ไมใหญ ลูกไม และไมพ้ืนลาง ) ลดลงเมื่อแปลงสักมี

อายุมากข้ึน 

 

4. ดัชนีความหลากหลายของของชนิดพันธุ 

 การศึกษาความหลากหลายทางของ ชนิดพันธุ ไม 

โดยพิจารณาจากดัชนีความหลากหลาย  Shannon-Wiener 

Index  พบวา คาความหลากหลายของไมตนในแปลงท่ีมีการ

ตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 มาแลวมีคาสูงสุด รองลงมาคือแปลง

ปลูกสักกอนการตัดฟน และนอยท่ีสุด ในแปลงปลูกสักท่ียังไม

มีการตัดขยายระยะ มีคา 1.74, 1.35 และ 0.22 ตามลําดับ

ดังตารางท่ี 5 ความหลากหลายของไมหนุมพบวา  ในแปลงท่ี

มีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 มาแลวมีคาสูงสุด รองลงมาคือ

ในแปลงปลกูสักท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ และนอยท่ีสุดคือ 

แปลงกอนการตัดฟน มีคา 3.03, 2.88 และ 2.12 ตามลําดับ

และคาความหลากหลายของกลาไม พบวาคาความ

หลากหลายมีรูปแบบในทิศทางเดียวกับไมตนและไมตนใน

แปลงสักหลังการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 มีคาสูงสุด รองลงมา

คือแปลงปลูกสักกอนการตัดฟน และนอยท่ีสุด ในแปลงปลูก

สักรอบตัดฟนท่ี 2 ท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ มีคา 2.47, 

2.31 และ 2.15 ตามลําดับดังตารางท่ี 5 

 ยงยุทธ  (2553) กลาวไววา สังคมใดมี ความ

หลากหลายทางชนิดมาก จะมีคา สูง สวนมากจะอยูระหวาง 

1.5 – 3.5 จากการศึกษาขางตน พบวาในสวนสักอายุ 30 ป 

ซึ่งเปนแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 มาแลว 3 ปมี

ความหลากหลายทางชนิดพันธุสูงซึ่งมีคาอยูระหวาง 

1.74-3.03 (ไมตน ไมหนุมและกลาไม )  และพบวาไมตนใน

สวนสักท่ีมีการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 มาแลวมีคาความ

หลากหลายทางชนิดพันธุสูงกวาไมตนในแปลงตัวอยางอ่ืนๆ 

เชนเดียวกันกับไมหนุมและกลาไม 

5.  ดัชนีความคลายคลึง (Similarity index, SI)  

 สําหรับไมตน (Tree) ความคลายคลึงระหวางแปลง

ปลูกสักอายุ 12 ป ซึ่งเปนแปลงท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ 

และในแปลงปลูกสักอายุ 30 ป เปนแปลงท่ีมีการตัดขยาย

ระยะครั้งท่ี 1 มาแลว 3 ป มีคาดัชนีความคลายคลึง รอยละ 

25.00 ขณะท่ีความคลายคลึงระหวาง แปลงปลูกสักอายุ 12 

ปและในแปลงปลูกสักอายุ 40 ป แปลงกอนการตัดฟน มีคา

ดัชนี ความคลายคลึง รอยละ 38.90 และ ความคลายคลึง

ระหวางแปลงปลูกสักอายุ 30 ปและในแปลงปลูกสักอายุ 40 

ปมีคาดัชนีความคลายคลึงรอยละ 48.78 ดังตางรางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 คาดัชนีความคลายคลึง (SI) และความแตกตาง 

(DI) ของไมตน (Tree) 

 

แปลง 
SI 

12 ป 30 ป 40 ป 

DI 

12 ป - 25.00 38.90 

30 ป 75.0 - 48.78 

40 ป 61.91 51.22 -  

 

 สําหรับไมหนุม (Sapling) ความคลายคลึงระหวาง

แปลงปลูกสักอายุ 12 ปกับแปลงปลูกสักอายุ 30 ป มีคาดัชนี

ความคลายคลึงรอยละ 44.90 ขณะท่ีความคลายคลึงระหวาง

แปลงปลูกสักอายุ 12 ปและในแปลงปลูกสักอายุ 40 ปเปน 

แปลงกอนการตัดฟน มีคาดัชนีความคลายคลึงรอยละ 32.26 

และความคลายคลึงระหวาง แปลงปลูกสักอายุ 30 ปและใน

แปลงปลูกสักอายุ 40 ปมีคาดัชนี ความคลายคลึง รอยละ 

22.22 ดังตางรางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 คาดัชนีความคลายคลึง (SI) และความแตกตาง   

(DI) ของไมหนุม (Sapling) 

 

แปลง 
SI 

12 ป 30 ป 40 ป 

DI 

12 ป - 44.90 32.26 

30 ป 55.10 - 22.22 

40 ป 67.40 78.78 - 

 

 สําหรับกลาไม (Seedling) ความคลายคลึงระหวาง

แปลงปลูกสักอายุ 12 ปกับแปลงปลูกสักอายุ 30 ป มีคาดัชนี

ความคลายคลึงรอยละ 29.63 ขณะท่ีความคลายคลึงระหวาง

แปลงปลูกสักอายุ 12 ปและในแปลงปลูกสักอายุ 40 ปเปน 

แปลงกอนการตัดฟน มีคาดัชนีความคลายคลึงรอยละ 46.15 

และความคลายคลึงระหวาง แปลงปลูกสักอายุ 30 ปและใน

แปลงปลูกสักอายุ 40 ปมีคาดัชนี ความคลายคลึง รอยละ 

14.81 ดังตางรางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 คาดัชนีความคลายคลึง (SI) และความแตกตาง   

(DI) ของกลาไม (Seedling) 

 

แปลง 
SI 

12 ป 30 ป 40 ป 

DI 

12 ป - 29.63 46.15 

30 ป 70.37 - 14.81 

40 ป 53.85 85.19 - 

 

 จากการศึกษาพบวาคาดัชนีความคลายคลึงของไม

ตนในแปลงปลูกสักอายุ 30 ปและแปลงกอนการตัดฟนมีคา

สูงกวาแปลงอ่ืนๆ และพบวาในแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะ

แลวมีคาดัชนีความคลายคลึงสูงกวาแปลงท่ียังไมไดตัดขยาย

ระยะ ขณะท่ีคาดัชนีความคลายคลึงของไมหนุมในแปลงท่ียัง

ไมมีการตัดขยายระยะและแปลงท่ีตัดขยายระยะแลวจะมีคา

สูงกวาแปลงอ่ืนๆ  และคาดัชนีความคลายคลึงของกลาไมใน

แปลงกอนการตัดขยายระยะ และแปลงกอนการตัดฟน มีคา

สูงกวาแปลงอ่ืนๆ เน่ืองจากแปลงอายุ 12 ปเปนแปลงในรอบ

ตัดฟนท่ี 2 พบแมไมท่ีหลงเหลือจากการตัดฟนในรอบท่ี 1 ซึ่ง

ทางสวนปาไดอนุรักษไวในแปลง 5-8 ตนตอไร จึงพบลูกไม

ไดมากวาแปลงอ่ืนๆ และแปลงกอนการตัดฟนเปนแปลงท่ีมี

อายุ 40 ปจึงมีแมไมในพ้ืนท่ีหลงเหลืออยูจํานวนมากเชนกัน 
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ตารางท่ี 1 คาดัชนีความสําคัญของไมตนในพ้ืนท่ีทําการศึกษา 

 

ชนิด RD RF RD๐ IVI 

สัก (Tectona grandis) 74.198 45.985 65.941 186.124 

ประดูปา (Pterocarpus macrocarpus) 9.753 14.234 17.658 41.644 

แดง (Xylia xylocarpa) 2.346 5.109 4.573 12.029 

เก็ดแดง (Dalbergia cultrata) 1.358 3.285 2.003 6.645 

ขอย (Streblus asper) 1.975 3.650 0.512 6.137 

ผาเสี้ยน (Vitex canescens) 1.235 3.650 0.540 5.424 

เก็ดดํา (Dalbergia assamica) 0.988 2.555 1.115 4.657 

ตะครอ (Schleichera oleosa) 1.481 2.920 0.245 4.646 

โมกมัน (Wrightia arborea) 1.111 2.920 0.207 4.238 

พฤกษ (Albizia lebbeck) 0.494 1.460 2.205 4.158 

อ่ืนๆ 5.062 14.234 5.002 24.297 

รวม 100 100 100 300 

 

ตารางท่ี 2 คาดัชนีความสําคัญของไมหนุมในพ้ืนท่ีทําการศึกษา 

 
ชนิด RD RF RD๐ IVI 

สัก (Tectona grandis) 9.091 9.091 21.081 39.263 

เสี้ยวปา (Bauhinia saccocalyx) 9.697 7.576 5.573 22.846 

แคหางคาง (Fernandoa adenophylla) 7.273 8.333 6.720 22.326 

เก็ดแดง (Dalbergia cultrata) 5.455 3.788 7.088 16.331 

เพกา (Oroxylum indicum) 4.848 6.061 4.727 15.636 

สาธร (Millettia leucantha) 3.636 3.030 7.124 13.790 

มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) 4.242 4.545 2.508 11.296 

แดง (Xylia xylocarpa) 3.030 3.788 4.328 11.146 

กางข้ีมอด (Albizia odoratissima) 3.636 3.030 3.915 10.581 

ผาเสี้ยน (Vitex canescens) 2.424 2.273 5.755 10.452 

อ่ืนๆ 46.667 48.485 31.180 126.332 

รวม 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3 คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมตนภายใตการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาท่ีแตกตางกัน 

ชนิด 

คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมตน 

กอนการตัดขยาย หลังการตัดขยาย 
กอนการตัดฟน 

ระยะครั้งท่ี1 ระยะครั้งท่ี1 

สัก (Tectona grandis) 252.76 183.73 121.12 

ประดูปา (Pterocarpus macrocarpus) 10.26 3.87 120.86 

แดง (Xylia xylocarpa) 23.06 9.38 5.07 

เก็ดแดง (Dalbergia cultrata) 0 7.48 11.67 

ขอย (Streblus asper) 0 16.97 0 

ผาเสี้ยน (Vitex canescens) 0 14.81 0 

เก็ดดํา (Dalbergia assamica) 2.05 5.98 5.70 

ตะครอ (Schleichera oleosa) 0 8.84 4.83 

โมกมัน (Wrightia arborea) 0 8.48 3.53 

พฤกษ (Albizia lebbeck) 7.42 0 5.14 

ฉนวน (Dalbergia nigrescens) 0 0 8.75 

กระพ้ีจั่น (Dalbergia cana) 0 5.75 0 

ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata) 0 5.42 0 

คูน (Cassia fistula) 0 2.55 2.35 

ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana) 4.46 0 0 

ข้ีอาย (Terminalia triptera) 0 2.52 1.75 

กางข้ีมอด (Albizia odoratissima) 0 3.40 0 

ปอหู (Hibiscus macrophyllus) 0 0 3.46 

ตะเคียนหิน (Hopea ferrea ) 0 1.31 1.89 

มะเกลือ (Diospyros mollis) 0 2.69 0 

ขอยหนาม (Streblus ilicifolius) 0 2.61 0 

เสี้ยวปา (Bauhinia saccocalyx) 0 2.58 0 

สมกบ (Hymenodictyon orixense) 0 2.53 0 

ยมหิน (Chukrasia tabularis) 0 0 1.97 

กุก (Lannea coromandelica) 0 0 1.91 

หวา (Syzygium cumini) 0 1.39 0 

คําแสด (Bixa orellana) 0 1.32 0 

แคหัวหมู (Markhamia stipulata) 0 1.31 0 

มะกอกปา (Spondias bipinnata) 0 1.28 0 

มะหาด (Artocarpus lacucha) 0 1.28 0 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ชนิด 

คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมตน 

กอนการตัดขยาย หลังการตัดขยาย กอนการตัดฟน 

ระยะครั้งท่ี1 ระยะครั้งท่ี1 
 

เปลาใหญ (Croton roxburghii) 0 1.25 0 

Unidentified1 0 1.28 0 

รวม 300 300 300 

 

ตารางท่ี 4 คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมหนุมภายใตการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาท่ีแตกตางกัน 

 

ชนิด 

คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมหนุม 

กอนการตัดขยาย หลังการตัดขยาย 
กอนการตัดฟน 

ระยะครั้งท่ี1 ระยะครั้งท่ี1 

สัก (Tectona grandis) 46.56 37.14 0 

เสี้ยวปา (Bauhinia saccocalyx) 21.58 26.83 0 

แคหางคาง (Fernandoa adenophylla) 21.17 27.32 0 

เก็ดแดง (Dalbergia cultrata) 36.89 3.18 0 

เพกา (Oroxylum indicum) 8.63 16.51 53.13 

สาธร (Millettia leucantha) 0 26.31 0 

มะเดื่อปลอง (Ficus hispida) 27.03 0 0 

แดง (Xylia xylocarpa) 3.33 18.90 0 

กางข้ีมอด (Albizia odoratissima) 9.34 8.16 38.98 

ผาเสี้ยน (Vitex canescens) 0 19.79 0 

กระโดน (Careya sphaerica) 22.98 0 0 

ติ้วขน (Cratoxylum formosum) 4.13 14.68 0 

สมกบ (Hymenodictyon orixense) 0 16.49 0 

เปลาใหญ (Croton roxburghii) 5.59 9.74 0 

เก็ดดํา (Dalbergia assamica) 16.23 0 0 

ตะครอ (Schleichera oleosa) 0 6.43 44.07 

กาสามปก (Vitex pinnata) 15.25 0 0 

ติ้วหนาม (Cratoxylum cochinchinense) 0 10.96 0 

ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata) 5.16 4.11 16.83 

โมกมัน (Wrightia arborea) 7.74 0 29.09 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

ชนิด 

คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมหนุม 

กอนการตัดขยาย หลังการตัดขยาย กอนการตัดฟน 

ระยะครั้งท่ี1 ระยะครั้งท่ี1 
 

โมกหลวง (Holarrhena pubescens) 3.87 0 40.60 

เขลง (Dialium cochinchinense) 12.00 0 0 

มะคาโมง (Afzelia xylocarpa) 8.21 2.97 0 

กระทุมเนิน (Mitragyna rotundifolia) 9.24 0 0 

คูน (Cassia fistula) 0 7.48 0 

ประดูปา (Pterocarpus macrocarpus) 7.12 0 0 

กระบก (Irvingia malayana) 0 4.90 0 

มะกอกปา (Spondias bipinnata) 0 4.90 0 

ขอย (Streblus asper) 0 4.93 0 

เสลา (Lagerstroemia tomentosa) 0 4.59 0 

ปอหู (Hibiscus macrophyllus) 0 4.24 0 

ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana) 4.28 0 0 

กุก (Lannea coromandelica) 0 3.46 0 

มะเกลือ (Diospyros mollis) 0 3.46 0 

ฉนวน (Dalbergia nigrescens) 3.65 0 0 

มะตูม (Aegle marmelos) 0 3.18 0 

มะหวด (Lepisanthes rubiginosa) 0 0 16.83 

เมาไขปลา (Antidesma ghaesembilla) 0 3.00 0 

ปอเลียงฝาย (Eriolaena candollei) 0 0 14.56 

รวม 300 300 300 

 

ตารางท่ี 5 ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-wiener Index ภายใตการปฏิบัติทางวนวัฒนวิทยาท่ีแตกตางกัน 

 

คาดัชนีความหลากหลายของ 

ไมตน (Tree) ไมหนุม (Sapling) กลาไม (Seedling)  Shannon-wiener Index 

แปลงตัวอยาง 

สวนสักอายุ 12 ป กอนการตัดขยายระยะครั้งท่ี1 0.22 2.88 2.15 

สวนสักอายุ 30 ป หลังการตัดขยายระยะครั้งท่ี1 1.74 3.03 2.47 

สวนสักอายุ 40 ป กอนการตัดฟน 1.35 2.12 2.31 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 1.  ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ ไมใน

สวนปาสักพบชนิดพันธุไมท้ังหมด 52 ชนิด 43 สกุล 24 

วงศ โดยพบไมตน 17 วงศ 26 สกุล 32 ชนิด ไมหนุม พบ 

19 วงศ 35 สกุล 41 ชนิด และกลาไมพบ 15 วงศ 25 

สกุล 30 ชนิด 

  2.  คาดัชนีความสําคัญของไมตน (Tree)ภายใต

วนวัฒนวิธีท่ีแตกตางกัน  โดยในแปลงปลูกสักอายุ 12 ป 

ซึ่งเปนแปลงท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ พบชนิดพันธุไม

ท้ังหมด 4 วงศ 6 สกุล 6 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนี

ความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สัก  (Tectona 

grandis)  แดง  (Xylia xylocarpa)   ประดูปา  

(Pterocarpus macrocarpus) พฤกษ (Albizia 

lebbeck) และตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia 

duperreana) ในแปลงปลูกสักอายุ 30 ป เปนแปลงท่ีมี

การตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 มาแลว 3 ป พบชนิดพันธุไม

ท้ังหมด 14 วงศ 22 สกุล 26 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนี

ความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สัก  (Tectona 

grandis)  ขอย (Streblus asper) ผาเสี้ยน  (Vitex 

canescens)  แดง  (Xylia xylocarpa) และ ตะครอ 

(Schleichera oleosa) ในแปลงปลูกสักอายุ 40 ป เปน

แปลงกอนการตัดฟนและเปนแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะ

ครั้งท่ี 1 และ 2 มาแลว พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 9 วงศ 13 

สกุล 15 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ สัก (Tectona grandis) ประดูปา (Pterocarpus 

macrocarpus) เก็ดแดง (Dalbergia cultrata) ฉนวน 

(Dalbergia nigrescens)  และ เก็ดดํา (Dalbergia 

assamica)  

 3.  คาดัชนีความสําคัญของไมตน

(Sapling)ภายใตวนวัฒนวิธีท่ีแตกตางกัน  โดยในแปลง

ปลูกสักอายุ 12 ป ซึ่งเปนแปลงท่ียังไมมีการตัดขยายระยะ 

พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 11 วงศ 20 สกุล 22 ชนิด ชนิดท่ี

มีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สัก  

(Tectona grandis)  เก็ดแดง  (Dalbergia cultrate) 

มะเดื่อปลอง  (Ficus hispida) กระโดน (Careya 

sphaerica)และเสี้ยวปา (Bauhinia saccocalyx) สวน

แปลงปลูกสักอายุ 30 ป เปนแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะ

ครั้งท่ี 1 มาแลว 3 ป พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 16 วงศ 25 

สกุล 27 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ สัก  ( Tectona grandis) แคหางคาง 

(Fernandoa adenophylla) เสี้ยวปา  (Bauhinia 

saccocalyx) สาธร (Millettia leucantha) และผา

เสี้ยน (Vitex canescens)  และในแปลงปลูกสักอายุ 40 

ป ซึ่งเปนแปลงกอนการตัดฟนและการตัดขยายระยะครั้ง

ท่ี 1 และ 2 มาแลว พบชนิดพันธุไมท้ังหมด 6 วงศ 8 สกุล 

9 ชนิด ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 

เพกา (Oroxylum indicum) คําแสด (Bixa orellana) 

ตะครอ (Schleichera oleosa) โมกหลวง (Holarrhena 

pubescens)  และ กางข้ีมอด (Albizia odoratissima)  

 4.  การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุไม โดย

พิจารณาจากดัชนีความหลากหลาย  Shannon-Wiener 

Index พบวา แปลงสักหลังการการตัดขยายระยะครั้งท่ี 1 

มาแลว 3 ปมีความหลากหลายทางชนิดพันธุสูงซึ่งมีคาอยู

ระหวาง 1.74-3.03 (ไมตน ไมหนุมและกลาไม)  

 5.  คาดัชนีความคลายคลึง (SI) ไมตนในแปลง

ปลูกสักอายุ 30 ปและแปลงกอนการตัดฟนมีคาสูงกวา

แปลงอ่ืนๆ และพบวาในแปลงท่ีมีการตัดขยายระยะแลวมี

คาดัชนีความคลายคลึงสูงกวาแปลงท่ียังไมไดตัดขยาย

ระยะ ขณะท่ีความคลายคลึงของไมหนุมในแปลงท่ียังไมมี

การตัดขยายระยะและแปลงท่ีตัดขยายระยะแลวจะมีคา

สูงกวาแปลงอ่ืนๆ และคาดัชนีความคลายคลึงของกลาไม

ในแปลงกอนการตัดขยายระยะ และแปลงกอนการตัดฟน 

มีคาสูงกวาแปลงอ่ืนๆ 

  



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 216 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 กระผมขอขอบคุณ ดร . จงรัก วัชรินทรรัตน  

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําแนะนําและชวยเหลือใน

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี และขอขอบคุณพ่ีๆ และเจาหนาท่ี

ทุกๆ คนของสวนปาขุนแมคํามี อําเภอรองกวาง จังหวัด

แพร ท่ีใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลวิจัยมา 

ขอขอบคุณเพ่ือนวนศาสตรรุนท่ี 74 และเพ่ือนภาควิชา

วนวัฒนวิทยาท่ีใหการชวยเหลือและเปนกําลังใจใหเสมอ 

 

เอกสารอางอิง 

จรัส นีรนาทไพบูลย.  2545.  การเปลี่ยนแปลงความ-

 หลากชนิดของพรรณพืชและ คุณสมบัติของ-

 ดินในแปลงสักตางอายุของสวนปาแมแฮด-

 อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร.  วิทยานิพนธ

 ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

พิทยา เพพชรมาก และ พงษศักดิ์ สหุนาฬุ.  2521. 

 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของสวนปาสักI.-

 ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของสวนปาไมสัก-

 ท่ีตัดสางขยายระยะและไมตัดสางขยาย-

 ระยะท่ีงาว ลําปาง.  รายงานวนศาสตร-

 วิจัย เลมท่ี 53 คณะวนศาสตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

 

ยงยุทธ ไตรสุรัตน.  2553.  การอนุรักษความ-

 หลากหลายทางชีวภาพ.  ภาควิชา-

 ชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

สมพร ไชยจรัส.  2518.  ผลการตัดสางขยายระยะ-

คุณสมบัติของดินในสวนสัก.วิทยานิพนธ -

ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อุทิศ  กุฎอินทร.  2542.  นิเวศวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือ-

 การปาไม.  ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะ-

 วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

 กรุงเทพ 

Koonkhunthod, N., Sakurai, K., Tanaka, S.   2007.  

 Composition and diversity-of woody- 

 regeneration in a 37- year-old teak- 

 (Tectona grandis L.) plantation in -

 Northern Thailand. Forest Ecology and- 

 Management.  247, 246-254. 

 

Shannon, C.E. and W. Weaver.  1949.  The-

 mathematical Theory of-

 Communication.  Urbana: Illinois Press- 

 University. 

 

Sorrensen, T.  1948. A Method of-

 establishing- groups of equal-

 amplitude in plant society based-

 on similarity of species- content, 

 Cited in U. Kutintara. Structure of-

 the Dry Dipterrocarp- Forest. Ph.D. 

 Dissertation, Cclo.  State Univer., Fort 

 Collin., Colorado. 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 217 

 

 

 

 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

ดานการบริการระบบนิเวศปา-ปาปลูก 

Session 3A 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 218 

 

การประมาณมวลชีวภาพและการเก็บกักคารบอนในสวนปาไมสนคาริเบียอายุ 18 ป 

Estimating The Forest Biomass and Carbon Accumulation of 18 Year-

old Pinus caribaea Morelet Plantation 

อําไพ พรลีแสงสุวรรณ1 สมชาย นองเนือง1 พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ1 และ สาโรจน วัฒนสุขสกุล1 
1กลุมงานวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม 

 

บทคัดยอ: การประมาณมวลชีวภาพไมและการกักเก็บคารบอนในสวนปาไมสนคาริเบียอายุ 18 ป ท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง 

จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ผลผลิตและมวลชีวภาพของสวนปาสนคาริเบีย และ 2) การสะสมคารบอนและ

ธาตุอาหารในสวนปาสนคาริเบีย ดําเนินการโดยเก็บขอมูลการเติบโตดานความสูงและขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอกของตนไม

ในสวนปาทุกตนเพ่ือหามวลชีวภาพจากสมการ allometric ท่ีสรางข้ึนโดยใช stratified-clip technique จากการตัดตัวแทน

ไมในสวนปาและเก็บตัวอยางช้ินสวนพืชนําไปวิเคราะหหาความเขมขนของคารบอนและธาตุอาหารในเน้ือเยื่อพืชใน

หองปฏิบัติการ  

 ผลการศึกษาพบวา ไมสนคาริเบีย อายุ 18 ป มีปริมาตรไม 55.98 ลูกบาศกเมตรตอไร มีมวลชีวภาพ 30.2 เมกกะ

กรัมตอไร แยกเปนมวลชีวภาพลําตน ก่ิง ใบ และราก เทากับ 21.3, 2.7, 0.6 และ 5.6 เมกกะกรัมตอไร  ตามลําดับ โดยมีการ

กักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพปาไม 14.36 เมกกะกรัมตอไร  และการกักเก็บธาตุอาหารอ่ืนๆ ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เทากับ 73.16, 3.12, 26.25, 22.78 และ 7.11 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ การปลูก

สรางสวนปาสนคาริเบียควรใชเมล็ดท่ีผานการปรับปรุงพันธุมาแลว รวมกับการจัดการสวนปาท่ีดีจะสามารถเพ่ิมผลผลิตเน้ือไม

และศักยภาพดานการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพปาไม 

คําสําคัญ: สวนปาสนคาริเบียอายุ 18 ป ปริมาตรไม มวลชีวภาพ ธาตุอาหาร 

 

Abstract: Estimating the forest biomass and carbon accumulation of 18 year-old Pinus caribaea Morelet 

plantation were studied in progeny trial 1992 at Huey Bong Silvicultural Research Station, Chiang Mai 

province.  The objectives of the studies were to determine 1) production and biomass of Pinus caribaea 

plantation, and 2) carbon and other nutrient stocks in Pinus caribaea plantation.  The data of stem 

diameter at breast high and tree height of pine will be used for biomass calculation.  The sample trees 

were cut and measured for biomass according to a stratified-clip technique.  Carbon and nutrient 

accumulations in organs of plants were taken and analyzed for chemical properties in laboratory.  The 

result revealed that the average stem volume of 18 year-old Pinus caribaea plantation was 55.98 m3.rai-1. 

Forest biomass was 30.2 Mg.rai-1.  The accumulations of carbon in forest biomass was 14.36 Mg.rai-1 

whereas other nutrient accumulations including nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium 
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were 73.16, 3.12, 26.25, 22.78 and 7.11 kg.rai-1 respectively.  The wood products and nutrient 

accumulation potential in forest biomass could be increased by using improvement seeds and intensive 

forest management. 

Keywords: 18 year-old Pinus caribaea plantation, stem volume, biomass, nutrients 

 

บทนํา  

  ในโลกปจจุบันมีแหลงเก็บกักคารบอนหลายแหง

โดยพบมากท่ีสุดในช้ันหินตางๆ  รองลงมาคือตะกอนท่ีอยูใน

รูปของฟอสซิล  มหาสมุทรลึก  ดิน บรรยากาศ  พ้ืนผิวของ

มหาสมุทร  และพืชพรรณ  ตามลาดับ  ปาไมมีบทบาทท้ังใน

ดานการกักเก็บ  (Sink) และปลดปลอย  (Source) กาซ

คารบอนไดออกไซด  การกักเก็บหรือดูดซับ กาซ

คารบอนไดออกไซดจะผานกระบวนการสังเคราะหแสง  ซึ่ง

ตนไมจะนํากาซคารบอนไดออกไซดมาใชในการสรางอาหาร

และเพ่ิมผลผลิตมวลชีวภาพ  ในขณะท่ีการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดกลับสูช้ันบรรยากาศของตนไมจะผาน

กระบวนการหายใจ การตาย การยอยสลาย ตนไมจะกักเก็บ

คารบอนไวในสวนของลําตน  ก่ิง ใบ และราก ในรูปของมวล

ชีวภาพ ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงหากมีผลผลิตมวลชีวภาพเพ่ิมข้ึน  

พ้ืนท่ีน้ันก็จะมีจะมีการกักเก็บคารบอนตามผลผลิตมวล

ชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  ในทางกลับกันหากพ้ืนท่ีน้ันมีผลผลิตมวล

ชีวภาพลดลง เน่ืองจากมีการตัดฟนไมนําออกมาใชประโยชน  

พ้ืนท่ีน้ันก็จะมีการปลดปลอยคารบอนตามผลผลิตมวล

ชีวภาพท่ีลดลง 

 การปลูกปาเปนกิจกรรมหน่ึงในเวทีโลกท่ีไดมีการ

กําหนดใหสามารถดําเนินการเพ่ือลดการปลอยกาซเรือน

กระจกบนพ้ืนฐานของความสมัครใจภายใตกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด (Clean Development Mechanism) ของพิธีสาร

เกียวโต (Kyoto Protocol) หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือของ 

“CDM” ซึ่งเปนกิจกรรมการปลูกปาในพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนปาและ

ไมเคยเปนปามากอนก็ได  คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการศึกษาพรรณไมท่ีมี

ศักยภาพสําหรับปลูกภา ยใตโครงการ CDM พบวา การปลูก

สวนปาไมสัก รอบตัดฟนประมาณ 30 ป สามารถดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซดไดถึง 1.36-2.16 ตันตอไรตอปข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูกเมื่อตัดฟนแลวนําไมสักจากสวน

ปาไปใชประโยชนในการสรางบาน ทําเฟอรนิเจอรหรือ

เครื่องใชอ่ืนๆ ท่ีมีอายุยืนนาน  ไมสักเหลาน้ันก็ยังคงสามารถ

กักเก็บคารบอนไดตลอดอายุการใชงาน  และเมื่อทําการปลูก

ใหม  สวนสักท่ีปลูกใหมเหลาน้ันก็ยังคงดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซดไดตอไป  ในขณะท่ีไมโตเร็ว เชน กระถิน

เทพา กระถินณรงค และยูคาลิปตัส เปนตน  สามารถดูดซับ

กาซคารบอนไดออกไซดไดสูงสุดมากกวา 6 ตันตอไรตอป  

ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูก (คณะวนศาสตร , 

2554) 

 สนคาริเบียเปนไมสนเขตรอนมีการกระจายพันธุอยาง

กวางขวาง และมีความหลากหลายของถ่ินกําเนิด   สามารถ

ข้ึนไดในหลายสภาพภูมิอากาศและลักษณะพ้ืนท่ีท่ีแตกตาง

กัน (Robbins, 1983) สนคาริเบียมีลักษณะเน้ือไมละเอียดสี

ขาวอมเหลือง เสี้ยนตรง  การไสตกแตงและขัดงาย จัดเปนไม

ท่ีมีนํ้าหนักเบา ไมแหงมีการหดตัวปานกลาง เน้ือไมใชทํา

เครื่องเรือนไดดีมาก ทําไมประสานใ ชงานท่ัวไป  หรือใชกลึง

และแกะสลักไดดี ทําไมวงกบ ไมวงกบประสาน หรือไมกรอบ

และบานหนาตางไดพอใช (สุธี และ ภิรมย , 2531 ) 

นอกจากน้ี สนคาริเบียยังมีลักษณะของเสนใยยาว ปริมาณ

เซลลูโลสสูง ใชทํากระดาษเหนียวไดดี มีความตานทานตอ

แรงฉีกและการหักพับงอสูงกวาไมสนสา มใบและสนสองใบ 

(ทัศนีย และคณะ , 2529) สนคาริเบียไดถูกนําเขามาปลูกใน

ประเทศไทยตั้งแตป พ .ศ. 2507 พบวามีการเจริญเติบโต

ดีกวาไมสนสามใบและสนสองใบซึ่งเปนไมทองถ่ินของไทย 

สามารถข้ึนไดท้ังในพ้ืนท่ีระดับสูงและระดับต่ํา และปรับตัวได
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ดีในหลายสภาพพ้ืนท่ี (Granhof, 1983a; 1983b) เน่ืองจาก

สนคาริเบียสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง จึงเหมาะ

ท่ีจะสงเสริมใหมีการปลูกสรางเปนสวนปาเศรษฐกิจ  โดย

คํานึงถึงการคัดเลือกชนิดและถ่ินกําเนิดท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะพ้ืนท่ี รวมท้ังการใชแหลงพันธุท่ีมีคุณภาพ จะชวย

สงเสริมใหตนไมท่ีป ลูกเติบโตเร็ว รูปทรงดี มีความแข็งแรง 

ทนทานตอโรคและแมลง ใหเน้ือไมท่ีมีคุณภาพ ให

ผลตอบแทนสูงคุมคาตอการลงทุน  นอกจากน้ี หากมีการ

จัดการสวนปาอยางประณีต จะทําใหสวนปามีอัตราการ

เติบโตดี ผลผลิตสูง (Granhof and Homjeen, 1983)  

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณปริมาตรและ

มวลชีวภาพไมสนคาริเบียอายุ 18 ป ซึ่งปลูกท่ีสถานีวนวัฒน

วิจัยหวยบง จังหวัดเชียงใหม และศึกษาการกักเก็บคารบอน

และธาตุอาหารในมวลชีวภาพปาไม เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

สงเสริมการปลูกสรางสวนปาสนคาริเบียตอไป 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

การวิจัยดําเนินการท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง 

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูท่ี  กม. 32  ถนนฮอด – 

แมสะเรียง บริเวณเสนรุงท่ี  180 10´เหนือเสนแวงท่ี  980 

25´ตะวันออก ณ พิกัด 47 Q 0439766 UTM 2006603 

พ้ืนท่ีอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลประมา ณ 800 เมตร ปริมาณ

นํ้าฝนเฉลี่ยตอปประมาณ 1,100 มิลลิเมตร  เก็บขอมูลใน

แปลงทดสอบสายพันธุไมสนคาริเบียป 2535 เน้ือท่ี 13.78 ไร 

ระยะปลูก 3 x 3 ตารางเมตร โดยมีวิธีการศึกษา ดังน้ี 

 1.  เก็บขอมูลการเติบโตของตนไม โดยวัดขนาดเสนผาศูนยกลางลําตน

ที่ระดับ 1.3 เมตรจากพ้ืนดิน (DBH) และความสูงของตนไมทุกตน 

 2.  จัดช้ันความสูงและความโตของตนไม เพ่ือทําการสุม

ตัวแทนตนไมท่ีมีขนาดตางๆ กัน ท้ังขนาดเล็ก กลาง และ

ขนาดใหญ จํานวน 12 ตน เพ่ือใชศึกษาปริมาตรและมวล

ชีวภาพของไมสนคาริเบีย โดยวัดมิติ (dimension) ตาง ๆ 

ของตัวแทนตนไมท่ีคัดเลือกไวทุกตนไดแก ความสูงท้ังหมด

ของตนไม (total height, H) ความสูงถึงระดับก่ิงสดก่ิงแรก 

(HB) ซึ่งปกติมักจะถือวาระดับของเรือนยอดของตนไมจะลง

มาถึงระดับใตก่ิงสดก่ิงแรกน้ีโดยประมาณ ดังน้ัน ความลึก

ของเรือนยอด (crown depth) จึงเทากับ H - HB= Hk วัด

ความกวางของเรือนยอด (R) ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับ

ชิดดิน (D0) ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับสูงจากพ้ืนดิน 30 

เซนติเมตร (D0.3) ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนท่ีระดับสูง

เพียงอก (diameter at breast height, DBH) วัดขนาด

เสนผาศูนยกลางท่ีระดับตาง ๆ ตั้งแตความยาว 0.3, 1.3, 

2.3,.... เมตร ไปตลอดความยาวของลําตนเพ่ือสรางสมการ

ปริมาตรไม  

 ทําการตัดทอนลําตนออกตามชวงตางๆ ตั้งแต

ความยาว 0.3, 1.3, 2.3,.... เมตร ไปตลอดความยาวของลํา

ตน  ช่ังนํ้าหนักสดของสวนตาง ๆ ตามลําดับ เพ่ือศึกษา

ปริมาณการกระจายของมวลชีวภาพของสวนท่ีเปนลําตน ก่ิง 

และใบ ตามระดับความสูงของลําตนไม โดยใชวิธีการศึกษา

แบบ stratified clip technique (พงษศักดิ์ , 2538) เก็บ

ตัวอยางยอยของสวนตาง ๆ ของตนไมไดแก ลําตน ก่ิง แ ละ

ใบ มาทําการอบใหแหงดวยเตาอบท่ีอุณหภูมิ 80-90 0C เพ่ือ

เปลี่ยนนํ้าหนักสด (fresh weight) ของตนไมในแปลงใหเปน

นํ้าหนักแหง (oven-dried weight) เพ่ือหามวลชีวภาพ 

(biomass) ของตนไมแตละตนท้ังตน และมวลชีวภาพของแต

ละสวน (ลําตน ก่ิง และใบ ) ของตนไม นําขอมูล มวลชีวภาพ

ของตนไมตัวอยางไปสรางสมการหามวลชีวภาพของตนไมท้ัง

แปลง 

เลือกตัวอยางไมท่ีตัดฟนท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

ลําตนเพียงอก (DBH) เทากับคาเฉลี่ยของเสนผาศูนยกลางท้ัง

แปลง จํานวน 1 ตน ทําการขุดรากเพ่ือศึกษาระบบรากเก็บ

ตัวอยางรากมาทําการอบใหแหงเพ่ือ หามวลชีวภาพ และใช

เปนตัวแทนในการหามวลชีวภาพของรากท้ังแปลง 

 3.  ศึกษาคารบอนและธาตุอาหารท่ีกักเก็บในไมสนคา

ริเบียโดยสุมตัวอยางช้ินสวนของไมสนคาริเบียท่ีศึกษามวล

ชีวภาพ โดยแยกออกเปน ลําตน ก่ิง ใบ และราก เพ่ือนําไป
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วิเคราะหปริมาณคารบอนและธาตุอาหารท่ีเก็บส ะสมในพืช

ในหองปฏิบัติการ ไดแก ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

แคลเซียม และแมกนีเซียม 

 3 .1   การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในพืช นําเอาตัวอยาง

ที่บดแลวมาทําการยอยดวยวิธี  Wet ashing โดยใชกรดซัลฟูริคเขมขน 

(H2SO4) แลวใชวิธีการกล่ันแบบ Micro kjeldhal method ในการ

วิเคราะหหาความเขมขน (Bremner and Mulvaney, 1982) 

 3 .2  การวิเคราะหปริมาณของธาตุฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  

แคลเซียม และแมกนีเซียม  นําตัวอยางที่บดแลวมาทําการยอยดวยวิธี Wet 

ashing ดวยกรดผสมระหวางกรดไนตริกเขมขน (HNO3) และกรดซัลฟูริค

เขมขน ในอัตราสวน 6 : 1 ตอจากนั้นจึงนําไปวิเคราะหความเขมขนของธาตุ

อาหารตาง ๆ ดังนี้ 

 (1)  Total P ทําการวิเคราะหโดยใช Ammonium 

vanadate และ Colorimeter method (Olsen and 

Sommers, 1982) 

 (2)   Total K หาไดจากการอานคาดวยเครื่อง  Flame 

photometer (Knudsen et al., 1982) 

 (3)   Total Ca และ Mg หาไดจากการอานคาดวยเครื่อง 

Atomic absorption (Lanyon and Heald, 1982) 

 3 .3  การวิเคราะหหาปริมาณคารบอนในชิ้นสวนพืช โดยวิธี Wet 

oxidation ของ Walkley and Black (1947)  

 

ผลและวิจารณ 

1. ผลผลิตและมวลชีวภาพของสวนปาสนคาริเบีย 

 1.1  การเติบโต  สนคาริเบียอายุ 18 ป มีความสูง

เฉลี่ย 20.59 ± 3.32 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก

เฉลี่ย 20.97± 4.63 เซนติเมตร ความหนาแนนตนไม 138 

ตน /ไร  ความสัมพันธระหวางความสูงและขนาด

เสนผาศูนยกลางของไมสนคาริเบียในสวนปามีสมการดังน้ี 

   H  =  7.6083 Ln(DBH) - 4.9887      R2 =  0.6687 

เมื่อ  H    =  ความสูงของตนไม (เมตร)        

     DBH  =  ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (เซนติเมตร) 

 1.2  ปริมาตรไม  สมการปริมาตรไมสนคาริเบียท่ี

สรางข้ึนจากตัวแทนตนไมในสวนปาโดยใช  stratified clip 

technique (พงษศักดิ,์ 2538) ไดผลดังน้ี 

   Vover bark   =   0.0002 (DBH)2.474      R2 =  0.9798 

   Vunder bark  =   0.00009 (DBH)2.5729   R2 =  0.9760 

เมื่อ  Vover bark   =  ปริมาตรเหนือเปลือก (ลูกบาศกเมตร)   

      Vunder bark  =  ปริมาตรใตเปลือก (ลูกบาศกเมตร) 

     DBH  =  ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (เซนติเมตร) 

 จากสมการปริมาตรไมสามารถคํานวณหาปริมาตร

ไมท้ังแปลงของสนคาริเบียได ดังน้ี ปริมาตรไมเหนือเปลือก

เทากับ 771.40 ลูกบาศกเมตร คิดเปนปริมาตร 55.98 

ลูกบาศกเมตรตอไร และปริมาตรใตเปลือก 473.16 ลูกบาศก

เมตร คิดเปนปริมาตร 34.34 ลูกบาศกเมตรตอไร สวนใหญ

ตนไมมีขนาดเสนรอบวง 50-100 เซนติเมตร (Table 1) 

 1.3 มวลชีวภาพ สมการมวลชีวภาพของแตละสวน 

(ลําตน ก่ิงใบ) ของสนคาริเบียท่ีสรางข้ึนจากตัวแทนตนไมใน

สวนปาโดยใช  stratified clip technique (พงษศักดิ์ , 

2538) ไดผลดังน้ี 

WS = 0.1004(DBH)2.3852 R2 = 0.9432 

WB = 0.0003 (DBH)3.5713 R2 = 0.9426 

WL = 0.4527 (WB)
0.8048 R2 = 0.9235 

เมื่อ  WS  =   มวลชีวภาพลําตน (กิโลกรัม)  

       WB  =   มวลชีวภาพก่ิง (กิโลกรัม)  

       WL  =   มวลชีวภาพใบ (กิโลกรัม)  

     DBH  =  ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก (เซนติเมตร) 

 จากสมการมวลชีวภาพลําตน ก่ิง และใบของไมสน

คาริเบีย และตัวแทนมวลชีวภาพของราก สามารถคํานวณหา
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มวลชีวภาพของไมสนคาริเบียท้ังแปลงได 30.2เมกกะกรัมตอ

ไร แยกเปนมวลชีวภาพลําตน ก่ิง ใบ และราก เทากับ  21.3, 

2.7, 0.6 และ 5.6 เมกกะกรัมตอไร  คิดเปนรอยละ 70.4, 

8.8, 2.2 และ 18.6 ตามลําดับ (Table 2)  

 เมื่อเปรียบเทียบมวลชีวภาพปาไมของสวนปาสนคา

ริเบียท่ีอายุ 6, 18 และ 29 ป (อําไพ และคณะ , 2555 ; 

สมชาย และคณะ 2555) พบวา สัดสวนมวลชีวภาพก่ิงและ

ใบจะลดลงเมื่อตนไมมีอายุเพ่ิมข้ึน และมีแนวโนมจะไปสะสม

ท่ีลําตนและรากเพ่ิมข้ึนตามอายุ แตเน่ืองจากสวนปาสนคา

ริเบียอายุ 18 และ 29 ป ใชระยะปลูก 3 x 3 เมตรเทากัน 

เมื่อตนไมเติบโตข้ึนจนเบียดชิดกัน แตไมมีการตัดขยายระยะ 

ทําใหอัตราการเติบโตเริ่มลดลงเมื่อตนไมอายุมากข้ึน สัดสวน

ของมวลชีวภาพลําตนจึงลด ลงแตไปสะสมท่ีรากมากข้ึน 

(Figure 1) 

2. ธาตุอาหารท่ีสะสมในมวลชีวภาพสวนปาสนคาริเบีย 

 ผลการวิเคราะหคารบอนและธาตุอาหารตางๆ ใน

ลําตน ก่ิง ใบ และราก  ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ท่ีสะสมในไมสนคาริ

เบีย ดังแสดงใน  Table 3 เมื่อคํานวณหาปริมาณการสะสม

ธาตุอาหารพืชของไมสนคาริเบียท้ังแปลงคิดเปนปริมาณ

คารบอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ

แมกนีเซียม ท่ีสะสมในเน้ือเยื่อของสนคาริเบีย เทากับ 

14,357, 73.16, 3.12, 26.25, 22.78 และ 7.11 กิโลกรัมตอ

ไร ตามลําดับ (Table 4) 

 เมื่อเปรียบเทียบสนคาริเบียจากการศึกษาน้ีท่ีอายุ 

18 ป ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 20.59 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง

เพียงอกเฉลี่ย 20.97 เซนติเมตร ปริมาตรไมเฉลี่ย 55.98 

ลูกบาศกเมตรตอไร ความหนาแนน 138 ตนตอไร พบวา  มี

การเติบโตดีกวาและปริมาตรไมมากกวา สนคาริเบีย อายุ 29 

ป ท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 21.08 

เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอกเฉลี่ย 25.63 เซนติเมตร 

ปริมาตรไมเฉลี่ย 39.21 ลูกบาศกเมตรตอไร ความหนาแนน 

88 ตนตอไร  (สมชาย และคณะ , 2555 ) เน่ืองจากไมสนคา

ริเบียจากการศึกษาน้ีปลูกโดยใชเมล็ดพันธุดี  (ถ่ินกําเนิด 

Limones ประเทศ Honduras) ท่ีผานการทดสอบแลววา

เติบโตดีในพ้ืนท่ีระดับสูงของประเทศไทย (Granhof, 1983b) 

นอกจากจะเปนพันธุท่ีมีการเติบโตดีและมีลักษณะท่ัวไปดี

แลวยังผานการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของประเทศ

ไทยไดดีดวย ซึ่งตางจากแปลงสนคาริเบียอายุ 29 ป ท่ีนํา

เมล็ดจากตางประเทศหลายถ่ินกําเนิดเขามาปลูกโดยตรง  

แมวาจะผานการคัดเลือกพันธุมาแลวแตบางถ่ินกําเนิดอาจไม

เหมาะกับสภาพแวดลอมในประเทศไทย ดังน้ัน  การปลูก

สรางสวนปาสนคาริเบียควรใชพันธุท่ีผานการปรับปรุงพันธุ

มาแลว รวมกับการจัดการสวนปาท่ีดีจะสามารถเพ่ิมผลผลิต

เน้ือไมและเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บคารบอนและธ าตุ

อาหารในมวลชีวภาพปาไม 

 การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพปาไมของสวน

ปาสนคาริเบียท่ีอายุ 18 ป คิดเปน 14.36 เมกกะกรัมตอไร 

หรือ 0.80 เมกกะกรัมตอไรตอป สามารถคํานวณเปนปริมาณ

การดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 52.64 เมกกะกรัม

ตอไร หรือ 2.92 เมกกะกรัมต อไรตอป (ตัน CO2= ตัน

คารบอน x 44/12) เมื่อเทียบกับไมชนิดอ่ืนๆ ใน  Figure 2 

พบวา สนคาริเบียมีศักยภาพในการดูดซับก าซ

คารบอนไดออกไซดและเปลี่ยนรูปเปนคารบอนเก็บกักใน

มวลชีวภาพปาไมมากกวาไมสัก โกงกาง และปาลมนํ้ามัน ท่ี

ปลูกในสภาพแวดลอมเหมาะสมปานกลาง (คณะวนศาสตร , 

2554)  
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Table 1 Wood production of Pinus caribaea with different stem-girth classes  

GBH_Class (cm)   Vover bark (m
3)   Vunder bark (m

3) 
 13.78 rai 1 rai 1 ha  13.78 rai 1 rai 1 ha 

<30  0.64 0.05 0.29  0.35 0.03 0.16 
30-50  30.76 2.23 13.95  17.98 1.30 8.15 

50-100  715.43 51.92 324.49  439.18 31.87 199.19 

100-150  24.58 1.78 11.15  15.65 1.14 7.10 

Total  771.40 55.98 349.88  473.16 34.34 214.61 
Mean annual increment   55.98 4.06 25.39   34.34 2.49 15.57 

 

Table 2 Total forest biomass of Pinus caribaea  

Area  WS (Mg) WB (Mg) WL (Mg) WR (Mg) Total (Mg) 
13.78 rai 293.3 36.7 9.0 77.5 416.4 

1 rai 21.3 2.7 0.6 5.6 30.2 

1 ha 133.0 16.6 4.1 35.1 188.8 

% 70.4 8.8 2.2 18.6 100 

 

Table 3 Nutrient contents in forest biomass of Pinus caribaea 

Nutrient Stem Branch Leaf Root 
OC (g/100 g) 49.28 46.20 48.52 41.32 
N (g/100 g) 0.21 0.26 1.06 0.26 
P (mg/kg) 32.6 102.5 933.9 275.3 
K (mg/kg) 437 631 5,539 2,074 
Ca (mg/kg) 617 2,573 2,498 211 
Mg (mg/kg) 227 394 1,558 39 

 

Table 4 Nutrient accumulations in forest biomass of Pinus caribaea 

Nutrient per 1 rai   per 1 ha 
Stem Branch Leaf Root Total  Stem Branch Leaf Root Total 

OC (kg) 10,490 1,229 315 2,323 14,357  65,560 7,684 1,971 14,520 89,734 
N (kg) 44.48 7.02 6.88 14.79 73.16  277.99 43.88 42.99 92.41 457.27 
P (kg) 0.69 0.27 0.61 1.55 3.12  4.34 1.70 3.79 9.67 19.51 
K (kg) 9.31 1.68 3.60 11.66 26.25  58.17 10.50 22.50 72.87 164.03 
Ca (kg) 13.13 6.85 1.62 1.19 22.78  82.03 42.79 10.15 7.42 142.39 
Mg (kg) 4.83 1.05 1.01 0.22 7.11  30.20 6.54 6.33 1.38 44.45 
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Figure 1 Comparison of forest biomass in different ages of Pinus caribaea  

 

 

Figure 2 Comparison of carbon and CO2 accumulations in forest biomass of tree species  

สรุป 

 ไมสนคาริเบีย อายุ 18 ป มีความสูงเฉลี่ย 20.59 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอกเฉลี่ย 20.97 เซนติเมตร มี

ปริมาตรไมเฉลี่ย 55.98 ลูกบาศกเมตรตอไร มีมวลชีวภาพ 30.2 เมกกะกรัมตอไร แยกเปนมวลชีวภาพลําตน ก่ิง ใบ และราก 

เทากับ 21.3, 2.7, 0.6 และ 5.6เมกกะกรัมตอไร ตามลําดับ โดยมีการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพปาไม 14.36 เมกกะกรัม

ตอไร และการกักเก็บธาตุอาหารอ่ืนๆ ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เทากับ 73.16, 

3.12, 26.25, 22.78 และ 7.11 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ การปลูกสรางสวนปาสนคาริเบีย ควรใชพันธุท่ีผานการปรับปรุงพันธุ

มาแลว รวมกับการจัดการสวนปาท่ีดีจะสามารถเพ่ิมผลผลิตเน้ือไมและเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารใน

มวลชีวภาพปาไม 
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สมบัติดินและการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในดินสวนปาไมสนคาริเบียอายุ 18 ป 

Soil Properties, Soil Carbon and Nutrient Accumulations in 18 Year-old 

Pinus caribaea Morelet Plantation 

สาโรจน วัฒนสุขสกุล1 อําไพ พรลีแสงสุวรรณ1 พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ1 และ สมชาย นองเนือง1 
1กลุมงานวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม 

 

บทคัดยอ: การศึกษาสมบัติดินและการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในดินสวนปาสนคาริเบีย อายุ 18 ป ท่ีสถานีวนวัฒน

วิจัยหวยบง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการโดยขุดหลุมดินท่ีมีความลึก 160 ซม. และเก็บตัวอยางดินท่ีระดับความลึก 0-5, 5-10, 

10-20, 20-30, 30-40, 40-60, 60-80, 80-100, 100-120, 120-140 และ 140-160 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะหสมบัติทาง

กายภาพและเคมี และการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในดิน พบวา สวนป าสนคาริเบีย อายุ 18 ป ดินช้ันบนเปนดินทราย

ปนดินรวน และดินรวนปนทราย ดินช้ันลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย และดินเหนียว  ความหนาแนนรวมต่ําถึงต่ํามาก  พบ

ปริมาณกรวดคอนขางมาก ดินมีคาปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงจัดมาก อินทรียวัตถุและคารบอนมีคาปานกลางในดินช้ันบน และ

คอนขางต่ําถึงต่ําในดินช้ันลาง ไนโตรเจนมีคาต่ํามากตลอดช้ันความลึกของดิน ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนมีคาคอนขางต่ําในดิน

ช้ันบนและต่ํามากในดินช้ันลาง โพแทสเซียมมีคาต่ําถึงปานกลางในดินช้ันบน และมีคาสูงถึงสูงมากในดินช้ันลาง แคลเซียมมีคา

ต่ํามากตลอดช้ันความลึกดิน และแมกนีเซียมมีคาต่ําถึงต่ํามากตลอดช้ันความลึกดิน การประเมินความอุดมสมบูรณของดินอยู

ในระดับปานกลางตลอดช้ันความลึกดิน ปริมาณอินทรียวัตถุและคารบอนท่ีสะสมในดินท่ีระดับความลึก 160 เซนติเมตร มีคา 

152 และ 88 เมกกะกรัมตอไร  สวนการสะสมธาตุอาหารอ่ืน ไดแก ไนโต รเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ

แมกนีเซียม มีคา 4,280, 2, 142, 420 และ 122 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

คําสําคัญ: สนคาริเบียอายุ 18 ป สมบัติดิน ธาตุอาหาร 

Abstract: Soil properties, soil carbon and nutrient accumulations in 18 year-old Pinus caribaea Morelet 

plantation were studied in progeny trial 1992 at Huey Bong Silvicultural Research Station, Chiang Mai 

province.  Soil study was taken in a soil pit (150 cm. width x 160 cm. depth).  Soil samples were collected 

along the profiles including 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60, 60-80, 80-100, 100-120, 120-140 and 140-

160 cm, and later analyzed for physical and chemical properties, and nutrients accumulations.  The 

results showed that the surface soil in pine plantation had loamy sand and sandy loam whereas subsoils 

were sandy clay loam and clay. Most soils had strongly to very strongly acid. Organic matters and carbon 

contents were moderately high in top soil and low to very low in subsoils.  Total nitrogen was very low, 

extractable Ca was low throughout the profiles and extractable Mg was low to very low throughout the 

profiles. Available P was moderately low in top soils and very low in subsoils, but extractable K were low 

to moderately low in top soils and high to very high in subsoils.  Assessment of the soil fertility level 
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revealed that almost soil depths were moderately fertile.Organic matters and carbon accumulations in 

160 cm soil depth were 152 and 88 Mg.rai-1.  Other nutrients accumulations including N, P, K, Ca and Mg 

were 4,280, 2, 142, 420 and 122 kg.rai-1, respectively. 

Keywords: 18 year-old Pinus caribaea, Soil properties, Nutrients 

 

 

บทนํา  

 ปริมาณคารบอนท่ีถูกกักเก็บไวในดินมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยูกับหลายปจจัย แตปจจัยหลักๆ 

ไดแก  การใชประโยชนท่ีดิน  สภาพภูมิอากาศ  และการทํา

การเกษตร  ซึ่งโดยท่ัวไปจะสงผลตอปริมาณคารบอนในดิน  

เน่ืองจากพืชท่ีปลูกเปนกลไกสําคัญในการกักเก็บหรือดูดซับ

กาซคารบอนไดออกไซดผานกระบวนการสังเคราะหแสง เพ่ือ

นํามากักเก็บในรูปของมวลชีวภาพท้ังในสวนเหนือดินและ

สวนใตดิน  เมื่อพืชตายลงหรือถูกเก็บเก่ียวไป  บางสวนยังคง

เหลือเศษซากไวในดิน ทําใหปริมาณคารบอนในดินเพ่ิมสูงข้ึน  

การจัดการดินท่ีเหมาะสมจะทําใหปริมาณคารบอนในดิน

เพ่ิมข้ึนและลดการปลดปลอยคารบอนออกสูบรรยากาศ  

โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีทําการเกษตรจะมีการยอยสลายของ

อินทรียวัตถุและปลดปลอยกาชคารบอนสูบรรยากาศ

มากกวาดินตามธรรมชาตท่ีิไมมีการรบกวน 

สนคาริเบียเปนไมตางถิ่นที่มีถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติอยูในเขต

รอน มีการเติบโตดีกวาสนสามใบซ่ึงเปนไมทองถิ่นของไทย (Granhof 

and Homjeen, 1983 ) สามารถปลูกไดทั้งในพ้ืนที่ระดับสูงและระดับ

ต่ํา มีการเติบโตดีในพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูง ( Granhof, 1983a) 

นอกจากนี้ การจัดการสวนปาอยางดีสามารถเพ่ิมผลผลิตเนื้อไมได 

(Granhof and Homjeen, 1983) การเติบโตของสนคาริเบียในแต

ละพ้ืนที่จะแตกตางกันสาเหตุจากปจจัยหลายประการ ไดแก ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนระยะปลูกของตนไม เป น

ตน (สาโรจน, 2544) การเติบโตของสนคาริเบียอายุ 29 ป ที่สถานีวนวัฒน

วิจัยหวยบง (ความหนาแนนตนไม 88 ตน/ไร) มีความสูงเฉล่ีย 21.08  เมตร

ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอกเฉล่ีย 25.63 เซนติเมตร คิดเปนอัตราความ

เพ่ิมพูนทางความสูงและขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 0.73 เมตร/ป และ 

0.88 เซนติเมตร/ป (พงษศักดิ์ และคณะ, 2555) ในขณะที่สนคาริเบียอายุ 18 

ป ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง (ความหนาแนนตนไม 138 ตน/ไร) ป  มีความ

สูงเฉล่ีย 20.59 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอกเฉล่ีย 20.97 

เซนติเมตร คิดเปนอัตราความเพ่ิมพูนทางควา มสูงและขนาดเสนผาศูนยกลาง

เทากับ 1.14 เมตร/ป และ 1.17 เซนติเมตร/ป (อําไพ และคณะ, 2555) จะ

เห็นไดวา แมปลูกสนคาริเบียในสถานีเดียวกันแตตางพ้ืนที่ก็มีการเติบโต

แตกตางกัน ดังนั้น สมบัติดินอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสนคาริเบียมีการ

เติบโตแตกตางกัน ซ่ึ ง พงษศักดิ์ และคณะ (2555) ไดศึกษาดินในสวนปาสน

คาริเบียอายุ 29 ปแลว พบวา มีความหนาแนนรวมต่ําถึงต่ํามาก พบปริมาณ

กรวดคอนขางมากในดินชั้นลาง ดินชั้นบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินชั้นลาง

เปนดินเหนียว ดินรวนเหนียวปนทราย และดินรวนเหนียว ดินมีคาปฏิกิริยา

เปนกรดจัดถึงกรดจัดมากในดินชั้นบน และเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย

ในดินชั้นลาง  อินทรียวัตถุและคารบอนมีคาคอนขางสูงในดินชั้นบนและลด

ต่ําลงในดินชั้นลาง ไนโตรเจนมีคาต่ํามากตลอดชั้นความลึกของดิน และ

แคลเซียมมีคาต่ําตลอดชั้นดิน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีคาคอนขางสูงถึงสูง

ในดินชั้นบนและลดต่ําลงมากในดินชั้นลาง โพแทสเซียมและแมกนีเซียมมีคา

ต่ําในดินชั้นบนและเพ่ิมขึ้นสูงในดินชั้นลาง ความอุดมสมบูรณของดินอยูใน

ระดับปานกลางเกือบตลอดชั้นความลึกดิน  

 ดังน้ัน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติดิน

ของสวนปาสนคาริเบีย อายุ 18 ป ท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวย

บง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปรียบเทียบกับสมบัติดินสวนปาสน

คาริเบียอายุ 29 ป นอกจากน้ียังศึกษาการกักเก็บคารบอน

และธาตุอาหารในดิน ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลในการสงเสริม

การปลูกสรางสวนปาสนคาริเบียเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ

และชวยลดปญหาภาวะโลกรอนไดอีกทางหน่ึง 
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อุปกรณและวิธีการทดลอง 

การวิจัยดําเนินการท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง 

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูท่ี กม. 32 ถนนฮอด – แม

สะเรียง บริเวณเสนรุงท่ี  180 10´เหนือเสนแวงท่ี  980 25´
ตะวันออก ณ พิกัด 47 Q 0439766 UTM 2006603 พ้ืนท่ี

อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ  800 เมตร ปริมาณนํ้าฝน

เฉลี่ยตอปประมาณ  1,100 มิลลิเมตรเก็บขอมูลในแปลง

ทดสอบสายพันธุไมสนคาริเบียป 2535 โดยมีวิธีการศึกษา 

ดังน้ี 

 ศึกษาคารบอนและธาตุอาหารท่ีกักเก็บในดินโดย

ขุดหลุมดินท่ีมีความลึก 160 เซนติเมตร หรือถึงช้ัน C ตาม

ระดับความลึก 11 ระดับ คือ 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-

40 , 40-60 , 60-80 , 80-100 , 100- 120 , 120- 140 , และ 

140-160 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ได แก 

เน้ือดิน วิเคราะหการกระจายของอนุภาคดินโดยวิธี 

Hydrometer method และหาความหนาแนนรวมโดยวิธี 

Core method วิเคราะหสมบัติทางเคมี  ไดแก คาปฏิกิริยา

ของดิน (pH) ความเขมขนของอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนท้ังหมด 

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  โพแทสเซียม แคลเซียม และ

แมกนีเซียมท่ีสกัดได (Soil Conservation Service, 1996) 

ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน (กองสํารวจดิน , 2523 ) 

และหาปริมาณมวลดินตอพ้ืนท่ี เพ่ือคํานวณหาปริมาณ

คารบอนและธาตุอาหารตางๆ ท่ีสะสมในดิน 

ผลและวิจารณ 

1. สมบัติของดิน  

 1.1  ลักษณะทางกายภาพของดิน ดินช้ันบนท่ีระดับ 

0-5 เซนติเมตร เปนดินทรายปนดินรวน (loamy sand) และ

ดินรวนปนทราย (sandy loam) ท่ีระดับ 5-40 เซนติเมตร 

สวนช้ันลางลงไปมีสวนผสมของดินเหนียวมากข้ึน จัดเปนดิน

รวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) ท่ีระดับ 40-60 

เซนติเมตร และดินเหนียว  (clay) ท่ีระดับลึกกวา 60 

เซนติเมตร ความหนาแนนรวมต่ําถึงต่ํามากระหวาง 0.45-

1.12 เมกกะกรัมตอลูกบาศกเมตร ปริมาณ กรวดรอยละ 

27.82-75.90 (Table 1) 

 1.2  ลักษณะทางเคมีของดิน  สมบัติทางเคมีของดิน

เก่ียวของกับสภาพความอุดมสมบูรณของดินหรือความเปน

ประโยชนของธาตุอาหารในดิน ผลการศึกษาลักษณะทางเคมี

ของดินดังแสดงใน  Table 2 จากการประเมินลักษณะทาง

เคมีของดินโดยใชมาตรฐานของ Land Classification and 

FAO Project Staff (1973); Soil Survey Division Staff 

(1993) และ Land Use Planning Division (1993) มีดังน้ี 

 1.2.1  ปฏิกิริยาของดิน (Soil reaction, pH) 

ดินมีคาปฏิกิริยาเปนกรดจัดมาก (very strongly acid) 

ยกเวนท่ีระดับความลึกดิน 20-40 และ 80-140 เซนติเมตร 

เปนกรดจัด (strongly acid) 

 1.2.2  อินทรียวัตถุ (OM) คารบอน (C) และ

ไนโตรเจน  (N) ในดิน อินทรียวัตถุและคารบอนมีคาปาน

กลางในดินช้ันบน  (0-5 เซนติเมตร ) และมีคาคอนขางต่ําถึง

ต่ําในดินช้ันลาง สวนไนโตรเจนมีคาต่ํามากตลอดช้ันความลึก

ของดิน คาสัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) แสดง

ถึงอัตราการยอยสลายของซากพืช หากมีคาสูงแสดงวามี

อัตราการยอยสลายต่ํา ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา คาสัดสวน

คารบอนต อไนโตรเจนมีคาสูงสุดท่ีระดับความลึก 20-30 

เซนติเมตร และมีคาต่ําสุดท่ีความลึก 60-80 เซนติเมตร 

เน่ืองจากซากพืชยังไมยอยสลายจึงพบคา C/N ratio สูง  

 1.2.3  ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม  (K), 

แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ท่ีสามารถสกัดได 

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนมีคาคอนขางต่ําในดินช้ันบนและ

ต่ํามากในดินช้ันลาง โพแทสเซียมมีคาต่ําในดินช้ันบนท่ีระดับ

ความลึก 0-30 เซนติเมตร และมีคาปานกลางในดินช้ันลาง 

ยกเวนท่ีระดับ 40- 100 เซนติเมตร มีคาสูงถึงสูงมาก 

แคลเซียมมีคาต่ํามากตลอดช้ันความลึกดิน สวนแมกนีเซียมมี

คาต่ําถึงต่ํามากตลอดช้ันความลึกดิน 

 1.3  การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 
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 1.3.1  ความสามารถแลกเปลี่ยนไอออนบวก 

(Cation exchange capacity, CEC) แสดงถึงปริมาณ

แคตไอออนท้ังหมดท่ีดินหรือคอลลอยดน้ันสามารถจะดูดยึด

ไวได ผลจากการศึกษาพบความสามารถแลกเปลี่ย นไอออน

บวกมีคาสูงตลอดช้ันดิน (Table 3)  

 1.3.2  อัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส (Base 

saturation, BS) แสดงถึงคารอยละเฉพาะท่ีไอออนบวก

สามารถแลกเปลี่ยนได  ผลจากการศึกษาพบอัตรารอยละ

ความอ่ิมตัวเบสมีคาต่ําตลอดช้ันความลึกดิน  (Table 4) 

เน่ืองจากดินภายใตสภาพปามีการพัฒนาคอนขางสูง ผานการ

ชะละลาย และธาตุประจุบวกท่ีเปนดางบางธาตุถูกพันธุไมใน

ปาดูดซับไปใชประโยชน ทําใหธาตุประจุบวกท่ีเปนดางคง

เหลืออยูในดินนอย 

 1.3.3  การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

โดยใชลักษณะบางประการ ไดแก อิ นทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสท่ี

เปนประโยชน โพแทสเซียม ความสามารถแลกเปลี่ยนไอออน

บวก และอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส พบวา ความอุดม

สมบูรณของดินอยูในระดับปานกลางตลอดช้ันความลึกดิน 

(Table 4) 

 2.  ปริมาณคารบอนและธาตุอาหารท่ีสะสมในดิน 

 ปริมาณคารบอนและธาตุอาหารท่ีสะสมในดินท่ีระดับ

ความลึก 160 เซนติเมตร แสดงใน  Table 5 พบวา ปริมาณ

อินทรียวัตถุ และคารบอนท่ีสะสมในดินมีคา 152 และ 88 

กิโลกรัมตอไร สวนการสะสมธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีคา 

4,280, 2, 142, 420 และ 122 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบสมบัติดินของสวนปาสนคาริเบีย 

อายุ 18 ป และ 29 ป (พงษศักดิ์ และ คณะ , 2555) ท่ีสถานี

วนวัฒนวิจัยหวยบง พบวา  มีลักษณะคลายคลึงกันท้ังสมบัติ

ทางกายภาพและเคมี (Figure 1) แตความเขมขนและ

ปริมาณธาตุอาห ารของสวนปาอายุ 29 ป สวนใหญมีคา

มากกวาท่ีอายุ 18 ป ท้ังน้ีเน่ืองจากความหนาแนนตนไมของ

สนคาริเบียอายุ 18 ป มีมากกวาอายุ 29 ป ทําใหมีการดูด

ธาตุอาหารไปใชมากกวาจึงเหลือธาตุอาหารในดินนอยกวา 

ประกอบกับการเติบโตของสนคาริเบียอายุ 29 ป เริ่มชาลงจึง

ดูดธาตุอาหารไปใชนอยลงดวย  ดังน้ัน การเติบโตของสนคา

ริเบียท่ีแตกตางกันไมไดมีสาเหตุจากสมบัติดิน การเติบโตของ

ตนไมข้ึนกับปจจัยหลัก 3 ประการ คือ พันธุกรรม 

สิ่งแวดลอม และการจัดการสวนปา ซึ่งสิ่งแวดลอม และการ

จัดการสวนปาท้ัง 2 แปลงไมแตกตางกัน แตสนคาริเบี ยอายุ 

18 ป ปลูกโดยใชเมล็ดพันธุดีท่ีผานการทดสอบแลววาเติบโต

ดีในพ้ืนท่ีระดับสูงของประเทศไทย (Granhof, 1983b) 

นอกจากจะเปนพันธุท่ีมีการเติบโตดีและมีลักษณะท่ัวไปดี

แลวยังผานการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของประเทศ

ไทยไดดีดวย ซึ่งตางจากแปลงสนคาริเบียอา ยุ 29 ป ท่ีนํา

เมล็ดจากตางประเทศหลายถ่ินกําเนิดเขามาปลูกโดยตรง 

แมวาจะผานการคัดเลือกพันธุมาแลวแตบางถ่ินกําเนิดอาจไม

เหมาะกับสภาพแวดลอมในประเทศไทย ดังน้ัน การปลูก

สรางสวนปาสนคาริเบียควรใชเมล็ดท่ีผานการปรับปรุงพันธุ

มาแลว รวมกับการจัดการสวนปาท่ีดี จะสามารถเพ่ิมผลผลิต

เน้ือไมและเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บคารบอนและธาตุ

อาหารในมวลชีวภาพปาไม 

 เมื่อเปรียบเทียบการกักเก็บคารบอนในสวนปาจาก

การศึกษาน้ีพบวา การกักเก็บคารบอนในดิน (88  เมกกะ

กรัมตอไร) มีคามากกวาการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพปา

ไม (14 .36 เมกกะกรัมตอไร ) อยางไรก็ตาม  การกักเก็บ

คารบอนในดินมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนอยมาก ซึ่งตางกับการ

กักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพปาไมท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนตาม

การเติบโตของตนไม และเมื่อตัดไมไปใชประโยชนก็สามารถ

ปลูกทดแทนและมีการเก็บกักคารบอนในมวลชีวภาพปาไมได

อยางตอเน่ือง ทําใหสามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด

ในบรรยากาศและชวยลดภาวะโลกรอนไดเปนอยางดี 
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Table 1 Some physical properties in soil profiles of pine plantation 

Soil 
depth 

Bulk density Gravel Soil particle distribution (%) Soil texture 
(cm) (Mg.m-3) * (%) Sand Silt Clay 
0-5  1.12 L 27.82 82.5 9.3 8.2 Loamy sand 

 5-10 1.18 L 31.39 77.4 11.9 10.7 Sandy loam 
 10-20 0.97 VL 41.84 74.9 11.1 14.0 Sandy loam 
 20-30 0.52 VL 69.72 77.4 11.9 10.7 Sandy loam 
 30-40 0.51 VL 71.66 72.3 11.2 16.5 Sandy loam 
 40-60 0.45 VL 75.90 54.5 11.4 34.1 Sandy clay loam 
 60-80 0.61 VL 60.85 31.6 14.1 54.3 Clay 
 80-100 0.55 VL 64.78 34.1 16.6 49.3 Clay 
 100-120 0.85 VL 42.14 39.2 16.6 44.2 Clay 
 120-140 0.73 VL 59.44 41.8 16.5 41.7 Clay 
 140-160 0.74 VL 47.65 39.2 16.6 44.2 Clay 

Note   *  L = low,  ML = moderately low,  M = medium,  MH = moderately high (นงคราญ, 2529) 

 

Table 2 Some chemical properties in soil profiles of pine plantation 

Soil 

depth  

pH  O.M. C Total 

N 

C/N 
ratio 

Available 

P 

Extractable (mg.kg-1) 
(cm) (g.kg-1) (g.kg-1) (g.kg-1) (mg.kg-1) K Ca Mg 

0-5 4.84 very strongly acid 21.20 12.30 0.48 25.6 7.63 31.85 173.8 45.45 
5-10 4.66 very strongly acid 14.00 8.12 0.34 23.9 2.70 40.23 53.1 39.94 
10-20 4.81 very strongly acid 8.40 4.87 0.21 23.2 1.06 46.93 13.0 29.14 
20-30 5.32 strongly acid 8.00 4.64 0.15 30.9 1.35 33.52 75.8 55.08 
30-40 5.31 strongly acid 6.90 4.00 0.24 16.7 0.77 62.02 109.3 75.36 
40-60 4.85 very strongly acid 9.30 5.39 0.27 20.0 0.58 134.10 114.2 51.57 
60-80 4.78 very strongly acid 11.10 6.44 0.49 13.1 0.97 155.89 281.9 61.34 
80-100 5.30 strongly acid 6.50 3.77 0.21 18.0 0.10 103.93 339.1 83.5 
100-120 5.38 strongly acid 5.80 3.36 0.12 28.0 0.29 77.11 345.4 70.3 
120-140 5.38 strongly acid 6.50 3.77 0.15 25.1 0.29 70.40 384.1 113.5 
140-160 5.07 very strongly acid 7.40 4.29 0.21 20.4 0.39 63.70 287.3 80.1 
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Table 3 Extractable bases and acidity, CEC and BS in soil profiles of pine plantation 

Soil depth  K Ca Mg Na sum of Extr. CEC B.S. 
base acidity by sum by sum 

(cm) (--------------------------------------------cmol.kg-1---------------------------------------------) (%) 
 0 - 5 0.08 0.87 0.38 1.33 45.17 46.5 2.86 0.08 
 5 - 10 0.10 0.27 0.33 0.70 32.65 33.4 2.10 0.10 
 10 - 20 0.12 0.07 0.24 0.43 23.37 23.8 1.80 0.12 
 20 - 30 0.09 0.38 0.46 0.92 20.43 21.4 4.33 0.09 
 30 - 40 0.16 0.55 0.63 1.33 20.72 22.1 6.05 0.16 
 40 - 60 0.34 0.57 0.43 1.34 34.31 35.7 3.77 0.34 
 60 - 80 0.40 1.41 0.51 2.32 47.03 49.4 4.70 0.40 
 80 - 100 0.27 1.70 0.70 2.66 34.99 37.7 7.06 0.27 
100 - 120 0.20 1.73 0.59 2.51 31.19 33.7 7.45 0.20 
120 - 140 0.18 1.92 0.95 3.05 30.80 33.9 9.00 0.18 
140 - 160 0.16 1.44 0.67 2.27 34.63 36.9 6.14 0.16 

 

Table 4 Fertility assessment along soil profiles of pine plantation 

Soil 
depth  

OM Available P  Extractable 
K  

CEC B.S. Total  Ferity  
(cm) (g.kg-1)  * (mg.kg-1)  * (mg.kg-1)  * (cmol.kg-1) * (%) * points** assessment 
 0 - 5 21.2 (2) 7.6 (3) 0.1 (1) 46.5 (3) 2.86 (1) 10 medium 
 5 - 10 14.0 (2) 2.7 (3) 0.1 (1) 33.4 (3) 2.10 (1) 10 medium 
 10 - 20 8.4 (2) 1.1 (3) 0.1 (1) 23.8 (3) 1.80 (1) 10 medium 
 20 - 30 8.0 (1) 1.4 (3) 0.1 (1) 21.4 (3) 4.33 (1) 9 medium 
 30 - 40 6.9 (1) 0.8 (3) 0.2 (1) 22.1 (3) 6.05 (1) 9 medium 
 40 - 60 9.3 (1) 0.6 (1) 0.3 (3) 35.7 (3) 3.77 (1) 9 medium 
 60 - 80 11.1 (1) 1.0 (1) 0.4 (3) 49.4 (3) 4.70 (1) 9 medium 
 80 - 100 6.5 (1) 0.1 (1) 0.3 (3) 37.7 (3) 7.06 (1) 9 medium 
100 - 120 5.8 (1) 0.3 (1) 0.2 (3) 33.7 (3) 7.45 (1) 9 medium 
120 - 140 6.5 (1) 0.3 (1) 0.2 (2) 33.9 (3) 9.00 (1) 8 medium 
140 - 160 7.4 (1) 0.4 (1) 0.2 (2) 36.9 (3) 6.14 (1) 8 medium 

 

Table 5 Stored soil carbon and nutrients of pine plantation 

Soil Depth OM C Total N Available P Extractable (kg.rai-1) 
(cm) (Mg.rai-1) (Mg.rai-1) (kg.rai-1) (kg.rai-1) K Ca Mg 
 0 - 5 19.01 11.03 430.40 0.68 2.86 15.58 4.08 
 5 - 10 13.22 7.67 320.97 0.25 3.80 5.01 3.77 
 10 - 20 13.07 7.58 326.70 0.16 7.30 2.02 4.53 
 20 - 30 6.71 3.89 125.79 0.11 2.81 6.36 4.62 
 30 - 40 5.61 3.26 195.29 0.06 5.05 8.89 6.13 
 40 - 60 13.28 7.70 385.57 0.08 19.15 16.31 7.36 
 60 - 80 21.58 12.51 952.51 0.19 30.30 54.80 11.92 
 80 - 100 11.35 6.59 366.85 0.02 18.16 59.24 14.58 
100 - 120 15.85 9.19 327.85 0.08 21.07 94.36 19.20 
120 - 140 15.13 8.78 349.26 0.07 16.39 89.43 26.43 
140 - 160 17.57 10.19 498.52 0.09 15.12 68.20 19.01 

Total 152 88 4,280 2 142 420 122 
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Figure 1 Comparison of soil properties along soil 

profiles of 18 and 29 year-old pine plantations 
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 ดินในสวนปาสนคาริเบีย อายุ 18 ป ท่ีสถานี

วนวัฒนวิจัยหวยบง พบลักษณะทางกายภาพของดินช้ัน

บนเปนดินทรายปนดินรวน (loamy sand) และดินรวน

ปนทราย (sandy loam) สวนช้ันลางลงไปมีสวนผสมของ

ดินเหนียวมากข้ึน จัดเปนดินรวนเหนียวปนทราย (sandy 

clay loam) และดินเหนียว (clay) ความหนาแนนรวมต่ํา

ถึงต่ํามากพบปริมาณกรวดคอนขางมาก 

 สมบัติทางเคมีของดินพบคาปฏิกิริยาเปนกรดจัด

ถึงจัดมาก อินทรียวัตถุและคารบอนมีคาปานกลางในดิน

ช้ันบน และคอนขางต่ําถึงต่ําในดินช้ันลาง สวนไนโตรเจน

มีคาต่ํามากตลอดช้ันความลึกของดิน  ฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชนมีคาคอนขางต่ําในดินช้ันบนและต่ํามากในดินช้ัน

ลาง โพแทสเซียมมีคาต่ําถึงปานกลางในดินช้ันบน และมี

คาสูงถึงสูงม ากในดินช้ันลาง แคลเซียมมีคาต่ํา มากตลอด

ช้ันความลึกดิน สวนแมกนีเซียมมีคาต่ําถึงต่ํามากตลอดช้ัน

ความลึกดิน ผลการประเมินความอุดมสมบูรณของดินอยู

ในระดับปานกลางตลอดช้ันความลึกดิน  

 ปริมาณคารบอนและธาตุอาหารท่ีสะสมในดินท่ี

ระดับความลึก 160 เซนติเมตร มีคา 152 และ 88 เมกกะ

กรัมตอไร  สวนการสะสมธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีคา 

4,280, 2, 142, 420 และ 122 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

 การกักเก็บคารบอนในดินมีโอกาสเปลี่ยนแปลง

นอยมาก ซึ่งตางกับการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพปา

ไมท่ีมโีอกาสเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของตนไม และเมื่อตัด

ไมไปใชประโยชนก็สามารถปลูกทดแทน และมีการเก็บกัก

คารบอนในมวลชีวภาพปาไมไดอยางตอเน่ือง ทําให

สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศและ

ชวยลดภาวะโลกรอนไดเปนอยางด ี
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การประมาณมูลคาเน้ือไมและการกักเก็บคารบอนในสวนปาสนคาริเบียอายุ 18 ป 

Estimating the Valuation of Stem Volume and Carbon Accumulations 

in 18 Year-old Pinus caribaea Morelet Plantation 

สมชาย นองเนือง1 อําไพ พรลีแสงสุวรรณ1 สาโรจน วัฒนสุขสกุล1 และ พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ1 

 1กลุมงานวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม 

 

บทคัดยอ : การประมาณมูลคาเน้ือไมและการกักเก็บคารบอนในสวนปาสนคาริเบียอายุ 18 ป ท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง 

จังหวัดเชียงใหม โดยการประมาณมูลคาของเน้ือไมจากปริมาตรไมท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดในรูปไมซุงและไมฟน  และ

ประมาณมูลคาการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในสวนปา ไดแก กักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพปาไม และ

ในดิน พบวา การประเมินมูลคารวมของสวนปาสนคาริเบียคิดเปน 177,347 บาทตอไร โดยเปนมูลคาผลผลิตเน้ือไมเฉลี่ย 

166,932 บาทตอไร และมูลคาการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในเน้ือเยื่อพืชและดินเฉลี่ย 942 และ 9,472 บาทตอไร การ

ปลูกสรางสวนปาสนคาริเบียควรใชพันธุท่ีผานการปรับปรุงพันธุมาแลว รวมกับการจัดการสวนปาท่ีดี จะสามารถเพ่ิมผลผลิต

และมูลคาสวนปาท้ังดานเน้ือไมและการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหาร 

คําสําคัญ: สวนปาสนคาริเบียอายุ 18 ป ปริมาตรไม ธาตุอาหาร ดิน มูลคา 

 

Abstract: Estimating the valuation of stem volume and carbon accumulations in 18 year-old Pinus 

caribaea Morelet plantation were studied in progeny trial 1992 at Huey Bong Silvicultural Research 

Station, Chiang Mai province.  The objectives of the studies were to determine the valuation on wood 

and nutrient products in the ecosystem of Pinus caribaea plantation including, forest biomass and soil.  

The result revealed that the total value of Pinus caribaea plantation ecosystem was 177,347 baht/rai 

including, the value of wood production, 166,932 baht/rai and the value of nutrient products, which were 

composed of the value on forest biomass and soil of 942 and 9,472 baht/rai, respectively.  The products 

and valuations of Pinus caribaea plantation could be increased by using improvement seeds and 

intensive forest management. 

Keywords: 18 year-old Pinus caribaea plantation, stem volume, nutrients, soil, value 
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บทนํา  

 กาซคารบอนไดออกไซดถูกปลดปลอยสูบรรยากาศ

โดยกระบวนการตางๆ  เชน การเผาไหมเช้ือเพลิงและการตัด

ไมทําลายปา แตในขณะเดียวกันการเติบโตของตนไมและปา

ไมก็ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและเปลี่ยนสภาพใหเปน

มวลชีวภาพ (Biomass) กระบวนการน้ีเรียกวา  การสะสม

คารบอนหรือการกักเก็บ (Carbon Sequestration) ซึ่งถือ

ไดวาเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดกาซ

คารบอนไดออกไซด การตัดไมไปใชประโยชนในการกอสราง 

ทําเครื่องเรือน เปนตน และปลูกปาทดแทนเปนการกักเก็บ

กาซคารบอนไดออกไซดท่ีไมสิ้นสุด  

การลดก าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ กาซ

คารบอนไดออกไซด ใหไดตามเปาหมายน้ัน นอกจากจะ

ดําเนินการโดยมีโครงการอนุรักษพลังงานดวยการใชพลังง าน

อยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงานทดแทนแลว ยัง

จะตองมีโครงการปลูกปาเพ่ือชวยดูดเก็บพรอมกันไปดวย 

เพราะแมจะอนุรักษเพียงใดก็ยังตองมีการปลดปลอยสู

บรรยากาศอยูตลอดแมจะมีอัตราลดลง การปลูกปาและพืชสี

เขียวยืนตนเทาน้ันท่ีจะมีโอกาสลด กาซคารบอนไดออกไซด

จากช้ันบรรยากาศได 

การดูดกาซคารบอนไดออกไซด ของการปลูกสราง

สวนปาข้ึนใหม เปนผลพลอยไดมากกวาท่ีจะเปน

ผลประโยชนโดยตรง เพราะเปนท่ีทราบกันท่ัวไปวาประโยชน

ท่ีไดโดยตรงจากปาคือผลผลิตเน้ือไม สวนประโยชนทางออม

นอกจากชวยอนุรักษตนนํ้าลําธาร ดิน เปนท่ีพักผอนหยอนใจ

และแหลงเรียนรูทางธรรมชาติแลว ยังชวยลดมลภาวะในช้ัน

บรรยากาศของโลก การปลูกปาไมเพ่ือกักเก็บคารบอนกําลัง

ถูกใชเปนเครดิตทางการคาระหวางประเทศในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมโลก 

 การปลูกปาเพ่ือใหไดปริมาตรเน้ือไมหรือมวล

ชีวภาพสูงสุดน้ัน ข้ึนกับการเลื อกชนิดพรรณไม เลือกพ้ืนท่ี

ปลูก เลือกพันธุท่ีดี มีการจัดการท่ีเหมาะสม เปาหมายเพ่ือให

ตนไมเติบโตดีและใหผลตอบแทนทางมูลคาสูงสุด สนคาริเบีย

เปนไมตางถ่ินเขตรอนท่ีมีการเติบโตดีกวาไมสนทองถ่ินของ

ไทย สามารถปลูกไดท้ังในพ้ืนท่ีระดับสูงและระดับต่ํา มีการ

เติบโตดีในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณนํ้าฝนสูง (Granhof, 1983) 

นอกจากน้ี การจัดการสวนปาอยางดีสามารถเพ่ิมผลผลิตเน้ือ

ไมได (Granhof and Homjeen, 1983) สนคาริเบียสามารถ

ใชประโยชนไดอยางกวางขวาง เน้ือไมใชทําเครื่องเรือนไดดี

มาก ทําไมประสานใชงานท่ัวไป หรือใชกลึงและแกะสลักไดดี 

ทําไมวงกบ ไมวงกบประสาน หรือไมกรอบและบานหนาตาง

ไดพอใช (สุธี และ ภิรมย, 2531) นอกจากน้ี สนคาริเบียยังมี

ลักษณะของเสนใยยาว ปริมาณเซลลูโลสสูง ใชทํากระดาษ

เหนียวไดดี มีความตานทานตอแรงฉีกและการหักพับงอสูง

กวาไมสนสามใบและสนสองใบ (ทัศนีย และคณะ, 2529) สน

คาริเบียจึงเปนพันธุไมชนิดหน่ึงท่ีควรสงเสริมใหปลูกสราง

เปนสวนปาเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากประโยชนดานเน้ือไมแลว 

ยังชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ชวยลดปญหาโลกรอน

ไดอีกทางหน่ึง 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณมูลคาของสวน

ปาสนคาริเบีย อายุ 18 ป ซึ่งปลูกท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง 

จังหวัดเชียงใหม โดยการประเมินมูลคาของเน้ือไมจาก

ปริมาตรเน้ือไมท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดในรูปไมซุงและ

ไมฟน และมูลคาการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในสวน

ปา ไดแก กักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในมว ลชีวภาพปา

ไมและในดิน เพ่ือใชเปนขอมูลในการสงเสริมการปลูกสราง

สวนปาสนคาริเบียตอไป 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

การวิจัยดําเนินการท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง 

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูท่ี  กม. 32  ถนนฮอด - 

แมสะเรียง บริเวณ เสนรุงท่ี 180 10´เหนือ เสนแวงท่ี 980 

25´ตะวันออก ณ พิกัด 47 Q 0439766 UTM 2006603 

พ้ืนท่ีอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ  800  เมตร ปริมาณ

นํ้าฝนเฉลี่ยตอปประมาณ  1,100 มิลลิเมตร เก็บขอมูลใน
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แปลงทดสอบสายพันธุไมสนคาริเบียป 2535 เน้ือท่ี 13.78 ไร 

ระยะปลูก 3 x 3 ตารางเมตร โดยมีวิธีการศึกษา ดังน้ี 

1.  เก็บขอมูลการเติบโตของตนไม โดยวัดขนาดเสนผาศูนยกลาง

ลําตนที่ระดับ 1.3 เมตร จากพ้ืนดิน (DBH) และความสูงของตนไมทุกตน 

2.  ศึกษาปริมาตรไมและมวลชีวภาพจากสมการ  

allometric ท่ีสรางข้ึนโดยใช stratified-clip technique 

จากการตัดตัวแทนไมใน สวนปา (พงษศักดิ์ , 2538) และเก็บ

ตัวอยางช้ินสวนพืชนําไปวิเคราะหหาความเขมขนของ

คารบอนและธาตุอาหารในเน้ือเยื่อพืชในหองปฏิบัติการ  

3.  ศึกษาคารบอนและธาตุอาหารท่ีกักเก็บในดิน  

โดยขุดหลุมดินท่ีมีความลึก 160 เซนติเมตร  หรือถึงช้ัน C 

และเก็บตัวอยางดินตามระดับความลึก เพ่ือวิเคราะหสมบัติ

ทางกายภาพและเคมี ในหองปฏิบัติการ และหาปริมาณมวล

ดินตอพ้ืนท่ี เพ่ือคํานวณหาปริมาณคารบอนและธาตุอาหาร

ตางๆ ท่ีสะสมในดิน (Soil Conservation Service, 1996) 

4.  การประเมินมูลคาของเน้ือไมและการกักเก็บ

ธาตุอาหารในสวนปาสนคาริเบีย  

 4.1  การประเมินมูลคาของเน้ือไม  พิจารณา

จากปริมาตรเน้ือไมท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดในรูปไมซุง

และไมฟน และคํานวณมูลคาของผลผลิตไม โดยประเมินจาก

ราคาของเน้ือไม ดังน้ี ไมซุง ใชราคาไมกระยาเลย จําแนก

ขนาดตามเสนรอบวงลําตนท่ีระดับอก  (GBH) ขนาด 30-50, 

50-100 และ > 100 เซนติเมตร ข้ึนไป  ราคา  1,000, 3,000 

และ 5,000 บาท/ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ  และขนาดเล็ก

กวา 30 เซนติเมตร ใชประโยชนเปนไมฟน ราคา  600 บาท/

ลูกบาศกเมตร (ขนิษฐา และคณะ, 2554)  

 4.2  การประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอน

และธาตุอ าหารในสวนปา โดยประยุกตใชวิธี Market 

valuation และ Cost replacement method (พงษศักดิ์ 

และ พิณทิพย , 2552) ท้ังน้ีมูลคาของคารบอน ประเมินจาก

การซื้อขายคารบอนในตลาดโลก โดยเปนการซื้อขายในตลาด

แบบสมัครใจ (Voluntary carbon market : VCM) 

(Katherine, et al. 2008.) มูลคาการซื้อขายคารบอน

เทากับ 0.10 US$ tonC-1 หรือ 3.074 บาทตอตันคารบอน 

(อัตราแลกเปลี่ยน 30.74 บาทตอดอรลาสหรัฐ ) และการ

ประเมินมูลคาของธาตุอาหาร ไดแก  ไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม  (Ca) และ

แมกนีเซียม (Mg) จากปริมาณธาตุอาห ารท่ีสะสมในเน้ือเยื่อ

พืช และดิน ประเมินจากราคาของปุยยูเรีย (สําหรับธาตุ

ไนโตรเจน ) ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (ฟอสฟอรัส ) ปุย

โพแทสเซียมคลอไรด (โพแทสเซียม ) และปูนโดโลไมต 

(แคลเซียมและแมกนีเซียม ) ซึ่งราคาของปุยเคมีตอราคา 1 

กระสอบนํ้าหนัก 50 กิโลกรัม มีดังน้ี  ราคาปุยยูเรีย (46% N 

สําหรับธาตุไนโตรเจน ) 600 บาท ราคาปุยทริปเปลซุปเปอร

ฟอสเฟต (46% P2O5 สําหรับธาตุฟอสฟอรัส ) 600 บาท 

ราคาปุยโพแทสเซียมคลอไรด (60% K2O สําหรับธาตุ

โพแทสเซียม) 400 บาท และปูนโดโลไมต (31% CaO, 21% 

MgO สําหรับธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม ) 1,500 บาทตอ

ตัน เมื่อคํานวณเปรียบเทียบราคาปุยตอนํ้าหนักธาตุอาหาร

พืช 1 หนวย (กิโลกรัม ) พบวา มูลคาของธาตุอาหาร

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม 

(Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เทากับ 26.09, 26.09, 13.33, 

5.77 และ 5.77 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ  ท้ังน้ีการประเมิน

มูลคาธาตุอาหารสะสมในพืชพิจารณาจากธาตุอาหารท่ีพืช

สามารถนําไปใชประโยชนได (Readily available form) 

โดยเปลี่ยนปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดและธาตุอาหารท่ีอยูใน

รูปท่ีสกัดได (Exchangeable forms) ณ ชวงเวลาท่ีศึกษาให

มาอยูในรูปธาตุอาหารท่ีปลดปลอยและพืชสามารถดูดไปใช

ประโยชนได  โดยใชคาคงท่ี (factor) ของ C, N, P, K, Ca 

และ Mg เทากับ 1.00, 0.02, 2.29, 1.20, 1.40, และ 1.70 

เปนตัวคูณ (ขนิษฐา และคณะ, 2553) 

ผลและวิจารณ 

1. การประเมินมูลคาของเนื้อไม  

มูลคาเน้ือไมในรูปไมซุงประเมิ นจากปริมาตรไมสนคา

ริเบียท้ังแปลงท่ีคํานวณจากสมการท่ีสรางข้ึนโดยใชตัวแทน
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ตนไมในสวนปาสนคาริเบีย อายุ 18 ป คิดเปนเงิน 166,932 

บาทตอไร เฉลี่ย 9,274 บาทตอไรตอป (Table 1) 

2.  การประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอนและธาตุ

อาหารในสวนปา 

2.1  การประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอนและ

ธาตุอาหารในมวลชีวภาพปาไม ไดแก ลําตน ก่ิง ใบ และราก 

เมื่ออายุ 18 ป มีมูลคา 942 บาทตอไร เฉลี่ย 52 บาทตอไร

ตอป (Table 2) 

 2.2  การประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอนและ

ธาตุอาหารในดิน มีมูลคาเฉลี่ย 9,472 บาทตอไร (Table 3) 

3.  การประเมินมูลคารวมของสวนปาสนคาริเบีย 

เมื่อคิดมูลคารวมของผลผลิตไมในรูปไมซุงและการ

กักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในสวนปาสนคาริเบีย ไดแก 

มวลชีวภาพปาไม และดิน เมื่ออายุ 18 ป เทากับ 177,347 

บาทตอไร โดยเปนมูลคาผลผลิตเน้ือไมเฉลี่ย 9,274 บาทตอ

ไร และมูลคาการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารเฉลี่ย 

10,414 บาทตอไร (Table 4) 

 

 

Table 1 Estimating wood production values of pine plantation 

GBH_Class (cm) Price (baht/m3) Value (baht/13.78 rai) Value (baht/rai) Value (baht/ha) 

<30 600 381 28 173 

30-50 1,000 30,759 2,232 13,951 

50-100 3,000 2,146,298 155,755 973,466 

100-150 5,000 122,890 8,918 55,737 

Total   2,300,328 166,932 1,043,327 

Value of timber production  

(baht/year) 
127,796 9,274 57,963 
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Table 2 Estimating nutrient accumulation values on forest biomass of pine plantation  

Nutrient 

Nutrient 

storages  

(13.78 rai) 

Factor 

Available 

form  

(13.78 rai) 

Price 

Value (baht) 

13.78 rai 1 rai 1 ha 

C (Mg) 197.85 1.00 197.85 3.07 baht/Mg 608.2 44.1 275.8 

N (kg) 1,008.19 0.02 20.16 26.09 baht/kg 526.1 38.2 238.6 

P (kg) 43.02 2.29 98.52 26.09 baht/kg 2,570 187 1,166 

K (kg) 361.66 1.20 434.00 13.33 baht/kg 5,785 420 2,624 

Ca (kg) 313.95 1.40 439.52 5.77 baht/kg 2,536 184 1,150 

Mg (kg) 98.01 1.70 166.62 5.77 baht/kg 961 70 436 

          
Total 

(baht) 12,987 942 5,890 

     (baht/year) 722 52 327 

 

Table 3 Estimating nutrient values under 160 cm of soil depth of pine plantation 

Nutrient 
Nutrient storages 

(per rai) 
Factor 

Available 

form  
Price 

Value (baht) 
1 rai 1 ha 

C (Mg) 88 1.00 88 3.07 baht/Mg 272 1,698 
N (kg) 4,280 0.02 86 26.09 baht/kg 2,233 13,957 

P (kg) 2 2.29 4 26.09 baht/kg 108 675 

K (kg) 142 1.20 170 13.33 baht/kg 2,271 14,197 

Ca (kg) 420 1.40 588 5.77 baht/kg 3,395 21,216 

Mg (kg) 122 1.70 207 5.77 baht/kg 1,193 7,457 

          Total (baht) 9,472 59,200 

 

Table 4 Estimating total values of pine plantation  

Value 13.78 rai 1 rai 1 ha 

Timber production   
(baht) 2,300,328 166,932 1,043,327 

(baht/year) 127,796 9,274 57,963 

Nutrient production  

Plant (baht) 12,987 942 5,890 

Soil (baht) 130,524 9,472 59,200 

Total (baht) 143,511 10,414 65,090 

Total (baht) 2,443,839 177,347 1,108,418 
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เมื่อเปรียบเทียบมูลคาของสวนปาสนคาริเบีย อายุ 

29 ป ในพ้ืนท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยหวยบง จังหวัดเชียงใหม 

(อําไพ และคณะ , 2555ก) และสวนปาสนคาริเบีย อายุ 6 ป 

ท่ีสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม (อําไพ และ

คณะ, 2555ข) พบวา มูลคาเกือบท้ังหมดข้ึนกับผลผลิตเน้ือ

ไมซึ่งควรจะเพ่ิ มข้ึนตามอายุสวนปา แตจาก  Figure 1 พบ

สวนปาอายุ 18 ป มีมูลคาผลผลิตไมมากกวาท่ีอายุ 29 ป 

เน่ืองจากตนไมในสวนปาอายุ 18 ป มีความห นาแนนตนไม

มากกวาสวนปาอายุ 29 ป (ความหนาแนนตนไมท่ีอายุ 18 

และ 29 ป เทากับ 138 และ 88 ตน/ไร ตามลําดับ) และการ

เติบโตและปริมาตรไมในสวนปาอายุ 18 ป มากกวาอายุ 29 

ป มูลคาการกักเก็บธาตุอาหารในพืชจะเพ่ิมข้ึนตามอายุตนไม 

แตมูลคาการกักเก็บธาตุอาหา รในดินคอนขางเสถียรและไม

ข้ึนอยูกับอายุสวนปา แตข้ึนกับวัตถุตนกําเนิดดินและ

ขบวนการยอยสลายของสิ่งมีชีวิตในดิน และจาก  Figure 2 

จะเห็นวาการกักเก็บคารบอนในดินมีมากกวาในมวลชีวภาพ

ปาไม (86.02 และ 13.98% ตามลําดับ ) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ อําไพ และคณะ (2555ข) ท่ีพบสวนปาสนคา

ริเบียอายุ 29 ป มีการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพปาไม 

ซากพืชท่ีรวงหลน และในดิน เทากับ 13.45 , 0.61 และ 

85.94% ตามลําดับ ดังน้ัน การเพ่ิมมูลคาของสวนปาคือการ

เพ่ิมผลผลิตไม ซึ่งข้ึนกับการคัดเลือกพันธุท่ีดี มีการจัดการ

สวนปาอยางปราณีต  และเลือกปลูกชนิดไมใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาน้ีเห็นไดวา 

การปลูกสรางสวนปานอกจากจะใหผลผลิตเน้ือไมแลว ยัง

ชวยลดภาวะโลกรอนเพราะพืชสามารถดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซดและกักเก็บในรูปคารบอนสะสมในมวล

ชีวภาพปาไม นอกจากน้ี ยังกักเก็บคารบอนในดินอีกดวย 

 

 

 

Figure 1 Comparison of value in different ages of Pinus caribaea  
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Figure 2 Comparison of carbon accumulations of Pinus caribaea  

สรุป

ไมสนคาริเบีย อายุ 18 ป มีมูลคาเน้ือไมคิดเปนเงิน 166,932 

บาทตอไร เฉลี่ย 9,274 บาทตอไรตอป มีมูลคาการกักเก็บ

คารบอนและธาตุอาหารในมวลชีวภาพปาไม เทากับ  942 

บาทตอไร เฉลี่ย 52 บาทตอไรตอป มูลคาการกักเก็บ

คารบอนและธาตุอาหารในดินเฉลี่ย  9,472 บาทตอไร รวม

มูลคาการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในสวนปาเฉลี่ย 

10,414 บาทตอไร เมื่อคิดมูลคารวมของผลผลิตไมในรูปไมซุง

และการกักเก็บคารบอนและธาตุอาหารในสวนปาสนคาริเบีย 

ไดแก มวลชีวภาพปาไม และดิน เทากับ 177,347 บาทตอไร 

มูลคาในระบบนิเวศสวนปาสวนใหญข้ึนกับผลผลิตไม  การ

ปลูกสรางสวนปาจึงควรคัดเลือกพันธุท่ีดี มีการจัดการสวนปา

อยางปราณีต และเลือกปลูกในสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสม

จะสงเสริมใหตนไมเติบโตดี ใหผลผลิตสูงซึ่งเปนการเพ่ิม

มูลคาสวนปา นอกจากน้ี ยังชวยกักเก็บคารบอนและธาตุ

อาหารในสวนปา แมจะคิดมูลคาเปนเงินได นอย เพราะเปน

การประเมินมูลคาจากการซื้อขายคารบอนเครดิตใน

ตลาดโลกแบบสมัครใจ และประเมินมูลคาธาตุอาหารจาก

ราคาปุยท่ีซื้อขายในทองตลาด แตมีคุณคามหาศาลดาน

สิ่งแวดลอมในการชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและ

ชวยลดปญหาโลกรอนซึ่งไมสามารถประเมินเปนมูลคาได 
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การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของเน้ือไมในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า หนวยจัดการตนนํ้า

นํ้าแหน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

Economic Evaluation of Timber Resource of Watershed Area at Nam 

Han Watershed Management Unit in Tha Wang Pha District, Nan 

Province 

ฑีฆา โยธาภักดี1 ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ2 วรรณา มังกิตะ3 ลักษวรรณ หอศิลป4 

1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรติ แพร 

2สาขาวิชาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรติ แพร 

3สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรติ แพร 

4หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน นาน 

 

บทคัดยอ: ปาไมเปนระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประเมินไดวาสองในสามของสิ่งมีชีวิตบนบกท้ังห มดอาศัย

อยูในปาไม หรือพ่ึงพาทรัพยากรจากระบบนิเวศปาไมในการดํารงชีวิต สถานการณพ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทยไดมีการลดลง

อยางตอเน่ือง ตั้งแตป พศ . 2504-2552 พบวาประเทศไทยสูญเสียพ้ืนท่ีปาเฉลี่ยประมาณ 1.6 ลานไรตอป ดังน้ัน จึงไดมกีาร

ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของเน้ือไมในบริเวณพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ข้ึนมา เพ่ือช้ีใหเห็นถึง

ความสําคัญของปาตนนํ้าแหงน้ี และเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีตนนํ้าไดอยางเหมาะสม  

พบชนิดของไมยืนตน ลูกไม ไมพ้ืนลางและกลาไมท่ีพบมากใน 5 อันดับแรก ไดแก ไมยืนตน (กอม ซอ คอแลน) ลูกไม (คอแลน 

มะเดื่อปลอง ดีหมี ) ไมพ้ืนลางและกลาไม (ดีหมี มะเดื่อ คอแลน กอม เหมือดวอน มะเดื่อปลอง ) การประเมินมูลคาทาง

เศรษฐศาตรของไมยืนตนในแปลงปาธรรมชาติมีมูลคาประมาณ 8,178 ลานบาท มูลคาลูกไมประมาณ 123 ลานบาท มูลคาไม

พ้ืนลางและกลาไม 596 ลานบาท ดานแปลงปาปลูกมีมูลคาไมยืนตนประมาณ 6,652 ลานบาท มูลคาลูกไมประมาณ 141 ลาน

บาท และมูลคากลาไมประมาณ 245 ลานบาท การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของเน้ือไมในพ้ืนท่ีปาตนนํ้าในแปลงปา

ธรรมชาติมูลคามาก สวนแปลงปาปลูกเมื่อมีการฟนฟูปาทําใหมูลคาใกลเคียงกับแปลงปาธรรมชาติ ดังน้ัน ความหลากหลาย

ของพืชในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า ควรท่ีจะมีการอนุรักษใหคงสภาพผืนปาตอไป เพ่ือประโยชนในการคงอยูและมูลคาเผื่อใชในอนาคต

อยางยั่งยืน 

คําสําคัญ: การประเมินมลูคาทางเศรษฐศาสตร ทรัพยากรปาไม พ้ืนท่ีปาตนนํ้า 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 245 

 

Abstract: Forests have a high biodiversity. It estimated two-thirds of all terrestrial organism live in forests 

and have the ecological-interspecific interactions on forest to sustain life. The forest area in Thailand has 

been declining steadily since 1961-2009. Thailand lost the forest area about 1.6 million rai per year. Thus, 

this study was aimed to evaluate the value of timber resource at Nam Han Watershed Management Unit, 

Tha Wang Pha District, Nan Province to point out the importance of this forest area. The type of trees, 

sapling and seedling in the top 5 species includes as trees (Ehretia acuminate R. Br., Nephelium 

hypoleucum Kurz, Gmelina arborea Roxb.), saplings (Nephelium hypoleucum Kurz, Ficus hispida Linn. f., 

Lophopetalum wightiana Arn.) and seedlings (Lophopetalum wightiana Arn., Ficus tuphapensis Drake var. 

annamensis Corner, Nephelium hypoleucum Kurz, Ehretia acuminate R. Br., Symplocos sp., Ficus hispida 

Linn. f.). Economic evaluation of timber resources is estimated that the value of trees in the natural forest 

plot around 8,178 million THB, saplings valuation about 123 million THB and worth of seedlings 

approximately 596 million THB. The forest conversion is estimated that worth approximately 6,652 million 

THB, saplings valuation about 141 million THB and worth of seedlings around 245 million THB. A variety of 

plants in the forest conversion charge off is worth it. At forest conversion and forest restoration returned 

to be the natural forest. Therefore, a variety of plants at watershed should be existence value and option 

value that in order to remain sustainable. 

Keywords: economic evaluation, timber resource, watershed area 

 

บทนํา 

ปาไมเปนหน่ึงในระบบนิเวศท่ีสําคัญท่ีสุดบนพ้ืน

พิภพ เปนถ่ินกําเนิดและศูนยรวมความหลากหลายของ

สัตว พืช และสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด อีกท้ังยังชวย

ปองกันภัยธรรมชาติ ชวยควบคุมสภาพภูมิอากาศใหเปน

ปกติ เปนแหลงตนนํ้าลําธาร เปนตน ปาไมเปนระบบนิเวศ

ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประเมินไดวาสองใน

สามของสิ่งมีชีวิตบนบกท้ังหมดอาศัยอยูในปาไม หรือ

พ่ึงพาทรัพยากรจากระบบนิเวศปาไมในการดํารงชีวิต ซึ่ง

ปจจุบันไดมีการศึกษาและจําแนกชนิดพันธุพืช สัตว และ

เห็ดราท่ัวโลกแลวประมาณ 1.75 ลานชนิด แตมีการ

คาดการณวา มีสิ่งมี ชีวิตท้ังหมดถึง 100 ลานชนิด และ

สวนใหญอาศัยอยูในปาเขตรอน (สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554)  

พ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทยไดมีการลดลงอยาง

ตอเน่ือง ตั้งแตป พศ . 2504- 2552 พบวาประเทศไทย

สูญเสียพ้ืนท่ีปามากกวา 72 ลานไร หรือเฉลี่ ยประมาณ 

1.6 ลานไรตอป โดยในป พศ . 2504 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี

ปาอยูถึงรอยละ 53.3 ของพ้ืนท่ีประเทศ หรือประมาณ 

171 ลานไร และลดลงมาโดยตลอดจนถึงป พศ . 2552 

ประเทศไทยเหลือพ้ืนท่ีปาเพียงรอยละ 30.86 ของพ้ืนท่ี

ประเทศ หรือ 99.15 ลานไร (อนุชิต , 2554 ) สรุปได วา 

พ้ืนท่ีปาท่ีลดลงสวนใหญเ กิดจากการกระทําของมนุษย 

(อภิชาต, 2550) เพ่ือใชพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตรกรรมเปน

สวนใหญ เปนผลใหทรัพยากรปาไมเสื่อมโทรมอยาง
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รวดเร็วและเกิดผลกระทบท้ังชีวิตและทรัพยสิน ตลอดท้ัง

สภาพความเปนอยูของมนุษย โดยความรุนแรงของปญหา

จะแตกตางกันไปตามระดับการพัฒนาประเทศ และความ

หนาแนนของชุมชน ดังน้ัน การอนุรักษทรัพยากรปาไมจึง

เปนเรื่องสําคัญ ความสําคัญของการอนุรักษพันธุพืช

เศรษฐกิจในสวนพฤ กษศาสตร แบงออกเปน 6 ประเด็น 

(Pushpangaden et al., 1996) ไดแก 1) เพ่ือการใชเปน

แหลงท่ีอยูอาศัย 2) เพ่ือการใชในอนาคตภายหนา 3) เพ่ือ

การเกษตร 4) เพ่ือใชลดมลพิษ 5) เพ่ือการคงอยูของไมยืน

ตน และ 6) เพ่ือใชในทางการแพทย 

การแกปญหาดังกลาวควรหาแนวทางและ

มาตรการอนุรักษฟนฟูสภาพระบบนิเวศปาตนนํ้าใหคืน

ความสมบูรณ และปรับปรุงสภาพการใชท่ีดินใหเหมาะสม

กับศักยภาพพ้ืนท่ี โดยหนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน (2555) 

ไดศึกษาความหลากหลายทางดานพันธุพืชในพ้ืนท่ีปาตน

นํ้าจึงได ชวยใหสามารถประเมินสถานภาพของลุมนํ้าใน

ดานชีวภาพได เพ่ือใชเปนขอมูลในการฟนฟูปาตนนํ้าท่ี

เสื่อมโทรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึ งสนใจ

ท่ีจะประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานเน้ือไมบริเวณ

พ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน เพ่ือ

ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของปาตนนํ้าแหงน้ี การประเมิน

มูลคาใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพ้ืนท่ีตนนํ้าไดอยางเหมาะสม เพ่ือความ

หลากหลายทางชีวภาพในปาไม ซึ่งมี่สวนชวยสนับสนุน

ความกินดีอยูดีอยางยั่งยืนของมนุษย เน่ืองจากเปนแหลง

ใหบริการจากระบบนิเวศท่ีสําคัญ (Pushpangaden et 

al., 1996) ไดแก นํ้าสะอาด ออกซิเจน รวมถึงเปน

แหลงท่ีมาของวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปญญาของ

ชุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมและชุมชนทองถ่ินใหยั่งยืนสืบตอไป 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของหนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน 

อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีพ้ืนท่ีปา 108,835,651 

ตารางเมตร หรือ 68,022 ไร คิดเปนรอยละ 57.28 ของ

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของหนวยฯ แบงไดเปน ปาตามธรรมชาติ 

ประกอบดวย ปาดิบเขาและปาผสมผลัดใบ ไดมีการวาง

แปลงศึกษาพรรณไมท้ังหมด 3 แปลงตัวอยางซึ่งเปน

ตัวแทนของปาผสมผลัดใบ โดยใชแผนท่ีขอบเขตลุมนํ้าหา

จุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของลุมนํ้าตัวอยาง จากน้ันหา

คาเฉลี่ยจุดก่ึงกลางของลุมนํ้าเพ่ือกําหนดพิกัดของการวาง

แปลงเก็บขอมูล โดยแบงเปน  แปลงท่ี 1 พิกัด 679720, 

2121642 เปนตัวแทนของปาดิบเขา ในพ้ืนท่ีตอนบนของ

ลุมนํ้า แปลงท่ี 2 พิกัด 679677, 2122014 เปนตัวแทน

ของสวนปาปลูก ในพ้ืนท่ีตอนกลางของลุมนํ้า แปลงท่ี 3 

พิกัด 684112, 212685 เปนตัวแทนของปาผสมผลัดใบ 

ในพ้ืนท่ีตอนลางของลุมนํ้า 

อุปกรณและวิธีการ 

1. การวางแปลงศึกษาโครงสรางปา 

ไดวางแปลงศึกษาโครงสรางปา ขนาด 20x50 

เมตร โดยภายในแบงออกเปนแปลงขนาด 10x10 เมตร 

ไดจํานวน 10 แปลง พ้ืนท่ีสํารวจเทากับ 0.1 เฮกตาร 

ภายในแปลง 10x10 เมตร วางแปลงขนาด 5x5 

เมตร ตรงบริเวณมุมดานลางซาย หรือมุมใดมุมหน่ึง ให

เหมือนกันทุกแปลง พ้ืนท่ีสํารวจเทากับ 0.025 เฮกตาร 

ภายในแปลง 5x5 เมตร วางแปลงขนาด 2x2 

เมตร ตรงมุมเดียวกับแปลง 5x5 เมตรของทุกแปลง พ้ืนท่ี

สํารวจเทากับ 0.004 เฮกตาร (ภาพท่ี 1) 
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการวางแปลง ตัวอยาง เพ่ือเก็บขอมูล ใน

ปาดิบเขา ปาผสมผลัดใบ และปาปลูก 

1) ภายในแปลงตัวอยางขนาด 10x10 เมตร ทําการวัด

เสนผาศูนยกลางระดับอก (Diameter at breast height, 

DBH) ของไมยืนตนทุกตนท่ีมีขนาด DBH ≥ 4 .5 

เซนติเมตร พรอมกับวัดความสูง 

2) ภายในแปลงตัวอยางขนาด 5x5 เมตร ทําการนับ

จํานวน ลูกไม  (sapling) ทุกตนท่ีมีขนาด DBH < 4.5 

เซนติเมตร และสูงมากกวา 1.30 เมตร 

3) ภายในแปลงตัวอยางขนาด 2x2 เมตร ทําการนับ

จํานวนกลาไม (seedling) ยืนตนทุกตน ท่ีมีความสูงนอย

กวา 1.30 เมตร 

ตําแหนงของ แปลงตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลท้ัง 3 

แปลง ในแปลงปาดิบเขา ปาผ สมผลัดใบ และปาปลูก 

แสดงไวในภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 ตําแหนงของแปลงตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูล

ท้ัง 3 แปลง ในพ้ืนท่ีหนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน อําเภอทา

วังผา จังหวัดนาน 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชขอมูล

ปฐมภูมิท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม และขอมูลทุติย

ภูมิ เชน ขอมูลทางสถิติ และรายงานการวิจัยตางๆ เปน

ตน เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหในการประเมินมูลคาทาง

เศรษฐศาสตรของพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน ดังน้ี 

1) การประเมินมูลคาไมใหญหรือไมยืนตน 

(stumpage value) และลูกไม (sapling) ทําการประเมิน

โดยวิธีการราคาตลาด (ประภาพรรณ และเสาวลักษณ , 

2546) ทําการประเมินเฉพาะเน้ือไมของไมใหญท่ีมีท้ังหมด

ในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน การประเมินน้ีจําเปนตองมีขอมูล

ปริมาตรไมและความหนาแนนของหมูไมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 

เน่ืองจากไมในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน ไมไดมีการ

ตัดใชประโยชนเพ่ือการคาขาย ดังน้ัน การหามูลคาตลาด 

(market value) เปนการวิเคราะหการซื้อขายผลผลิต

หรือผลิตภัณฑปาไมในทองตลาด โดยใชราคาตลาด 
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(market price) เปนเครื่องมือชวยในการพิจารณามูลคา

ของผลิตผลหรือ ผลิตภัณฑปาไม วาควรมีมูลคาเทาใด 

(สันติ, 2552) ถานําออกมาขายในทองตลาดหรือนํามาใช

ประโยชนในครัวเรือน ดังน้ัน การประเมินมูลคาเน้ือไมใช

ปริมาตรไม ยืนตนและปริมาตรลูกไม จากการสํารวจจริง

และขอมูลราคาไมท่ีปรากฏ และคํานวณไดดังสมการ (1) 

มูลคาเนื้อไม = ราคาเฉลี่ยxปริมาตรไมท้ังหมดในปา.(1) 

2) การประเมินมูลคาไมพ้ืนลางและกลาไม ทํา

การประเมินดวยวิธีตนทุนท่ีจายทดแทน (replacement 

cost) โดยทําการสํารวจความหนาแนนและจํานวนตน

ท้ังหมด (ประภาพรรณ และเสาวลักษณ , 2546 ) ท่ีมีใน

พ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน และคํานวณไดดังสมการ (2) 

มูลคาไมพ้ืนลางและกลาไม = จํานวนตนท้ังหมดท่ีมีใน

ปาxคาใชจายในการเพาะชํากลาไมเฉลี่ยตอตน........(2) 

 3) การคํานวณหาปริมาตรไมใชความหนาแนน

สัมพัทธ (relative density) คูณกับพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน 

จะไดปริมาตรไมท้ังหมดของพ้ืนท่ี  และ คํานวณ ได ดัง

สมการ (3)  

ปริมาตรไมท้ังหมดของพ้ืนท่ี = ความหนาแนนสัมพัทธx

พ้ืนท่ีปาตนน้ําน้ําแหน...................................(3) 

4) การคํานวณหาความหนาแนนสัมพัทธ 

(relative density) ของตนไม (trees) ลูกไม (sapling) 

และกลาไม (seedling) จะไดออกมาเปนความหนาแ นน

ตอหนวยเน้ือท่ี (หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน , 2555) และ

คํานวณไดดังสมการ (4)  

คาความหนาแนนสัมพัทธ(%) = ความหนาแนนของพืชชนิดน้ัน

ความหนาแนนรวมของพืชทุกชนิด
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

..........(4) 

ในสวนของงานวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิจากรายงานฉบับ

สมบูรณของโครงการสํารวจลักษณะโครงสรางปาและ

ความหลากหลายของชนิดพันธุพืชในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า หนวย

จัดการตนนํ้านํ้าแหน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  

5) การประเมินมูลคาไมใหญ ทําการคํานวณโดย

ใชราคาเฉลี่ยของไมคูณดวยปริมาตรไมท้ังหมดในปา จะได

มูลคาเน้ือไมตามท่ีตลาดตองการ และคํานวณไดดังสมการ 

(5)  

มูลคาเนื้อไม = ราคาเฉลี่ยxปริมาตรไมท้ังหมดในปา.(5) 

ผลและวิจารณ 

กลุมไมท่ีพบในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน อําเภอทา

วังผา จังหวัดนาน เรียงตามลําดับชนิดท่ีพบมากไปจนถึง

นอย 5 อันดับแรก (ตารางท่ี 1) ไดแก ไมในวงศยางพารา 

(EUPHORBIACEAE) ซึ่งพบมากท่ีสุดจํานวน 11 ชนิด คือ 

ไครมด เตา ปอตองแตบ ปอแตบ เปลา เปลาเงิน โพบาย 

มะฝอ มะไฟ หลังดํา และเหมือดสม รองลงมาพบจํานวน 

5 ชนิด คือวงศ สัก (VERBENACEAE) ไดแก เกาลัด จา

หนุน จาหมี ซอ และ ปง และ วงศขนุน (MORACEAE) 

ไดแก นอง มะเดื่อ มะเดื่อปลอง มะเดื่อหัวใจ และมะหาด 

และพบจํานวน 4 ชนิดเทากันคือ  วงศสําโรง 

(STERCULIACEAE) และวงศ มะดูก (CELASTRACEAE) 

ดังแสดงในตารางท่ี 1  

1. ความหลากหลายชนิดพรรณไมและ

จํานวนตนท้ังหมดในปาตนน้ําน้ําแหน 

 ความหลากหลายชนิดพรรณไม 

 ความหลากหลายของชนิดพรรณไมในแปลง ปา

ดิบเขา (แปลงท่ี 1) พบความหลากหลายของชนิดพรรณ

ไมอยูระหวาง 220-290 ชนิด แปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) 
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และแปลงปาผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 3) ความหลากหลาย

ของชนิดพรรณไมอยูในระดับท่ีใกลเคียงกันอยูระหวาง 

140-190 ชนิด (ตารางท่ี 2)  

 จํานวนไมยืนตน 

 จํานวนไมยืนตนสวนใหญของพ้ืนท่ี ในแปลงปา

ดิบเขา (แปลงท่ี 1) อับดับแรกคือ กอม รองลงมาคือ ซอ

และคอแลน สวน แปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) คือ คอแลน

และกอม ในแปลงปาผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 3) คือ ซอและ

กอม (ตารางท่ี 3) 

 จํานวนลูกไม 

 จํานวนลูกไม ท่ีพบเปนสวนใหญของพ้ืนท่ีลุมนํ้า

นํ้าแหน คือ คอแลน มะเดื่อปลอง ดีหมี ในแปลงปาดิบเขา 

(แปลงท่ี 1) และแปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) สวนพ้ืนท่ีแปลง

ปาผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 3) พบสองชนิด คือ มะเดื่อปลอง 

และดีหมี (ตารางท่ี 4) 

 จํานวนไมพ้ืนลางและกลาไม 

 ไมพ้ืนลางและกลาไมในพ้ืนท่ีลุมนํ้านํ้าแหนสวน

ใหญพบอยู 6 ชนิด คือ ดีหมี มะเดื่อ คอแลน กอม เหมือด

วอน และมะเดื่อปลอง ซึ่งพบในแปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) 

สวนแปลงปาดิบเขา (แปลงท่ี 1) ไมพบมะเดื่อปลอง และ

แปลงปาผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 3) พบเพียงดีหมี กอม และ

มะเดื่อปลองเทาน้ัน (ตารางท่ี 5) 

ปริมาตรไม 

 จํานวนไมยืนตนท้ังหมดท่ีพบในลุมนํ้านํ้าแหนมี

มากท่ีสุดใน ปาผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 3) ประมาณ 10.5 

ลานตน รองลงมาคือ แปลงปาดิบเขา (แปลงท่ี 1) และ 

แปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) ประมาณ 9.1-9.9 ลานตน ดาน

ปริมาตรไมพบมากท่ีสุดในแปลงท่ี 2 ประมาณ 3.5 ลาน

ลบ.ม. รองลงมาคือแปลงท่ี  1 ประมาณ 2.3 ลานลบ.ม. 

และแปลงท่ี 3 ประมาณ 1.9 ลานลบ.ม. (ตารางท่ี 6) 

 จํานวน ลูกไม ท้ังหมดท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษามีมาก

ท่ีสุดในแปลงท่ี 1 ประมาณ 24.3 ลานตน รองลงมาคือ

แปลงท่ี 2 ประมาณ 23 .9 ลานตน และแปลงท่ี 3 

ประมาณ 17.8 ลานตน ดานปริมาตรไมพบมากท่ีสุดใน

แปลงท่ี 2 ประมาณ 282,862 ลบ.ม. รองลงมาคือแปลงท่ี  

1 ประมาณ 229,859 ลบ.ม. และแปลงท่ี 3 ประมาณ 

17,195 ลบ.ม. (ตารางท่ี 7) 

 ความหนาแนน 

 ความหนาแนนของไมใหญ แสดงถึง ความ

หนาแนนของไมช้ันบนเปนตัวช้ีวาโครงสรางของปามี

สภาพอยางไรคือถามีความหนาแนนมาก ปริมาณของไมก็

จะมากตามไปดวย จึงนํามาเปนดัชนีหน่ึงท่ีใชประเมิน

สถานภาพปาไม (หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน , 2555) พบ

ความหนาแนนท่ีใกลเคียงกันของไมยืนตนในแปลงปาปลูก 

(แปลงท่ี 2) และปาผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 3) ประมาณ 

910-970 ตนตอเฮกตาร  สวนแปลงปาดิบเขา (แปลงท่ี 1) 

พบความหนานแนนของไมยืนตนประมาณ 840 ตนตอ

เฮกตาร ดานความหนาแนนของลูกไมมีความใกลเคียงกัน

ในแปลงท่ี 1 และ 2 ประมาณ 2,200- 2,240 ตนต อ

เฮกตาร และแปลงท่ี 3 พบความหนาแนนของ ลูกไมนอย

กวาสองแปลงแรกเพียงเล็กนอย คือประมาณ 1,640 ตน

ตอเฮกตาร (ตารางท่ี 8) 

 ความหนาแนนของกลาไมแสดงถึงความ

มากมายของไมในช้ันไมพ้ืนลาง ถามีมาก ทําใหการปก
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คลุมในช้ันลางจะมีมาก ทําใหทราบถึงความสมบูรณของ

ไมพ้ืนลาง (หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน , 2555) ความ

หนาแนนของไมพ้ืนลางและกลาไม มีความใกลเคียงกันใน

แปลงท่ี 1และ 2 โดยพบความหนาแนนของไมพ้ืนลางและ

กลาไมประมาณ 20,250-27,250 ตนตอเฮกตาร สวน

แปลงท่ี 3 มีระดับความหนาแนนนอยกวาแปลงอ่ืนๆมาก  

ประมาณ 5,500 ตนตอเฮกตาร (ตารางท่ี 8) 

มูลคาไม 

มูลคาไมยืนตนท้ังหมด 

 มูลคาเน้ือไมจากการประเมินพบวาในแปลงท่ี 2 

มีคอแลน ยูคาลิปตัส กางข้ีมด กอม เหมือดจี้ มีขนาด

เสนผาศูนยกลางเพียงอกเฉลี่ย 13 เซนติเมตร ความสูง 

16.47 เมตร มูลคาเน้ือไมจากการประเมินตามมูลคาราคา

ตลาดประมาณ 6,652 ลานบาท ซึ่งมีคามากท่ีสุด 

รองลงมาคือ แปลงท่ี 1 มี กอม ปอแกว ซอ สามงาม 

คอแลน ติ้ว เฉลี่ยเสนผาศูนยกลางเพียงอกเฉลี่ย 8 

เซนติเมตร ความสูง 11 .41 เมตร มูลคาราคาตลาด

ประมาณ 4,501 ลานบาท ซึ่งมีคารองลงมา สวนแปลงท่ี 

3 มีลักษณะขนาดเสนผาศูน ยกลางและความสูงใกลเคียง

กับแปลงท่ี 2 พืชท่ีพบ ไดแก ปอตองแตบ ซอ เหมือด 

ปอแตบ กอม เตา มูลคาเน้ือไมประมาณ 3,676 ลานบาท 

มูลคาเน้ือไมท่ีประเมินยังไมหักลบตนทุน เน่ืองจากการ

วิจัยไมไดหาตนทุนในดานการเพาะปลูก ดังน้ัน จึงเปนการ

ประเมินมูลคาเน้ือไมเ บ้ืองตน ถามีการนําไมเหลาน้ี

ออกจําหนายในตลาด (ตารางท่ี 9) 

 มูลคาลูกไม 

 มูลคาเน้ือลูกไมจากการประเมินพบวาในแปลงท่ี 

2 มี คอแลน มะเดื่อ ดีหมี เหมือดวอน มะดูก มูลคาราคา

ตลาดประมาณ 141 ลานบาทซึ่งมีคามากท่ีสุด  รองลงมา

คือแปลงท่ี 1 มีคอแลน มะเดื่อ ดีหมี เห มือดวอน มะดูก 

มูลคาเน้ือไมจากการประเมินตามมูลคาราคาตลาด

ประมาณ 114 ลานบาท สวนแปลงท่ี 3 มี เหมือด เหมือด

สม ตองแตบ กระพ้ี แหน มูลคาเน้ือไมประมาณ 8 ลาน

บาท (ตารางท่ี 10) 

 มูลคาไมพ้ืนลางและกลาไม 

 มูลคาไมพ้ืนลางและกลาไมในแปลงปาธรรมชาติ 

(แปลงท่ี 1 และ 3) มีมูลคากลาไมประมาณ 596 ลานบาท 

และมูลคาในแปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) มูลคากลาไม

ประมาณ 245 ลานบาท (ตารางท่ี 11) 

 มูลคาทางเศรษฐศาสตรดานความหลากหลาย

ของพืชในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 

 จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาตรของไม

ยืนตนในแปลงปาธรรมชาติประกอบดวย ปาดิบเขาและ

ปาผสมผลัดใบ มีมูลคาประมาณ 8,178 ลานบาท มูลคา

ลูกไมประมาณ 123 ลานบาทและมูลคากลาไม 596 ลาน

บาท สวนของแปลงปาปลูกซึ่งเปนปา มีมูลคาไมยืนตน

ประมาณ 6,652 ลานบาท มูลคาลูกไมประมาณ 141 ลาน

บาท และมูลคากลาไมประมาณ 245 ลานบาท ซึ่งเปน

การประเมินมูลคาการใชประโยชนทางตรงของปาไมท้ัง

สองประเภท  (ตารางท่ี  12)
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ตารางท่ี 1 ประเภทกลุมไมท่ีพบ 5 อันดับแรกในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า ภายใตการดูแลของหนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน อําเภอทาวังผา 

จังหวัดนาน 

ช่ือวงศ วงศ ชนิด พืช 

EUPHORBIACEAE วงศไมยางพารา 11 
ไครมด เตา ปอตองแตบ ปอแตบ เปลา เปลาเงิน โพบาย 

มะฝอ มะไฟ หลังดํา เหมือดสม 

VERBENACEAE วงศไมสัก 5 เกาลัด จาหนุน จาหมี ซอ ปง 

MORACEAE วงศไมขนุน 5 นอง มะเดื่อ มะเดื่อปลอง มะเดื่อหัวใจ มะหาด 

STERCULIACEAE วงศสําโรง 4 กะปง ปอ ปอแกว มะเมา 

CELASTRACEAE วงศมะดูก 4 ดีหมี หนังดํา ออดแอด แหน 

ท่ีมา: หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555 

ตารางท่ี 2 ความหลากหลายชนิดพรรณไม 

ประเภท จํานวนชนิดตอเฮกตาร 

แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 

ไมยืนตน 290 150 190 

ลูกไม 240 170 160 

ไมพ้ืนลางและกลาไม 220 170 140 

ท่ีมา: หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555 

ตารางท่ี 3 จํานวนไมยืนตนท่ีพบมากท่ีสุด 3 ชนิดแรก 

ช่ือพฤกษศาสตร ช่ือทองถ่ิน จํานวนตนตอเฮกตาร 

แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 

Ehretia acuminate R. Br. กอม 166.7 66.7 41.2 

Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน 35.7 333.3 - 

Gmelina arborea Roxb. ซอ 71.4 - 72.2 

ท่ีมา: หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555 

ตารางท่ี 4 จํานวนลูกไมท่ีพบมากท่ีสุด 3 ชนิดแรก 

ช่ือพฤกษศาสตร ช่ือทองถ่ิน จํานวนตนตอเฮกตาร 

แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 
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Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน 53.6 381.8 - 

Ficus hispida Linn. f. มะเดื่อปลอง 142.9 36.4 48.8 

Lophopetalum wightiana Arn. ดีหมี 17.9 72.7 48.8 

ท่ีมา: หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555 

ตารางท่ี 5 จํานวนไมพ้ืนลางและกลาไมท่ีพบมากท่ีสุด 6 ชนิดแรก 

ช่ือพฤกษศาสตร ช่ือทองถ่ิน จํานวนตนตอเฮกตาร 

แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 

Lophopetalum wightiana Arn. ดีหมี 137.6 37.0 227.3 

Ficus tuphapensis Drake var. 

annamensis Corner 
มะเดื่อ 128.4 98.8 - 

Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน 64.2 49.4 - 

Ehretia acuminate R. Br. กอม 73.4 172.8 45.5 

Symplocos sp. เหมือดวอน 64.2 197.5 - 

Ficus hispida Linn. f. มะเดื่อปลอง - 98.8 45.5 

ท่ีมา: หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555 

ตารางท่ี 6 ปริมาตรไมยืนตน 

รายการ แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 

จํานวนไมยืนตนท้ังหมด (ตนตอ 10,883 เฮกตาร) 9,142,156.80 9,904,003.20 10,557,014.40 

ปริมาตรไมท้ังหมด (ลบ.ม.ตอ 10,883 เฮกตาร) 2,369,342.30 3,501,228.38 1,935,089.96 

ปริมาตรไม (ลบ.ม.ตอเฮกตาร) 217.7 321.7 177.8 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

ตารางท่ี 7 ปริมาตรลูกไม 

รายการ แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 

จํานวนลูกไมท้ังหมด (ตนตอ 10,883 เฮกตาร) 24,379,084.80 23,943,744.00 17,848,972.80 

ปริมาตรไมท้ังหมด (ลบ.ม.ตอ 10,883 เฮกตาร) 229,859.94 282,862.68 17,195.96 

ปริมาตรไม (ลบ.ม.ตอเฮกตาร) 21.22 25.99 1.58 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 8 ความหนาแนนของไมยืนตน ลูกไม ไมพ้ืนลางและกลาไม ในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน 

ประเภทของไม 

ความหนาแนนตน (ตนตอ 1 เฮกตาร) 

แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 

ไมยืนตน 840 910 970 

ลูกไม 2,240 2,200 1,640 

ไมพ้ืนลางและกลาไม 27,250 20,250 5,500 

ท่ีมา: หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555 

ตารางท่ี 9 มูลคาเน้ือไมของไมยืนตนรวมกันในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน (ยังไมหักลบตนทุน) 

แปลงท่ี ขนาด

เสนผาศูนยกลาง

เพียงอกเฉลี่ย 

 (ซม.)1 

ความสูงเฉลี่ย 

 (ม.)1 

ราคาเฉลี่ย 

(บาทตอ ลบ.ม.)
2 

ปริมาตรไมท้ังหมด

ในปา 

(ลบ.ม.)3 

มูลคาเน้ือไม 

(บาท)3 

แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 
8 11.41 1,900 2,369,342.30 4,501,750,370 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 
13 16.47 1,900 3,501,228.38 6,652,333,922 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 
8 10.45 1,900 1,935,089.96 3,676,670,924 

ท่ีมา:  1 หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555  
2 ราคาจําหนายไมสักจากสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม, 2551 

3 จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ในสวนของราคาเฉลี่ย ผูวิจัยใชหลักเกณฑการจําหนายไมสักสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม พ .ศ. 2551 ซึ่ง

เปนราคาตลาด โดยการคิดมูลคาของราคาไมยืนตนอ่ืนๆ เปนครึ่งหน่ึงของราคาไมสัก เน่ืองจากไมสักเปนไมท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

ตลาดตองการและราคาสูง แตไมยืนตนท่ีพบในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหนน้ันมี คุณสมบัติในการใชงานท่ีไมเปนท่ีตองการของตลาด 

ณ ปจจุบัน จึงคิดคํานวณมูลคาราคาเปนครึ่งหน่ึงของราคาประเมินท่ีไดจากการขายไมสัก 
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ตารางท่ี 10 มูลคาเน้ือไมของลูกไมรวมกันในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน (ยังไมหักลบตนทุน) 

แปลงท่ี ขนาด

เสนผาศูนยกลาง

เพียงอกเฉลี่ย 

 (ซม.)1 

ความสูงเฉลี่ย 

 (ม.)1 

ราคาเฉลี่ย 

(บาทตอ ลบ.ม.)2 

ปริมาตรไมท้ังหมด

ในปา 

(ลบ.ม.)3 

มูลคาเน้ือไม 

(บาท)3 

แปลงท่ี 1 

ปาดิบเขา 
8 11.41 500 229,859.94 114,929,970 

แปลงท่ี 2 

ปาปลูก 
13 16.47 500 282,862.68 141,431,340 

แปลงท่ี 3 

ปาผสมผลัดใบ 
8 10.45 500 17,195.96 8,597,980 

ท่ีมา:  1 หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555  
2 จากราคากําหนดตามความเสียหายของไมของกทม.เมื่อมีการตัดตนไม, อางอิงจาก เดชา, 2543 
3 จากการคํานวณ 

 

ตารางท่ี 11 มูลคาเน้ือไมของไมพ้ืนลางและกลาไมรวมกันในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน (ยังไมหักลบตนทุน) 

แปลงท่ี 
ราคาเฉลี่ย  

(บาทตอกลาไม)1 

จํานวนตนท้ังหมด 

(ตน)2 

มูลคากลาไม  

(บาท)2 

แปลงท่ี 1 (ปาดิบเขา)และ 3 (ปาผสมผลัดใบ) 2.79 213,870,600 596,698,974 

แปลงท่ี 2 ปาปลูก 2.79 88,150,680 245,940,397 

ท่ีมา:  1 อัตราราคางานตอหนวยของสํานักงบประมาณ, 2555  
2 จากการคํานวณ 

หมายเหตุ : เน่ืองจากแปลงท่ี 1 และ 3 เปนแปลงจากปาธรรมชาติ พ้ืนท่ีรวม 6,530.4 เฮกตาร สวนแปลงท่ี 2 เปนแปลงปา

ปลูก พ้ืนท่ี 4,353.12 เฮกตาร 

ตารางท่ี 12 มูลคาทางเศรษฐศาสตรดานความหลากหลายของพืชในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า 

แปลงท่ี 
มูลคาเน้ือไมยืนตน  

(บาท) 

มูลคาเน้ือลูกไม  

(บาท) 

มูลคากลาไม  

(บาท) 

แปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) 6,652,333,922 141,431,340 245,940,397 

แปลงปาธรรมชาติ (แปลงท่ี 1และ3)  8,178,421,294 123,527,950 596,698,974 
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สรุป 

จากการประเมินสถานภาพของปาท่ีสํารวจพบ

ในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหนท้ังหมด และพิจารณาจากคาใน

สมการสถานภาพของปาโดยรวมแลวปรากฎวา ในพ้ืนท่ี

ศึกษาคือ อยูในระดับระวังภัย และกําลังเขาสูระบบสมดุล 

ถาไมถูกรบกวนจากมนุษย  (หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน , 

2555 ) ดังน้ัน การประเ มินมูลคาไมของ เน้ือไมใน พ้ืนท่ี

ศึกษาแหงน้ี พบชนิดของไมยืนตน ลูกไม  ไมพ้ืนลางและ

กลาไมท่ีพบมากใน 5 อันดับแรก ไดแก ไมยืนตน (กอม 

ซอและคอแลน) ลูกไม (คอแลน มะเดื่อปลอง ดีหม)ี ไมพ้ืน

ลางและกลาไม (ดีหมี มะเดื่อ คอแลน กอม เหมือดวอน 

และมะเดื่อปลอง)  

พบความหนาแนนใกลเคียงกันของไมยืนตนใน

แปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) และ แปลงปาผสมผลัดใบ 

(แปลงท่ี  3) ประมาณ 900 ตนตอเฮกตาร  ดานความ

หนาแนนของลูกไมใกลเคียงกันในแปลงปาดิบเขา (แปลงท่ี 

1) และแปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) ประมาณ 2,200 ตนตอ

เฮกตาร ซึ่งความหนาแนน ของไมช้ันบนเปนตัวช้ีวา

โครงสรางของปา  ดานความหนาแนนของไมพ้ืนลางและ

กลาไม มีความใกลเคียงกันในแปลงปาดิบเขา (แปลงท่ี 1) 

และแปลงปาปลูก (แปลงท่ี 2) โดยพบความหนาแนนของ

ไมพ้ืนลางและกลาไมประมาณ 20,250-27,250 ตนตอ

เฮกตาร ในแปลงปาผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 3) มีระดับความ

หนาแนนนอยกวาแปลงอ่ืนๆมาก  ประมาณ 5,500 ตนตอ

เฮกตาร  ซึ่งความหนาแนนของกลาไมบอกถึงความ

มากมายของไมในช้ันไมพ้ืนลาง ทําใหทราบถึงความ

สมบูรณของไมพ้ืนลางในพ้ืนท่ีแปลง ปาดิบเขาและแปลง

ปาปลูก (แปลงท่ี 1-2) มากกวา แปลงปาผสมผลัดใบ 

(แปลงท่ี 3) ในพ้ืนท่ีตนนํ้านํ้าแหน  

 จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาตรของไม

ยืนตนในแปลงปาธรรมชาติประกอบดวย ปาดิบเขาและ

ปาผสมผลัดใบ มีมูลคาประมาณ 8,178 ลานบาท มูลคา

ลูกไมประมาณ 123 ลานบาทและมูลคากลาไม 596 ลาน

บาท สวนของแปลงปาปลูกซึ่งเปนปา มีมูลคาไมยืน ตน

ประมาณ 6,652 ลานบาท มูลคาลูกไมประมาณ 141 ลาน

บาท และมูลคากลาไมประมาณ 245 ลานบาท จะเห็นได

วาความหลากหลายของพืชในพ้ืนท่ีแปลงปาธรรมชาติเมื่อ

คิดมูลคาออกมาแลวมีมูลคามาก สวนแปลงปาปลูกก็

เชนเดียวกัน เมื่อมีการฟนฟูจนระบบนิเวศกลับคืนมา ทํา

ใหมูลค าใกลเคียงกับแปลงปาธรรมชาติ ดังน้ัน ความ

หลากหลายของพืชในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านํ้าแหน อําเภอทาวัง

ผา จังหวัดนาน ควรท่ีจะมีการอนุรักษใหคงสภาพผืนปา

ตอไป เพ่ือประโยชนในการคงอยูและมูลคาเผื่อใชใน

อนาคตอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอมูลจากงานวิจัยน้ีเปนขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือใช

ในการวิเคราะหความหนาแนนและมูลคาของปาไมใน

พ้ืนท่ีตนนํ้า ซึ่งเปนการประเมินมูลคาการใชประโยชน

ทางตรง ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการวิจัย

แบบมีสวนรวมกับชุมชน และการประเมินมูลคาประโยชน

ทางออม และมูลคาเผื่อจะใชในอนาคต เชน การประเมิน

มูลคาผลผลิตในรูปของของปา มูลคาการดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด และมูลคาการคงอยู เปนตน เพ่ือการ

ตระหนักรูถึงคุณคาของปาไมและการดํารงอยูอยางยั่งยืน

ของปาไมคูกับชุมชน 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 256 

 

 2. สําหรับการประเมินมูลคาไม หากสามารถหา

ราคาตลาดท่ีสะทอนถึงความหายากของไมแตละชนิดได 

ทําใหการประเมินมูลคาไมใกลเคียงกับความเปนจริงมาก

ยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณปฏิสันถาร โรจนกุล (ผูอํานวยการ

สวนจัดการตนนํ้า ), คุณยงยุทธ พาดกลาง (หัวหนาศูนย

จัดการตนนํ้าท่ี 3), คุณนัทวุฒิ อินทรรุจิกุล (ผูชวยหัวหนา

หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน ) กรุณาใหขอมูลท่ีมีประโยชน

สําหรับงานวิจัยช้ินน้ี 
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The Landscape Agroforestry Modeling for Sufficiency Economy in 

term of Environmental Factor in Huai Raeng-Klong Peed Sub-

watershed, Trat Province of Thailand 

Sukanya Chaipong1 and Chongrak Wachrinrat2 
1Department of  Conservation Faculty of forestry Kasetsart University 

2Department of Silviculture Faculty of forestry Kasetsart University 

  

Abstract: This research considered the sufficiency economy theory in term of environmental factor to 

conduct for establishment land use modeling on landscape scale or landscape agroforestry.  Land 

suitability method is procedure to encounter the land suitability, and integrated it with analysis hierarchy 

process (AHP) to evaluate criteria and indicators.  The specific objectives of this research are to study key 

performance to indicate the agroforestry under sufficiency economy in term of environmental factor, to 

develop the model achieve to agroforestry under sufficiency economy in term of environmental factor 

and to establish landscape agroforestry map in study area through to sufficiency economy in term of 

environmental factor. 

Indices in the modeling were investigated weighted by literature reviews and expert scoring.  The 

agroforestry indices (AFI) are shown as follows,  

AFIENV= [[10((0.1ROM)+(0.69RERO)+(0.21RSPD))]]/10 where AFI is agroforestry indices in term of 

environmental factor, ROM is ranking of organic matter, RERO is ranking of soil erosion and RSPD is ranking of 

species diversity. 

The landscape agroforestry indices (LAFI) are shown as follows, 

LAFIENV=[[10((0.09RSOT)+(0.61RSLP)+(0.30RDTW))]+[7((0.83RWCL)+(0.17RCON))]]/17 where LAFI is landscape 

agroforestry indices in term of environmental factor, RSOT is ranking of soil types, RSLP is ranking of slope, 

RDTW is ranking of distance to water, RWCL is ranking of watershed classes and RCON is ranking of 

conservation area. 

Site observation data were taken into the agroforestry index equation. The results were land use 

types which is appropriate for sufficiency economy in term of environmental factor.  The high level was 

residential and mixed fruit, the medium level were Para rubber /fruit orchard, Para rubber plantation, 

Mixes fruit orchard and Eagle Wood /Para rubber and the low level was oil palm. 

The secondary data from institutions were rank score. They were taken into the landscape 

agroforestry index equation.  The results were land which is suitability for land use type under sufficiency 
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economy in term of environmental factor.  The comparison between the landscape agroforestry index 

class map (LAFICENV map) of unremarkable or follow the equation and the map which is immovable 

forest.  The highest area in unremarkable condition was high suitable area as 233.99 km2 but the highest 

area in immovable condition was high suitable area as 172.47 km2.  The both conditions still have the 

highest and high area for cultivation more than half of total area.  The immovable condition map which 

emphasize on ecosystem have 5 levels. The highest suitability area has 113.61 km2, high suitability area 

has 172.47 km2, medium suitability area has 3.02 km2, low suitability has 0.01 km2 and the lowest 

suitability area has 158.10 km2. 

Keyword: Agroforestry, Landscape Agroforestry, Sufficiency Economy, Modeling. 

 

INTRODUCTION 

Deforestation of global forest area has 

been decreasing especially in tropical forest, 

mainly tropical forests conversion is agriculture 

(Food and Agriculture Organization of the United 

Nations [FAO], 2010).  Agricultural expansion is 

widely and large scale.  This result is the loss of 

multiple functions and decrease of land 

productivity due to soil erosion, flood, drought and 

some lands become eventually abandoned  

In the past, Thailand was well known for 

its rich forest resources.  In 1961, forest still 

occupied more than haft of the total land area.  

However, the forest covers in 2009 was only 

33.56% of the land area.  Mainly of deforestation 

in Thailand is agriculture that widely and large 

scale.  Landscape agroforestry is mosaic of 

different land use types and large-scale, it is spatial 

interaction as several systems of a farm.  

Landscape agroforestry where is ecological 

processes are best understood.  Particularly, better 

explain environmental phenomena, that the tool 

for the policy maker to natural resource 

management.  Thereby, the study in term of large 

scale is important to understand in term of 

ecosystem. 

Deforestation can be reduced in several 

ways. One way is simply new plantation on 

deforested area and agroforestry.  Agroforestry is 

basically a land-use, where woody perennials are 

deliberately used with agricultural crops or animal 

on the same land management unit.  Agroforestry 

is a dynamic ecological based management system 

to sustain production for social, economic and 

environment (The International Centre for Research 

in Agroforestry [ICRAF], 1993).  Especially the 

landscape agroforestry is a mosaic of different 

land-use types where ecological processes are best 

understood.  Moreover the solution of 

deforestation is the policy, National Development 

Plans have applied sufficiency economy (SE) as the 

framework. Sufficiency economy is a philosophy by 

His Majesty the King.  This policy for the country’s 

development aimed to achieve well-balanced and 

sustainable growth.  These are two solutions, there 

are landscape agroforestry and sufficiency 

economy can be solved degraded forest land use. 

1 
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The importance tool for policy maker is 

modeling.  Modeling can provide understanding, 

visualization and important communication tools.  

This research is developing as a model for land 

suitability mapping. The model considers the 

environment, economic and social to achieve to 

find the land use under the sufficiency economy 

theory.  The model is tool, which can examine the 

impact of land use that arises from land use 

planning by a government and land use change 

without the control.  Therefore, this is the useful 

tool for land use planning and can detect quick 

damage to manage with urgently problems. 

OBJECTIVES 

1. To study key performance to indicate 

the agroforestry under sufficiency economy. 

2. To develop the model achieve to 

agroforestry under sufficiency economy in term of 

environmental factor. 

3. To establish landscape agroforestry 

map in study area through to sufficiency economy 

in term of environmental factor. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

1. Topography map scale 1: 50,000 of 

Royal Thai Survey Department sheet number 5433 

I, 5433 II and 5433 III, 1997 year 

2. Land use map of the Land 

Development Department, 2010 year 

3. Soil types map scale 1:50,000 of Land 

Development Department, 2002 year 

4. Watershed classes map scale 1:50,000 

of Natural Resources and Environmental 

Management Division, 2001 year 

5. National park map scale 1:50,000 of 

Royal Forestry Department, 2004 year 

6. Program Arc GIS version 9.3 and 

Microsoft office 2007 

7. Computer notebook 

8. Sample collection of soil; spatula, or 

knife and small paper bags. 

Methods 

1. Site selection 

The Huai Raeng-Klong Peed sub-watershed 

was selected for the study site. This sub-watershed 

is a part of Trat province, Eastern Thailand (Figure 

1).  The source of the sub-watershed is the north-

south longitudinal mountainous range called 

Banthat’s Mount separating border of Cambodia 

and Thailand.  It located in the east coast gulf sub-

watershed and consists of 10 sub-watersheds. The 

area and perimeter is 445.37 km2.  This sub-

watershed has several of land use and most land 

use based on woody perennial that it is called 

agroforestry. 

 Land use in 2010 in the study area was 

classified into 22 types. Natural forest/forest 

plantation was the major land use in the sub-

watershed (34.185%). Rubber plantations were an 

important cultivated land area (26.18%). 

Grass/abandoned land, mixed fruit orchards, 

rubber and pine apple represented 9.50, 7.77 and 

7.28 % respectively. The land use types were 

shown in Figure 2.
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Figure 1 Study area in Huai Raeng-Klong Peed sub sub-watershed, Eastern Thailand 

 

Figure 2 Land use types of Huai Raeng-Klong Peed sub-watershed in 2010
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2. Methodology  

The goal of this research is landscape 

agroforestry under sufficiency economy (SE). There 

are two investigate as following; 

1) Agroforestry classes; land use types 

and classification, which is suitability to sufficiency 

economy.  

2) Landscape agroforestry classes; 

landscape characteristics, which is qualification for 

each of land use types. 

Land suitability was the main process of 

this research. A multi criteria decision making 

(MCDM) has chosen to approach for weighting 

criteria.  This was formulated using by criteria 

weight as analytic hierarchy process (AHP) 

weighting method.  Combining the weights and the 

indicator maps generates land use maps, which is 

using compromise GIS based on AHP. The land use 

map is a potential land use area based on 

sufficiency economy. 

2.1 Defining a goal of landscape 

agroforestry under sufficiency economy. 

Defining a goal of landscape agroforestry 

under sufficiency economy, it studied in 

interpretation each level of the government 

institutions. The results all of level studied were 

applied in the two objectives as following. 

2.1.1 Agroforestry indices 

The agroforestry indices were studied in 

the concept of sufficiency economy and the land 

quality concept. The land quality concept studied 

in the land degradation (LD). It was studied by FAO 

in the land degradation assessment in dry lands 

project (LADA) during the period 2006-2010 (FAO, 

2011).   

2.1.2 Landscape agroforestry 

indices 

The landscape agroforestry indices were 

studied in relevant researches in term of land 

suitability and land quality. 

2.2  Estimate weighting of factors, criteria 

and indicators 

Each factor estimates by experts on 

questionnaire.  Ratio method was used estimate 

weighting.  The pairwise comparison method was 

used estimate weighting, in the context of the AHP.   

 The criteria considered of the experts who 

is related in agroforestry aspect, agriculture aspect 

and the government institution in term of land use 

planning policy as following. 

1) Agroforestry aspect 

 This aspect studied in the members of The 

Thai network on agroforestry education (ThaiNAFE) 

and the lecture teaches the subjects of 

agroforestry related. 

2) Agriculture aspect 

This aspect studied in the lecturer teaches 

in faculty of agriculture in the university who has 

expert in agricultural land use management or has 

research related in agricultural land use 

management.  Besides to study in the lecturer in 

faculty of economic in the university who teaches 

in agricultural economic field and interested in 

sufficiency economy. 

3) The government intuitions related 

in land use planning policy 

There were three intuitions related as 

Royal Forestry Department, Land Development 
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Department and Department of Public Works and 

Town & Country Planning. 

The mailed questionnaire was a tool to 

estimate weighting from the experts.  They were 

sent 62 series, and the others were sent by 

researcher 18 series.  The questionnaire proportion 

in each of aspects was showed in Table 1. 

2.3  Formulation of equation and 

classification 

Establishing equation of objective 

create linear equation, which are combination each 

of indicator value of criteria consist of agroforestry 

index and suitable index for landscape 

agroforestry, equation as below. 
 n                                             

∑Wi.Ri                                                                       

S =     i=1 …………………………(1) 
                  n 

                      ∑wi 

           i=1 

Where S is sum of overall cumulative 

suitability 

 Wi  is weight of each factors 

 Ri  is score ranking of each factors  

 i is a factor number 1 to n. 

 

2.4  Agroforestry classes 

Agroforestry classes are classification of 

land use which is suitability to sufficiency 

economy. The classification is divided from above 

equation (1). The value of indicator in equation is 

established in a plot of the study area in each of 

land use. The detail of each step is as following 

below. 

2.4.1  Identification land use types 

Identification and grouping land use types map in 

2010 of land development department by 

geographical information system (GIS) application 

software. Criteria selections of the land use were; 

choose the land use types by ranking as a lot of 

land use area and choose the land use types base 

on woody perennial or agroforestry. The land use 

types were chosen as show in Table 2. 

2.4.2 Analysis of land use through to 

sufficiency economy 

The completely randomized design (CRD) 

has been chosen to experimental design.  The land 

use types were chosen, they were sorted with 

slope class and soil series. There are two groups, 

land use types on slope class 0-6% and 6-25%.  

The treatment is types of land use were chosen in 

Table 2.  The sample plot design is two sample 

plots in each of land use types, there are 12 

sample plots.  

2.4.3  Analysis of land suitability 
under sufficiency economy 

Geography information system is a tool to 

establish landscape agroforestry index class map. 
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Table 1 The questionnaire proportion in each of aspects. 

 

Table 2 The land use types were chosen to study 

No. Land use types 
1 Para rubber plantation  
2 Mixed fruits orchard  
3 Oil palm  
4 Para rubber and fruit orchard 
5 Residential and Mixed fruit 
6 Eagle Wood /Para rubber 

 

Table 3 The methodological study in each of indicators 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Weighting value 
The results of the questionnaire were 

returned 58 series or about 72.5% of the 

populations.  There are three aspects consist of 

agroforestry aspect, agriculture and sufficiency 

economy aspect and the government intuitions 

related aspect were returned 16, 26 and 16 series 

or about 20, 32.5 and 20%,respectively.  The 

results of weighting from questionnaire were 

calculated by AHP technique. The AHP technique 

is pair wise comparison method. In additional, the 

weighting were calculated consistency ratio (CR) 

that if CR is smaller than 0.10, then degree of 

process and the AHP method may not yield 

meaningful results.  There were shown as follow in 

Table 4 and Table 5. 

2. Modeling of landscape agroforestry for 

sufficiency economy 

Aspects Questionnaires % 
Agroforestry aspect 22 27.5 
Agriculture and sufficiency economy aspect 38 47.5 
The government intuitions related aspect 20 25 
Total 80 100 

Indicators Methodology of each indicator 
Soil properties Organic matter (OM); Sampling  soil samples were randomly collected 3 point in 

40 x 40 meters plot size, each plots have a second level soil depth is 0-15 cm 
and 15-30 cm. 

Soil erosion Soil erosion in each of land use was studied in relevant research 
Vegetation Species Diversity; the index was applied to quantify the diversity of the plant 

species is the Shannon index (H’) as a measure of species abundance and richness 
is applied.      The equation is  H’ = ∑ pi In pi  Where, s equals the number of 
species and pi is the relative cover of ith species 

s 

i=1 
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Then, the weighed value were taken into 

equation (1) as an agroforestry index equation and 

a landscape agroforestry index equation as follow, 

AFI      =[[10[(0.1ROM)+(0.69RERO)+(0.21RSPD)]]+  

[8[(0.30RICD)+(0.09RNPV)+(0.61RRU)]]+[10[(0.17

RLHS)+(0.83RALU)]]]/28………………………...(2) 

Where AFI = Agroforestry indices 

 ROM  = ranking of organic matter 

RERO = ranking of soil erosion  

RSPD  = ranking of species diversity  

RICD  = ranking of income distribution 

RNPV  = ranking of net present value 

RRU  = ranking of resource using 

RLHS  = ranking of land holding size 

RALU  = ranking of acceptation of land use 

The agroforestry indices in term of 

environmental factor was taken only 

environmental factor as shown below. 

AFIENV =[[10[(0.1ROM)+(0.69RERO)+(0.21RSPD)]]]/10…………....(3) 

Where AFIENV = Agroforestry indices in term of 

environmental factor 

ROM  = ranking of organic matter  

RERO = ranking of soil erosion  

RSPD  = ranking of species diversity 

LAFI         =[[10[(0.09RSOT)+(0.61RSLP)+(0.30RDTW)]]+  

[7[(0.83RWCL)+(0.17RCON)]]+[10RACC]]/27……………………….…(4) 

Where LAFI = Landscape agroforestry indices 

RSOT  = ranking of soil types  

RSLP  = ranking of slope  

RDTW = ranking of distance to water  

RWCL  = ranking of watershed classes 

RCON  = ranking of conservation area 

RACC = ranking of access to main road 

The agroforestry index classes were 

divided into 5 levels as shown in Table 6, and it 

represents the lowest level to the highest level of 

sufficiency economy level of land use types.  In 

the same way the landscape agroforestry index 

classes in Table 7 represents the lowest level to 

the highest level of suitable index level of 

landscape scale. 

The agroforestry indices in term of 

environmental factor was taken only 

environmental factor as shown below, 

LAFIENV    =[[10[(0.09RSOT)+(0.61RSLP)+(0.30RDTW)]]+ 

[7[(0.83RWCL)+(0.17RCON)]]]/17………………………….………….…(5) 

Where LAFIENV= Landscape agroforestry indices in 

term of environmental factor 

 RSOT  = ranking of soil types  

RSLP  = ranking of slope  

RDTW  = ranking of distance to water  

RWCL  = ranking of watershed classes 

RCON  = ranking of conservation area 

3. Agroforestry index in term of environmental 

factor 

Sample plots were observed in each 

indicator of AFI, in these results were shown in 

Table 8. Seven in eleven land use types were 

observed in organic matter, soil erosion and 

species diversity in Huai Raeng-Klong Peed sub-

watershed. 

Department of Land Development 

determined the levels of organic matter affect to 

plantation.  The results were compared with the  

Table 4 Weighted value of agroforestry indices in each indicator for sufficiency economy 
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Environment = 10 
(Consistency ratio, CR = 0.066) 

Weighted 
Value 

Economy = 8  
(Consistency ratio, CR = 0.066) 

Weighted 
Value 

Soil properties 0.10 Income distribution 0.30 
Soil erosion 0.69 Net farm income 0.09 
Vegetation 0.21 Resources using 0.61 

Indicators of soil properties  Social = 10 Weighted  
(Consistency ratio, CR = 0.066)  (Consistency ratio, CR = 0) Value 

Organic matter 0.69 Land holding side  0.17 
Bulk density 0.10 Acceptation of land use 0.83 
Soil moisture 0.21   

Indicators of vegetation    
(Consistency ratio, CR = 0.078)    

Percentage of crown cover 0.06   
Stratification of crown cover 0.15   
Biomass 0.22   
Species diversity 0.57   
 

Table 5 Weighted value of landscape agroforestry indices in each indicator for sufficiency economy 

 

Table 6 Agroforestry index classes 

Agroforestry index classes 
(AFIC) 

Agroforestry indices (AFI) Sufficiency economy level 
(SE Level) 

1 4.2-5.0 Highest 

2 3.4-4.2 High 

3 2.6-3.4 Medium 

4 1.8-2.6 Low 

5 1.0-1.8 Lowest 

 

Table 7 Landscape agroforestry index classes 

Landscape Agroforestry indices 
classes (LAFIC) 

Landscape Agroforestry indices 
(LAFI) 

Suitable Index level 
(SI level) 

1 4.2-5.0 Highest 

2 3.4-4.2 High 

Environment = 10 (Consistency ratio, CR = 
0066) 

Weighted 
Value 

Institutions related = 7 (Consistency 
ratio, CR = 0.066) 

Weighted 
Value 

Soil properties(soil types) 0.09 Watershed classes 0.83 
Topography(slope) 0.61 Conservation area 0.17 
Water resources(distance to water) 0.30 
Social = 10 (Access to main road) 
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3 2.6-3.4 Medium 

4 1.8-2.6 Low 

5 1.0-1.8 Lowest 

 

Table 8 The results of sample plots in each of land use types in environmental factor 

No.LU 

Land use types 
Organic matter 

(%) 
Soil erosion 
(tons/ha/y) 

Species diversity 

Number of 
Species 

Diversity index 
Shannon index 

(H’) 
1 Oil Palm  1.78 2.672 1 0 
2 Rubber plantation/fruit orchard  2.31 0.621 2 0.655 
3 Rubber plantation  2.41 0.971 1 0 
4 Mixed fruit orchard  2.74 1.661 2 0.693 

5 Eagle Wood /Para rubber  3.32 1.601 2 0.691 
6 Residential and Mixed fruit  2.05 0.381 6 1.505 

Source:  1Khangsap (2004)  and 2Hashima et al. (2008) 

 

determination.  Oil palm, Residential and Mixed 

fruit, Rubber plantation/fruit orchard and Rubber 

plantation have organic matter in 1.5-2.5% that is 

moderate level.  The others have high moderate 

level.  Only oil palm has lower than 2.0% that 

should improve the soil.  The eagle wood /para 

rubber was highest organic matter. Mixes fruit 

orchard were 3.32 and 2.74%, respectively.  This 

conclusion supports the criticism of Yeoh et al 

(2011), which argued organic matter content at the 

0 to 15 cm depth of forest; cropland and grassland 

were estimated at 2.27, 2.07 and 0.83%, 

respectively. 

Soil erosion value were found in oil palm 

that highest as 2.67 (ton/ha/y). Mixes fruit orchard, 

eagle wood/para rubber, rubber plantation, rubber 

plantation/fruit orchard and residential and mixes 

fruit were found soil erosion value 1.66, 1.60, 0.97 

and 0.38(tons/ha/y), respectively.  Soil erosion is a 

complex process that depends on soil properties, 

ground slope, vegetation, and rainfall amount and 

intensity (Selby, 1993).  Changing in land use are 

widely recognized as capable of greatly 

accelerated soil erosion (Ursic et al., 1965), 

Difference variety environment authors agree that 

runoff and sediment yield decrease with an 

increase in soil cover with vegetation (Duran et al., 

2006; Francis et al.,  1990). Therefore, these results 

of soil erosion in each land use type conformed 

this argued in case of oil palm has the highest soil 

erosion value because it has plant cover 0.18 

plant/m2 and mixes fruit orchard 0.29 plant/m2. 

The species diversity studied in diversity, 

the residential and mixed fruit has diversity index 

highest than others land use types. Mixed fruit 

orchard, Eagle wood /Para rubber and rubber 

plantation/fruit orchard were 0.763, 0.693, 0.61 and 

0.655, respectively. The species diversity index of 
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oil palm and rubber plantation have the lowest 

level of diversity index that mean monocropping 

reduce biodiversity. These findings are in 

agreement with other observations on (Brookfield, 

2001; Thrupp, 1998; Rajendra et al, 2010). 

The results of AFI indices after sampling 

plot were rank as 5 intervals are equal that was 

shown in Table 9.  Then the results of AFI indices 

after sampling plot were considered as 

representative ranking score.  After that they were 

taken into the agroforestry index equation (3) in 

term of environment factor. The total these are 

agroforestry index in term of environment factor, 

as shown in Table 10. All of these results were 

found; the residential and mixed fruit, rubber 

plantation/fruit orchard, eagle wood/rubber 

plantation, para rubber plantation and mixed fruit 

orchard were 46, 42.8, 36.9, 32.7 and 30, 

respectively. The oil palm was lowest weighed 

value of environment as 10. 

4. Landscape agroforestry index in term of 

environmental factor 

 Landscape agroforestry is defined as the 

concept of land suitability of FAO. According to the 

FAO methodology (1976), this is strongly related to 

the land qualities.  The suitability order defines 

and is expressed as following in Table 11. 

4.1 Ranking score of indicator 

4.1.1 Soil types 

Soil types are difference characteristics, which 

consists of surface characteristics, organic matter, 

bulk density, soil color, soil pH and so on. Soil 

texture is one important characteristic of soil types.  

Soil texture can determination the rate of water 

drain, and also influences available of water to the 

plant. In addition, well drained soils typically have 

good soil aeration meaning that the soil contains 

air that is similar to atmospheric air, which is 

conducive to healthy root growth, and thus a 

healthy crop. Differences in soil texture also 

impacts organic matter levels. The cation exchange 

capacity of the soil increases with percent clay and 

organic matter and the pH buffering capacity of a 

soil, is also largely based on clay and organic 

matter content (Berry et al, 2007).  Plante et al. 

(2006) examine how soil texture differentially alters 

the distribution of organic carbon within physically 

and chemically defined pools of unprotected and 

protected soil organic matter. They found whole-

soil organic carbon concentration was positively 

related to silt plus clay content at both sites.  The 

United States Department of Agriculture: USDA 

(1987) has divided soil type classes as five levels. 

The ranking score is following in Table 12. 

 

Table 9 Interval classes of environmental indices and ranking score 

Ranking 
score 

Interval classes 
organic matter soil erosion diversity index 

5 > 3.012 0.381-0.839 >1.233 
4 2.705-3.012 0.840-1.297 0.925-1.232 
3 2.397-2.704 1.298-1.756 0.617-0.924 
2 2.089-2.396 1.757-2.214 0.309-0.616 
1 1.78-2.088 >2.214 0-0.308 
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Table 10 Sufficiency economy level in term of environmental factor 

Land 
use 
No. 

organic matter soil erosion species diversity 

AFI AFIC 
SE 

Level 
Ranking 
score 

Weighed 
value (0.10) 

Ranking 
score 

Weighed 
value (0.69) 

Ranking 
score 

Weighed 
value (0.21) 

1 1 0.1 1 0.69 1 0.2 1.0 5 Lowest 
2 2 0.2 5 3.45 3 0.6 4.3 1 Highest 
3 3 0.3 4 2.76 1 0.2 3.3 3 Medium 
4 3 0.3 3 2.07 3 0.6 3.0 3 Medium 
5 5 0.5 3 2.07 3 0.6 3.2 3 Medium 
6 1 0.1 5 3.45 5 1.1 4.6 1 Highest 

 

Table 11 Land suitability classes 
Order  Class  Description  Ranking 

Suitable  S1 (Highly suitable)  Land having no, or insignificant limitations 
to the given type of use  

5 

S2 (Moderately suitable)  Land having minor limitations to the given 
type of use  

4 

S3 (Marginally suitable)  Land having moderate limitations to the 
given type of use  

3 

Not 
suitable  

N1 (Currently not suitable)  Land having severe limitations that 
preclude the given type of use, but can be 
improved by specific management  

2 

N2 (Permanently not 
suitable )  

Land that have so severe limitations that 
are very difficult to be overcome  

1 

Source :  FAO (1976) 

 

 Table 12 soil textural classification and ranking 

Texture %clay Soil types Ranking score 
Very coarse 
Coarse 

<10% Sand 
Loamy sand 

1 

Moderately coarse 10-20% Sandy loam 2 
Medium 20% Loam 

Silt loam 
Silt 

3 

Moderate fine 20-30% Sandy clay loam 
Sandy clay 
Silt clay 
Clay 

4 

Fine >30% Heavy clay >60% clay 5 
Source :  USDA (1987) 
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4.1.2 Slope 

The slope classes are studied in area of slope 

classes for cultivation and studied from the 

relevant literature.  Koulouri et al. (2007) studied in 

land abandonment and slope gradient as key 

factor of soil erosion.  This research concluded the 

slope gradient is steep (25%), soil erosion is 

increasing significantly. In addition, FAO (1990) said, 

the slope < 7° is flat to gently sloping. It is a broad 

base terraces or other simple conservation 

treatments can be used up to 7°. Therefore slope 

1-6% is suitability for cultivation but slope > 25% is 

unsuitability for cultivation.  Moreover the relevant 

literature in area of land suitability for cultivation 

are defined as the same in watershed classification 

in Thailand (Bunruamkaew et al., 2011; Ochola et 

al., 2004), which divided into 5 level as following in 

Table 13. 

4.1.3 Distance to water 

The USDA studied in the riparian forest buffer that 

concluded the streamside forest can function as a 

sink when nutrients are taken up by plants and 

sequestered in plant tissue. The streamside forest 

is assimilated in tree growth which may be stored 

for extended periods of time in woody tissue and 

possibly removed as logs or other forest products.  

The land after 95 ft or 28.95 meter from a river is a 

carefully managed for sediment, fertilizer and 

pesticides (Welsch , n.d.).  Van Koppen et al. (2009) 

study in understand how and how much water is 

involved in domestic and productive activities. The 

results show; the distance <50 meter is suitability 

for vegetable, < 200 meter is suitable for fruit trees 

and 250 meter – 1 kilometer is not suitable for 

productive uses. From above that can divide and 

rank score into 5 levels as following in Table 14. 

4.1.4 Watershed classes 
Watershed classes is divided into 5 zones 

with the first (WSC1) and the second (WSC2) are 

preserved as protection and commercial forests 

respectively and the rests (WSC3-WSC5) belong to 

agricultural and other purposes with appropriate 

conservation (Tangtham, 1996).  From above that 

can divide and rank score into 5 levels as following 

in Table 15. 

Table 13 slope classification and ranking 

Slope classes Characteristics Ranking score 
>60% Very steep 1 

35-50% Steep 2 
25-35% Gentle 3 
6-25% Very gentle 4 
<6% Flat 5 

 

Table 14 distance to water 

Distance to water Description Ranking score 
<30 meter Protected area for ecosystem 1 

30-50 meter Suitability area for vegetable  5 
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50-200 meter Suitability area for fruit trees. 4 
>200 meter Suitability area for cultivation in rain-fed  2 

 

Table 15 watershed classes 

Watershed 
classes 

Detail Ranking 
score 

WSC 1A,1B Protected or Conservation forest and headwater source.  1 
WSC 2 Commercial forest: These areas are designed for protection and/or 

commercial forests where mining and logging will be allowed within legal 
boundaries. 

2 

WSC 3 Fruit-tree plantation: These areas cover uplands with steep slopes and less 
erosive landforms.  Areas may be used for commercial forests, grazing, fruit 
trees, or certain agricultural crops with need for soil conservation measures. 

3 

WSC 4 Upland farming: This class describes those areas of gentle sloping lands 
suitable for row crops, fruit trees, and grazing with a moderate need for few 
soil conservation measures. 

4 

WSC 5    Lowland farming: WSC 5 are gentle slopes or flat areas needed for paddy 
fields or other agricultural uses with few restrictions. 

5 

Source :  Tangtham(1996) 

 

4.1.5 Protected area 

The legal authority for Thailand’s 

protected areas is the Wild Animals Reservation 

and Protection Act (WARPA) of 1960 and the 

National Park Act of 1961 (Arbhabhirama et al., 

1988; Dixon et al., 1990; Gray et al., 1994). There 

are four main types of protected areas in Thailand: 

national park, wildlife sanctuary, non hunting area, 

and forest park. Other kinds of protected areas 

include botanical gardens, which are reserved for 

collecting and planting native and exotic rare and 

economically valuable plant species 

(Arbhabhirama et al., 1988; Panusittikorn, 2001).  

The national park is one of conservation area that 

has affected in the study area. Thus the area in 

national park has ranking score is 5 and the other 

area has ranking score is 1. 

 The ranking score from above were 

established landscape agroforestry map each 

indicator as following in Figure 3. 

4.1.6  Landscape agroforestry index 
class map in term of environmental factor  
The landscape agroforestry index class 

map in term of environmental factor (LAFICENV 

map) was taken into the landscape agroforestry 

equation (5) in term of environmental factor.  Map 

algebra in ArcGIS is tool to establish the landscape 

agroforestry class map. It was shown in Figure 4. 

The LAFICENV map which is follow in the equation 

or is unremarkable as shown in Figure 4 A. In 

addition, the existing forest area is important to 

protect for ecosystem. Therefore the existing forest 

area is considered in the LAFICENV map as shown in 

Figure 4  
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The LAFICENV map which is follow the 
equation or is unremarkable was found landscape 
agroforestry 5 levels.  The highest suitable area has 
125.52 km2, high suitable area has 233.99 km2, 
medium suitable area has 61.01 km2, low suitable 
area has 23.30 km2 and the lowest suitable area 
has 3.75 km2. 

The LAFICENV map which is immovable 

forest area was found landscape agroforestry 

classes 5 levels. The highest suitable area has 

113.61 km2, high suitable area has 172.47 km2, 

medium suitable area has 3.02 km2, low suitable 

has 0.01 km2 and the lowest suitable area has 

158.10 km2.B. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

The goal of this research is landscape 

agroforestry for sufficiency economy.  The 

investigation was what the indicators to indicate 

land use type appropriate for sufficiency economy 

is and what the indicators to indicate land quality 

to for land use is.  The relevant literatures were 

assessed a key performance to indicate the 

agroforestry under sufficiency economy. There are 

three factors consist of environment, economy and 

social. The agroforestry indices (AFI); in 

environment factor consists three criteria as soil 

properties (organic matter), soil erosion and 

vegetation (species diversity).  The landscape 

agroforestry indices (LAFI); in environment factor is 

soil properties (soil types) and in institutions 

related factor is land use policy (watershed class 

and conservation area). 

Those factor and indicator were estimated 

weighting by experts on mailed questionnaire.  The 

results were calculated using AHP technique. 

Weighing was taken into linear equation that is 

landscape agroforestry modeling through to 

sufficiency economy in term of environmental 

factor; there are agroforestry index equation to 

investigate land use type that appropriate to 

sufficiency economy in term of environmental 

factor, and landscape agroforestry index equation 

to investigate land quality for land use under  
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Figure 3 Landscape agroforesty map each indicator 
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Figure 4 Landscape agroforesty index class map in term of environmental factor 

 

sufficiency economy in term of environmental 

factor. 

The agroforestry indices in term of 

environmental factor were measured in 

sampling plot in organic matter, soil erosion and 

species diversity in Huai Raeng-Klong Peed sub-

watershed.  The results showed the effect of 

land use after production.  All of these results 

show sufficiency economy level in term of 

environment, residential and mixed fruit, and 

rubber plantation/fruit orchard were the highest 

level, the medium level were rubber plantation, 

mixes fruit orchard and eagle wood /para 

rubber. The lowest level was oil palm.   

The landscape agroforestry index class 

map in term of environmental factor (LAFICENV 

map) was taken into the landscape agroforestry 

equation in term of environmental factor.  The 

comparison between the map of unremarkable 

or follow the equation and the map which is 

immovable forest.  The distinct lowest suitable 

area was 3.75 km2 to 158.10 km2, respectively. 

While each level of area was slightly.  The 

highest area in unremarkable condition was high 

suitable area as 233.99 km2 but the highest area 

in immovable condition was high suitable area 

as 172.47 km2.  The both conditions still have 

the highest and high area for cultivation more 

than half of total area. 
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การสํารวจเบ้ืองตนโครงสรางปาและความหลากหลายของพืช ในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน  

The Preliminary Survey of Forest Structure and Plants Biodiversity at 

Nan Head Watershed  

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ1 วรรณา มังกิตะ2 และ ปฏิสันถาร โรจนกุล3 

1สาขาวิชาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ แพร 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ.แพร 

3สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 แพร 

 

บทคัดยอ: การสํารวจเบ้ืองตนโครงสรางปาและความหลากหลายของพืช ในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน เลือกพ้ืนท่ีในหนวยจัดการตนนํ้า 

36 หนวยจัดการตนนํ้ากระจายท่ัวพ้ืนท่ี เลือกพ้ืนท่ีลุมนํ้า 1 ลุมนํ้า และวางแปลงในพ้ืนท่ีลุมนํ้าตอนบน ตอนกลาง และ

ตอนลางโดยยึดลําธารสายหลัก รวม 108 แปลง ขนาดแปลงเทากับ 20 x 50 ตารางเมตร แบงเปนแปลงยอย 10 x 10 

ตารางเมตร จํานวน 10 แปลงยอย เก็บขอมูลไมยืนตน  และวางแปลงขนาด 5 x 5 และขนาด 2 x 2 ตารางเมตร บริเวณมุม

ลางดานซาย เพ่ือเก็บขอมูลไมหนุม และไมพ้ืนลาง ทุกชนิด ผลการศึกษาพบวา การปรากฏของชนิดปาพ้ืนท่ีตนนํ้านาน ใน

พ้ืนท่ีปาระดับสูง (ระดับ 1,000 เมตร รทก .) ไดแก ปาดิบเขา และปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาในระดับต่ํา (ต่ํา

กวา 1,000 เมตร รทก) ไดแก ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง และปาดิบแลง จํานวนชนิดไมยืน

ตนท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง 

ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และปาท่ี ฟนฟูในปาดิบเขา เทากับ  27.0, 31.2, 24.4, 28.0, 23.4, 28.8, 

20.0 และ 16.0 ชนิด ตามลําดับ ในพ้ืนท่ีศึกษาดัชนีความหลากหลายของพืช มคีา Fisher index สูงกวา ในพ้ืนท่ีอ่ืน แตคา 

Shannon-Wiener index ต่ํากวาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ พบไผในเรือนยอดช้ันกลางของหมูไม มี ความหนาแนนของลําไผท่ีสํารวจพบใน

พ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง และปา

ดิบแลง เทากับ 1,340.0, 660.0, 2,138.0, 3,340.0, 673.0.0 และ 655.0 ลําตอเฮกตาร ลักษณะโครงสรางปาท่ีสํารวจพบใน

พ้ืนท่ีตนนํ้าแบงไดเปนสามช้ัน คือ ช้ันเรือนยอดท่ีมีความสูงโดดเดน ช้ันเรือนยอดรองเดน และช้ันเรือนยอดท่ีถูกบดบัง ชนิด

พันธุไมยืนตนท่ีมีความเดนในพ้ืนท่ีศึกษาและเปนชนิดท่ีใชปลูกฟนฟูในพ้ืนท่ีปาดิบเขา และปารอยตอปาผสมผลัดใบ 

ตัวอยางเชน ทะโล เหมือดคนตัวผู กอแปน มะกอ และคาหด ปาผสมผลัดใบและ  ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ชนิด

พันธุไมยืนตนท่ีโดดเดน เชน เปอย เปา และ มะเก้ิม ปาเต็งรัง ชนิดพันธุไมยืนตนท่ีโดดเดน เชน เปา และ แงะ เปนตน 

คําสําคัญ: โครงสรางปา ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช พ้ืนท่ีตนนํ้าจังหวัดนาน 
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ABSTRACT : The Preliminary Survey of Forest Structure and Plants Biodiversity at Nan Head Watershed 

were chose Sub watershed on 36 Watershed units. Sub-watershed was sampling on upper, middle and 

lower in three parts of watershed, and followed the main stream. Sampling plots with size 20 x 50 m 

were established, total 108 plots, and sub-plot was divided into 10 x 10 m for tree measurement. Plot 

size 5 x5 m and 2 x 2 m  at the left corner was divided to measure sapling and undergrowth respectively. 

The result shown that hill evergreen forest was found on upper montane (> 1,000  m asl) while, mixed 

deciduous forest and dry dipterocarp forest distributed at lower altitudinal level  (< 1,000  m asl). The 

number of trees species in hill evergreen forest, transitional zone of hill evergreen and mixed deciduous 

forest, mixed deciduous forest, transitional zone of mixed deciduous and dry dipterocarp forest, dry 

dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest restoration and hill evergreen forest 

restoration were 27.0, 31.2, 24.4, 28.0, 23.4, 28.8, 20.0 and 16.0 species, respectively. The index of 

Diversity Fisher index were higher than other site study but Shannon-Wiener index were lower. In addition, 

the bamboos also dominated in the middle layer and high density found in hill evergreen, transitional 

zone of hill evergreen and mixed deciduous forest, mixed deciduous forest, transitional zone of mixed 

deciduous and dry dipterocarp forest, dry dipterocarp forest were 1,340.0, 660.0, 2,138.0, 3,340.0, 673.0.0 

and 655.0 culms per ha. Forest structures on Head Watershed were 3 layers, the upper layer was 

dominant trees, Co-dominant trees was lower and suppress layer on bottom layer. The dominant tree 

species in case of hill evergreen and transitional zone of hill evergreen and mixed deciduous forest were 

Schima wallichii Korth, Helicia nilagirica Bedd, Castanopsis diversifolia King, Lithocarpus ceriferus A. Camus 

and Engelhardtia spicata Bl.The mixed deciduous forest, transitional zone of mixed deciduous and dry 

dipterocarp forest were Lagerstroemia calyculata Kurz. and Canarium subulatum Guill. in dry dipterocarp 

forest were Shorea siamensis Miq. and Shorea obtusa Wall. 

Keywords: Forest Structure, Plant Biodiversity, Nan Head Watershed  
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บทนํา 

 การศึกษาโครงสรางปาเปนการศึกษา

สังคมพืชเชิงปริมาณ เปนวิธีการท่ีมีการใชศึกษาอยาง

แพรหลายของนักนิเวศวิทยาปาไมมาตั้งแตอดีต ซึ่งการศึกษา

เริ่มกระทํากันมานานกวา 300 ป (อุทิศ , 2541 ) การศึกษา

โครงสรางของสังคมพืชโดยท่ัวๆ ไป แบงออกไดเปน 2 

ประเภทคือ ลักษณะ ทางวิเคราะห ( analytic 

characteristics) และลักษณะรวมของสังคม (synthetic 

characteristics ) (อิสรา, 2526; อุทิศ,2526) “ลักษณะเพ่ือ

การวิเคราะห ” หมายถึง ลักษณะเฉพาะอยางเพ่ือการ

วิเคราะหสังคม  และ  “ลักษณะรวมของสังคม ” หมายถึง 

ลักษณะท่ีวัดหรือแสดงออกถึงการกระทํารวมกันในสังคมพืช

แตละสังคม นอกจากน้ีท้ัง 2 ลักษณะยังสามารถแยกยอย

ออกไดเปน ลักษณะเชิงปริมาณ ( quantitative 

characteristics) และลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative 

characteristics) ลักษณะเชิงปริมาณ หมายถึง คุณลักษณะ

ท่ีสามารถวัดอ อกมาเปนตัวเลขท่ีแนนอนได เชน ความ

หนาแนนของประชากร (population density) การปกคลุม 

(cover) ฯลฯ สวนลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะ

ของสังคมพืชท่ีเราไมสามารถจะวัดออกมาเปนคาท่ีแนนอนได 

มักจะเปนการบรรยายถึงในลักษณะน้ัน ๆ (อิศรา , 2526 ; 

อุทิศ , 2526 ) อย างไรก็ตามหากตองการเปรียบเทียบ

โครงสรางระหวางสังคมการใชลักษณะเชิงปริมาณ สามารถ

กระทําไดอยางเดนชัดมากกวาลักษณะเชิงคุณภาพ (อุทิศ , 

2526 ) ลักษณะเชิง ปริมาณท่ีนิยมใชในการศึกษาลักษณะ

โครงสรางของสังคมพืช ไดแก ความหนาแนน ความถ่ี การปก

คลุม พ้ืนท่ี อาจเปนการป กคลุมของเรือนยอดหรือ

พ้ืนท่ีหนาตัดตอหนวยพ้ืนท่ี 

ปจจุบันน้ีพ้ืนท่ีภาคเหนือมักจะประสบปญหาอุทกภัย

อยางตอเน่ืองและรุนแรง อันเน่ืองมาจากนํ้าทวม ดินถลม และ

อุทกภัยนํ้าหลากจากลํานํ้าสายตาง ๆ โดยเฉพาะอุทกภัยครั้ง

สําคัญ ในป พ.ศ. 2554  ท่ีผานมาไดเกิดอุทกภัยรุนแ รงสงผล

ใหเกิดความเสียหายในหลายจังหวัด และสถานการณเกิดภัย

น้ีไดใชเวลานานกวาในอดีตท่ีผานมาจึงจะเขาสูเหตุการณ

ปกติ เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดอุทกภัย  พบวามีการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน  โดยเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีปา

ตนนํ้าเปนพ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สงผลใหพ้ืนท่ีตนนํ้า

ขาดพ้ืนท่ีปาซับนํ้า  หรือพ้ืนท่ีชะลอนํ้าหลาก ทําใหเกิด

ปริมาณนํ้าหลากไหลลงมาสูพ้ืนท่ีราบอยางรวดเร็ว 

 การแกไขปญหาดังกลาวควรหาแนวทางและ

มาตรการอนุรักษฟนฟูสภาพระบบนิเวศปาตนนํ้าใหคืนความ

สมบูรณและปรับปรุงสภาพการใชท่ีดินใหเหม าะสมกับ

ศักยภาพพ้ืนท่ีโดยเร็ว ดังน้ัน การสํารวจสถานภาพของปาแต

ละชนิดโดยทําการสํารวจโครงสรางปาและความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

จัดการและฟนฟูปาตนนํ้า โดยการใชแปลงถาวรติดตาม 

พลวัตของปาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการเพ่ิมข้ึนของอุณ หภูมิ

โลก (global warming) ยอมทําใหแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรปาไมมีประสิทธิภาพและเกิดการใชประโยชนได

อยางยั่งยืน การศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือใหทราบโครงสรางปา และ

ความหลากหลายของชนิดพืชในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน และใชเปน

ขอมูลในเรงรัดการฟนฟูสภาพปาตามระบบนิเวศดั้งเดิมใหฟน

คืนโดยเร็ว  

อุปกรณและวิธีการศึกษา 

1.พ้ืนท่ีศึกษา 

ดําเนินการวางแปลงสํารวจโครงสรางของปาและ

ความหลากหลายของชนิดพันธุพืชในพ้ืนท่ีปาตนนํ้าในบริเวณ

พ้ืนท่ีตนนํ้านาน โดยเลือกลุมนํ้าท่ีอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยจัดการตนนํ้าใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 6 ศูนยจัดการตนนํ้า

นาน ศูนยละ 6 หนวยฯ รวมท้ังสิ้น 36 หนวยจัดการตนนํ้า 

โดยแตละหนวยทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีลุมนํ้าตัวอยางในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ โดยกําหนดจุดวางแปลงจากแผนท่ีขอบเขตลุมนํ้า 

ดวยการหาจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของลุมนํ้าศึกษา จากน้ันหา

คาเฉลี่ยจุดก่ึงกลางของลุมนํ้าเพ่ือกําหนดพิกัดของการวาง

แปลงเก็บขอมูล โดยใหแปลงตัวอยางท้ัง 3 แปลงน้ัน วางอยู

ท่ีพิกัดสูงสุด ตอนกลาง และต่ําสุด ของพ้ืนท่ีลุมนํ้า  

ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) 
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 2.ระยะเวลาในการศึกษา 

 การศึกษาลักษณะโครงสรางของปาและความ

หลาก  หลายของชนิดพันธุพืชในพ้ืนท่ีปาตนนํ้านาน 

ทําการศึกษา  ตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 - 30 กันยายน 

2555    

3. การเก็บขอมูล 

 3.1 คัดเลือกพ้ืนท่ีจํานวน 6 ศูนยการจัดการตนนํ้า 

โดยในแตละศูนยน้ันจะเลือกหนวยการจัดการตนนํ้า จํานวน 

6 หนวย เพ่ือวางแปลงขนาด 20 x 50 เมตร ในพ้ืนท่ีตอนบน 

ตอนกลาง และตอนลางของแตละหนวยการจัดการลุมนํ้า 

ดังน้ันจะมีแปลงตัวอยางท้ังหมด เทากับ 108 แปลง (6 

ศูนยฯ x 6 หนวยฯ x 3 แปลงตอหนวยฯ ) จากน้ันทําการ

แบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตรและท่ี

บริเวณมุมของแปลงยอยทําการแบงแปลงยอยออกเปน 5 

x 5 เมตร และ 2 x 2 เมตร (จํานวนอยางละ 10 แปลง

ยอย )  เพ่ือเก็บขอมูลไมใหญ คือ ไมท่ีมีขนาด

เสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.5 ซม และมีความสูงตั้งแต 1.30 

เมตร และไมรุน คือ ไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก

นอยกวา 4.5 ซม และมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร และ

ไมพ้ืนลาง คือ ไมท่ีมีความสูงต่ํากวา 1 .30 เมตร 

ตามลําดับ โดยในแปลงยอยแตละขนาด  จะทําก ารวัด

ขนาดเสนผาศูนยกลางของไมวัดความสูง  และจําแนกชนิด

ทุกตน  ท่ีไดขนาดตามขอกําหนดในแตละระดับไม 

 2. ทําการศึกษาการจําแนกช้ัน (stratification) 

จากการคัดเลือกแปลงขนาด 10 x 50 เมตร จาก แปลง

ตัวอยางขนาด 20 x 50 ตารางเมตร ทําการเก็บขอมูลพิกัดของ

ตนไมในแปลง วัดขนาดความสูงท้ังหมดของตนไม ความสูง

ของก่ิงสดก่ิงแรก และความกวางของเรือนยอดตนไมในแตละ

ตน จากน้ันนําขอมูลดังกลาวมาสรางแผนภูมิดานตั้ง (profile 

diagram) และ แผนภูมิการปกคลุมของเรือนยอด (crown 

cover diagram) 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 ศึกษาลักษณะโครงสรางของปา ดังตอไปน้ี 

 4.1 ความหนาแนนสัมพัทธ (relative density) 

หาไดโดยใชสูตรดังน้ี 

 

ความหนาแนนสัมพัทธ (%)  

= ความหนาแนนของพันธุไมชนิดน้ัน x 100 

  ความหนาแนนรวมของพันธุไมชนิด 

 4.2 ความถ่ีสัมพัทธ (relative density) หาไดโดย

ใชสูตรดังน้ี 

ความถ่ีสัมพัทธ (%)   

=ความถ่ีของพันธุไมชนิดน้ัน x 100 

         ผลรวมของคาความถ่ีของพันธุไมทุกชนิด 

4.3 ความเดนสัมพัทธ (relative dominance) หา

ไดโดยใชสูตรดังน้ี 

ความเดนสัมพัทธ (%)   

= ความเดนของพันธุไมชนิดน้ัน x 100 

      ผลรวมของความเดนของไมทุกชนิด 

 4.4 ดัชนีความสําคัญ (Important value index) 

ของหาไดจากการคํานวณดังน้ี 

ดัชนีความสําคัญ  
= คาความหนาแนนสัมพัทธ + คาความถี่สัมพัทธ + คาความเดน

สัมพัทธ 

อยางไรก็ตามคาดัชนีความสําคัญของ   ไมพ้ืนลาง  

(undergrowth) ใชการคํานวณเพียงแคผลรวมของคาความ

หนาแนนสัมพัทธและคาความถ่ีสัมพัทธเทาน้ัน 

4.5. เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีหนาตัดตอพ้ืนท่ีท่ี

ทําการศึกษาของไมยืนตนท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีความ

สูงเพียงอกตั้งแต 4.5 เซนติเมตรข้ึนไปของแตละชนิดพันธุ 

โดยใชสูตรดังน้ี 

เปอรเซ็นตพ้ืนท่ีหนาตัด  

= ผลรวมของพ้ืนท่ีหนาตัดของไมยืนตน (ตารางเมตร) x 100 

   พ้ืนท่ีแปลงตัวอยางท่ีทําการศึกษา (ตารางเมตร) 

 4.6. ความหลากหลายของชนิดพันธุ  โดยนับ

จํานวนไมยืนตนแตละชนิดแลวคํานวณหาคาดัชนีความ

หลากหลายตางๆ ดังน้ี 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 282 

 

 4.6.1 Fisher’s index (α) มีสูตรคํานวณดังน้ี 

(Fisher และคณะ, 1943) 

S = α𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒  (1 + 
𝑁𝑁
𝛼𝛼

 ) 

โดย  S = จํานวนชนิดพรรณไมท้ังหมดในแปลงท่ีศึกษา 

N = จํานวนตนไมท้ังหมดในแปลง 

4.6.2 Shannon –Wiener index (H) มีสูตรในการ

คํานวณดังน้ี (Shannon and Weaver, 1949) 

H = -∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑃𝑃1)𝑠𝑠
𝑖𝑖=1  

โดย P = สัดสวนระหวางจํานวนตนของพรรณไมหน่ึงตอ

จํานวนตนไมท้ังหมดในแปลง 

S = จํานวนชนิดพรรณไมท้ังหมดในแปลงท่ีศึกษา 

4.7. ปริมาตรไมยืนตน หาไดโดยใชสูตร  

พ้ืนท่ีหนาตัดของไมยืนตน x ความสูงท่ีเปนสินคา

ไดนําขอมูลท่ีสํารวจไดท้ัง 108 แปลงมาจัดเรียงใหมโดยทํา

การแยกตามชนิดของปาไดท้ังหมด 8 ชนิด  ทําการวิเคราะห 

คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของปจจัยท่ีสํารวจและเก็บ

ขอมูลแตละชนิดปา  

 

ผลและวิจารณ  

 1. จํานวนแปลงท่ีสํารวจ และการกระจายตาม

ระดับความสูง ในพ้ืนท่ีตนน้ํานาน 

 จากการสํารวจพ้ืนท่ีตนนํ้านานเพ่ือวางแปลงศึกษา

ความหลากหลายและโครงสรางปาในพ้ืนท่ี ตนนํ้านาน 

กระจายตามศูนยจัดการตนนํ้านาน ท้ัง 6 ศูนย จําแนก 

สามารถจําแนกชนิดปาโดยอาศัยองคประกอบของปาดาน

ชนิดพันธุท่ีปรากฏสามารถแบงไดเปน 4 ชนิด ดังน้ี ปาดิบเขา 

(HEF) ปาผสมผลัดใบ (MDF) ปาเต็งรัง (DDF) ปาดิบแลง 

(DEF) จํานวนแปลงท่ีสํารวจเทากับ  14, 49, 10 และ 10 

แปลง ตามลําดับ สวนปารอยตอ แบงชนิดไดเปน 2 ชนิด 

ดังน้ี  ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ (HEFMDF) และ 

ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง (MDFDDF) จํานวน

แปลงสํารวจเทากับ 17 และ 4 แปลง สวนพ้ืนท่ีปาปลูกฟนฟู 

2 พ้ืนท่ี ไดแก ปาปลูกฟนฟูในปาผสมผลัดใบ (MDFREST) 

และปาปลูกฟนฟูในปาดิบเขา (HEFREST) จํานวนแปลง

สํารวจเทากับ 3 และ 1 แปลง ตามลําดับ รวมจํานวนแปลงท่ี

สํารวจท้ังหมดเทากับ 108 แปลงรายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 2. การกระจายชนิด ปาตามระดับความสูงจาก

ระดับ น้ําทะเล 

การกระจายตามความสูงของชนิดปาในพ้ืนท่ี ปา

ดิบเขา ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ 

ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง 

ปาท่ีฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบใน

ระดับความสู งเทากับ  1,087.7, 844.6, 581.9, 339.0, 

605.7, 482.0, 466.3 และ 1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 

ตามลําดับ แสดงในตารางท่ี 2 

 การปรากฏของชนิดปาในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน จาก

ขอมูลท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปาระดับสูง (มีความสูงเกินระดับ 

1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ) ปาท่ีพบไดแก ปาดิบเขา 

และชวงรอยปาปาดิบเขาและปาผสมผลัดใบ ปาในระดับต่ํา 

(มีความสูงต่ํากวา 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล) ชนิดท่ีพบ

ไดแก ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง 

ปาเต็งรัง และปาดิบแลง  

 3. จํานวนชนิดไมยืนตน 

จํานวนชนิดไมยืนตนท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปาดิบเขา 

ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ี

ฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบจํานวน

ชนิดไมยืนตนเทากับ  27.0, 31.2, 24.4, 28.0, 23.4, 28.8, 
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20.0 และ 16.0 ชนิด ตามลําดับ จํานวนชนิดไมยืนตนในปา

ปลูกฟนฟูในพ้ืนท่ีปาผสมผลัดใบ มีคาต่ํากวาและแตกตาง

อยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกับปาดิบแลง และ ปา

รอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ แสดงในตารางท่ี 2 

 4. ความหนาแนนไมยืนตน 

ในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสม

ผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง 

ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และปาท่ี

ฟนฟูในปาดิบเขา พบความหนาแนนไมยืนตนเทากับ  144.1, 

150.5, 103.6, 100.5, 131.0, 99.6, 87.7 และ 113.0 ตน

ตอ 0.1 เฮกตาร ตามลําดับ ความหนาแนนไมยืนตนในปา

ปลูกฟนฟูในพ้ืนท่ีปาผสมผลัดใบ มีคาต่ํากวาและแตกตาง

อยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปารอยตอปาดิบเขาและปา

ผสมผลัดใบ แสดงในตารางท่ี 2 

 5. เปอรเซ็นตพ้ืนท่ีหนาตัดตอพ้ืนท่ีแปลง ความ

สูง และ ปริมาตรของไมยืนตน 

ในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสม

ผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง 

ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และปาท่ี

ฟนฟูในปาดิบเขา พบเปอรเซ็นตพ้ืนท่ีหนาตัดตอพ้ืนท่ีแปลง

ของไมยืนตนเทากั บ 0.26, 0.24, 0.22, 0.22, 0.25, 0.38, 

0.18 และ 0.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เปอรเซ็นต

พ้ืนท่ีหนาตัดตอพ้ืนท่ีแปลงของไมยืนตน ในพ้ืนท่ีปาดิบแลง มี

คาสูงกวาและแตกตางอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ปา

ปลูกฟนฟูในปาผสมผลัดใบ  ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสม

ผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ และปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปา

เต็งรัง  

ความสูงของไมยืนตน ในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอ

ปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปา

ผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปา

ผสมผลัดใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบความสูงเฉลี่ยไม

ยืนตนเทากับ 9.3, 8.9, 10.8, 10.0, 8.8, 12.7, 14.2 และ 

10.1 เมตร ตามลําดับ ความสูงเฉลี่ยไมยืนตนในพ้ืนท่ีปาปลูก

ฟนฟูในปาผสมผลัดใบ  มีคาสูงกวาและแตกตางอยางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับ ปาดิบเขา ปารอยตอปาดิ บเขากับปา

ผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง  

ปริมาตรไมยืนตน  ในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอปา

ดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสม

ผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสม

ผลัดใบ และปา ปลูก ฟนฟูในปาดิบเขา ปริมา ตรไมยืนตน

เทากับ 391.7, 320.3, 366.7, 319.0, 341.9, 1,067.7, 

308.3 และ 375.0 ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร ตามลําดับ 

ปริมาตรไมยืนตน ในพ้ืนท่ีปาดิบแลง มีคาสูงกวาทุกชนิดปา

และแตกตางอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงในตารางท่ี 

2 

 6. ดัชนีความหลากหลายของไมยืนตน  

คา Fisher index ในพ้ืนท่ี ปาดิบเขา ปารอยตอปาดิบ

เขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัด

ใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสมผลัด

ใบ และ ปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบคา Fisher index เทากับ 

11.47, 12.57, 11.87, 12.93, 8.96, 16.10, 9.23 และ 

10.58 ตามลําดับ  

คา Shannon-Wiener index ในพ้ืนท่ี ปาดิบเขา ปา

รอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ี
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ฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และ ปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบคา 

Shannon-Wiener index เทากับ 2.58, 2.78, 2.61, 2.76, 

2.38, 2.74, 1.86 และ 2.60 ตามลําดับ แสดงในตารางท่ี 2 

ปาดิบแลงในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน  มีคาสูงกวาและแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กับปาเต็งรัง และปาปลูกฟนฟู

ในพ้ืนท่ีปาผสมผลัดใบ 

ปาดิบเขาในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน มีคา Fisher index สูงกวาปา

ดิบเขาในพ้ืนท่ีดอยปุย จังหวัดเชียงใหม (กิติชัย , 2538) ปา

ผสมผลัดใบในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน มีคา Fisher index สูงกวาปา

ผสมผลัดใบในพ้ืนท่ีลุมนํ้าพรม จังหวัดชัยภูมิ (นิตยา, 2523) 

ปาเต็งรัง ในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน มีคา Fisher index สูงกวาปา

เต็งรังในพ้ืนท่ีลุมนํ้าหวยไร จังหวัดสกลนคร (ธนากร, 2543) 

และปาเต็งรังทุติยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา (นิลุบล , 2541) 

และคา Shannon-Wiener index ในพ้ืนท่ีศึกษามีคาต่ํากวา

ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

7. ลักษณะโครงสรางปา 

ปาดิบเขา แบงช้ันเรือนยอดไดสามช้ัน ดังน้ี ช้ันเรือน

ยอดแรกเปนช้ันเรือนยอดท่ีมีความสูงโดดเดน มีความสูงตั้งแต 

25 เมตร ไดแก ทะโล เหมือดคนตัวผู และ คาหด เปนตน 

ชนิดไมท่ีมีเรือนยอดรองเดนมีความสูงตั้งแต  10 - 20 เมตร 

ไดแก เหมือดคนตัวผู มะคังดง และปลายสาน ส วนไมท่ีมี

เรือนยอดท่ีถูกบดบังมีความสูงนอยกวา 10 เมตร ท่ีพบไดแก 

กอดาง กอหมน และ อบเชย เปนตน  ตัวแทนลักษณะ

โครงสรางปาดิบเขา แสดงในภาพท่ี 2 (หนวยจัดการตนนํ้านํ้า

ขวาง, 2555)  

ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ  แบงช้ัน

เรือนยอดไดเปนสามช้ัน ดังน้ี ช้ั นเรือนยอดแรกมีความโดด

เดน ความสูงตั้งแต 11 - 15 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีพบไดแก กอ

แปน มะกอ และทะโล เปนตน ช้ันเรือนยอดรองเดน ความ

สูงตั้งแต 6 - 10 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีปรากฏไดแก สานหิ่ง 

มะดูก และไทรข้ีนก เปนตน สําหรับช้ันเรือนยอดท่ีถูกบดบัง 

มีความสูงตั้งแต 6 เมตรลงมาพบชนิดพันธุไม เชน เปลานก 

และเหมือดโลด  เปนตน ตัวแทนลักษณะโครงสรางปารอยตอ

ปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ  แสดงในภาพท่ี 3 (หนวยจัดการ

ตนนํ้าหมาวหมอก, 2555)  

ปาผสมผลัดใบแบงช้ันเรือนยอดไดเปนสามช้ัน ดังน้ี 

ช้ันเรือนยอดแรกมีความโดดเดน ความสูงตั้งแต 20 เมตร 

ชนิดพันธุไมท่ีพบไดแก เปา และ เปอย เปนตน ช้ันเรือนยอด

รองเดน ความสูงตั้งแต 16 - 18 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีปรากฏ

เชนเดียวกับช้ันเรือนยอดแรก สําหรับช้ันเรือนยอดท่ีถูกบดบัง 

มีความสูงตั้งแต 15 เมตรลงมาพบชนิดพันธุไม เชน แงะ เปา 

ประดู ง้ิวปา ตีนนก มะมวง ยอปา กอม และ มะเมาสาย เปน

ตน ตัวแทนลักษณะโครงสรางปาผสมผลัดใบ แสดงในภาพท่ี 4 

(หนวยจัดการตนนํ้าแมสาคร, 2555)  

ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง แ บงช้ันเรือนยอดได

เปน สามช้ันดังน้ีช้ันเรือนยอดแรกมีความโดดเดน ความสูง

ตั้งแต 16 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีพบไดแก เปา และมะเก้ิม เปน

ตน ช้ันเรือนยอดรองเดน ความสูงตั้งแต 11 - 15 เมตร ชนิด

พันธุไมท่ีปรากฏไดแก ปอแดง ประดู กุก และ เปอย เปนตน 

สําหรับช้ันเรือนยอดท่ีถูกบดบัง   มีความสูงตั้งแต 10 เมตร

ลงมาพบชนิดพันธุไม เชน โมก เปา สาร และง้ิวปา เปนตน  

แสดงในภาพท่ี 5 (หนวยจัดการตนนํ้าหวยนาย, 2555) 

ปาเต็งรังแบงช้ันเรือนยอดไดเปนสามช้ัน ดังน้ี ช้ัน

เรือนยอดแรกมีความโดดเดน  ความสูงตั้งแต  16 เมตร ชนิด

พันธุไมท่ีพบไดแก เปา และ แงะ เปนตน ช้ันเรือนยอดรอง

เดน ความสูงตั้งแต 11 - 15 เมตร ชนิดพันธุไมท่ีปรากฏไดแก 

ประดู มะมวงหัวแมงวัน และกุก เปนตน สวนช้ันเรือนยอดท่ี

สาม คือ ช้ันเรือนยอดท่ีถูกบดบัง  มีความสูงตั้งแต 10 เมตร 
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ลงมาพบชนิดพันธุไม เชน กุก ประดู แงะ และ ง้ิวปา เปนตน  

แสดงในภาพท่ี 6 (หนวยจัดการตนนํ้าหวยนาย, 2555) 

ปาดิบแลงแบงช้ันเรือนยอดไดเปน สามช้ัน ดังน้ี 

ช้ันเรือนยอดแรกมีความโดดเดน ความสูงตั้งแต 26 เมตร 

ชนิดพันธุไมท่ีพบไดแก ตะเคียนทอง ปูเจา มะมื่น เปนตน 

ช้ันเรือนยอดรองเดน ความสูงตั้งแต 16 - 24 เมตร ชนิดพันธุ

ไมท่ีปรากฏไดแก คอแลน ชมพูนํ้า และ ซอ เปนตน สําหรับ

ช้ันเรือนยอดท่ีถูกบดบัง มีความสูงตั้งแต 15 เมตรลงมาพบ

ชนิดพันธุไม เชน มะไฟ กุมบก สะโตน ดงดํา ตะแบก และ

กอมขม เปนตน แสดงในภาพท่ี 7 (หนวยจัดการตนนํ้าขุน

สมุน, 2555) 

ปาท่ีฟนฟูในปาผสมผลัดใบแบงช้ันความสูงของไม

ยืนตนออกไดเปน สามช้ันเรือนยอด ช้ันแรกมีความสูงตั้งแต 

25 -28 เมตร พันธุไมท่ีสูงโดดเดนในบริเวณน้ีคือ คอแลน 

และกางข้ีมอด ซึ่งท้ังสองชนิดสูงถึง 26 และ 28 เมตร 

ตามลําดับ ช้ันเรือนยอดถัดล งมาเปนช้ันเรือนยอดรองเดน มี

ความสูงตั้งแต 17-20 เมตร พันธุไมท่ีปรากฏในระดับน้ี ชนิด

เดียวกันกับ ช้ันเรือนยอดแรก และช้ันเรือนยอดท่ีสามคือช้ัน

เรือนยอดท่ีถูกบดบังมีความสูงตั้งแต 9-15 เมตร พันธุไมท่ีพบ

ไดแก กอม คอแลน และเหมือดจี้  เปนตน แสดงในภาพท่ี  8 

(หนวยจัดการตนนํ้านํ้าแหน, 2555) 

ปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา แบงช้ันเรือนยอดไดเปนสาม

ช้ันดังน้ี ช้ันเรือนยอดแรกมีความโดดเดน มีความสูงตั้งแต 16 

เมตร ชนิดพันธุไมท่ีพบไดแก นางพญาเสือโครง และ ตุมเตน 

ช้ันเรือนยอดรองเดน ความสูงตั้งแต 11 - 15 เมตร ชนิดพันธุ

ไมท่ีปรากฏไดแก นางพญาเสือโครง มะกอกหนัง หาด และ 

ตุมเตน เปนตน สวนช้ันเรือนยอดท่ีสามคือช้ันเรือนยอดท่ีถูก

บดบัง มีความสูงตั้งแต 10 เมตรลงมาพบชนิดพันธุไม เชน 

เตารางยักษ แขงกวาง แกง ปลายสาน แกมหมอ และคาหด 

เปนตน  แสดงในภาพท่ี  9 (หนวยจัดการตนนํ้านํ้าขวาง , 

2555) 

 8. จํานวนชนิด  ความหนาแนน  ของไมหนุม ไม

พ้ืนลาง และ ความหนาแนนของไผ 

ชนิดของไมหนุมในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอปา

ดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสม

ผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสม

ผลัดใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบชนิดไมหนุมเทากับ  

17.9, 20.4, 14.0, 11.3, 12.9, 26.9, 14.3 และ 14.0 ชนิด 

ตามลําดับ ชนิดของไมหนุม ในพ้ืนท่ีปาดิบแลง มีคาสูงกวา

และแตกตางอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ปาผสมผลัด

ใบ ปาเต็งรัง ปารอยตอระหวางปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง 

และ ปาปลูกฟนฟูในพ้ืนท่ีปาผสมผลัดใบ 

ความหนาแนนของไมหนุมในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปา

รอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ี

ฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และ ปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา  ความ

หนาแนน ของ ไมหนุม มีคา เทากับ  1,888.6, 2,122.4, 

1,528.7, 720.0, 1,631.1, 2,580.0, 2,813.3 และ 1,000.0 

ตนตอเฮกตารตามลําดับ ความหนาแนนของไมหนุม ในพ้ืนท่ี

ปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง  มีคาต่ํากวาและแตกตางอยาง

อยางมีนัยสําคัญทางส ถิติกับปาดิบแลง และปาปลูกฟนฟูใน

พ้ืนท่ีปาผสมผลัดใบ 

ชนิดของไมพ้ืนลางในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอ

ปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปา

ผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปา

ผสมผลัดใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบชนิ ดไมพ้ืนลาง
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เทากับ 25.9, 24.5, 25.1, 26.3, 27.2, 33.9, 21.3 และ 

47.0 ชนิด ตามลําดับ  

ความหนาแนนของไมพ้ืนลางในพ้ืนท่ีปาดิบเขา 

ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ี

ฟนฟูในปาผสมผลั ดใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบความ

หนาแนนไมพ้ืนลางเทากับ  83,607.0, 111,529.0, 

87,954.0, 95,625.0, 122,150.0, 118,650.0, 34,167.0 

และ 149,500.0 ตนตอเฮกตาร ตามลําดับ ชนิด และความ

หนาแนนของไมพ้ืนลางในพ้ืนท่ีปาปลูกฟนฟูในปาผสมผลัดใบ 

มีคาต่ํากวาและแตกตางอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปา

ทุกชนิดจากผลการศึกษาครั้งน้ี 

ความหนาแนนของไผท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปาดิบ

เขา ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ 

ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง และปาดิบ

แลง พบความหนาแนนของไผ เทากับ  1,340.0, 660.0, 

2,138.0, 3,340.0, 673.0.0 และ 655.0 ลําตอเฮกตาร ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง มีคาความหนาแนนของไผ

สูงกวา และแตกตางอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ปา

รอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ  ปาเต็งรัง และปาดิบแลง  

แสดงในตารางท่ี 4 

สรุป 

การสํารวจโครงสรางปาและความหลากหลายของ

พืชเบ้ืองตน ในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน เลือกพ้ืนท่ีในหนวยจัดการตน

นํ้า 36 หนวยจัดการตนนํ้ากระจายท่ัวพ้ืนท่ี เลือกพ้ืนท่ีลุมนํ้า 

1 ลุมนํ้า และวางแปลงในพ้ืนท่ีลุมนํ้าตอนบน ตอนกลาง และ

ตอนลางโดยยึดลําธารสายหลัก รวม 108 แปลง ขนาดแปลง

เทากับ 20 x 50 ตารางเมตร แบงเปนแปลงยอย 10 x 10 

ตารางเมตร จํานวน 10 แปลงยอย เก็บขอมูลไมยืนตน  

และวางแปลงขนาด 5 x 5 และขนาด 2 x 2 ตารางเมตร 

บริเวณมุมลางดานซาย  เพ่ือเก็บขอมูลไมหนุม และไมพ้ืน

ลาง ทุกชนิด ผลการศึกษาพบวา การปรากฏของชนิ ดปา

พ้ืนท่ีตนนํ้านาน ในพ้ืนท่ีปาระดับสูง (ระดับ 1,000 เมตร 

รทก.) ไดแก ปาดิบเขา และปารอยตอปาดิบเขากับปาผสม

ผลัดใบ ปาในระดับต่ํา (ต่ํากวา 1,000 เมตร รทก .) ไดแก ปา

ผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง 

และปาดิบแลง  

จํานวนชนิดไมยืนตนท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปาดิบเขา 

ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ี

ฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบจํานวน

ชนิดไมยืนตนเทากับ  27.0, 31.2, 24.4, 28.0, 23.4, 28.8, 

20.0 และ 16.0 ชนิด ตามลําดับ 

คา Fisher index ในพ้ืนท่ี ปาดิบเขา ปารอยตอปา

ดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสม

ผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสม

ผลัดใบ และ ปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบคา Fisher index 

เทากับ 11.47, 12.57, 11.87, 12.93, 8.96, 16.10, 9.23 

และ 10.58 ตามลําดับ  

คา Shannon-Wiener index ในพ้ืนท่ี ปาดิบเขา 

ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ี

ฟนฟูในปาผสมผลัดใบ และ ปาท่ีฟนฟูในป าดิบเขา พบคา 

Shannon-Wiener index เทากับ 2.58, 2.78, 2.61, 2.76, 

2.38, 2.74, 1.86 และ 2.60 ตามลําดับ 
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โครงสรางปาท่ีพบในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน พบสามช้ัน

เรือนยอด ไดแก ช้ันเรือนยอดเดน ช้ันเรือนยอดรองเดน และ

ช้ันเรือนยอดท่ีถูกบดบัง 

สําหรับ ชนิดพันธุไมยืนตนท่ี โดดเดน เพ่ือใชปลูก

ฟนฟูในพ้ืนท่ีปาดิบเขา และปารอยตอปาผสมผลัดใบ 

ตัวอยางเชน ทะโล เหมือดคนตัวผู กอแปน มะกอ และคาหด 

ปาผสมผลัดใบและ  ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง  

ชนิดพันธุไมยืนตนท่ีโดดเดน เชน เปอย เปา และ มะเก้ิม 

สวนปาเต็งรัง ชนิดพั นธุไมยืนตนท่ีโดดเดน เชน เปา และ 

แงะ เปนตน 

ชนิดของไมหนุมในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอปาดิบ

เขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปาผสมผลัด

ใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปาผสมผลัด

ใบ และปาท่ีฟนฟูในปาดิบเขา พบชนิดไมหนุมเทากับ  17.9, 

20.4, 14.0, 11.3, 12.9, 26.9, 14.3 และ 14.0 ชนิด 

ชนิดของไมพ้ืนลางในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปารอยตอ

ปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปารอยตอปา

ผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาท่ีฟนฟูในปา

ผสมผลัดใบ และปาท่ีฟ นฟูในปาดิบเขา พบชนิดไมพ้ืนลาง

เทากับ 25.9, 24.5, 25.1, 26.3, 27.2, 33.9, 21.3 และ 

47.0 ชนิด ตามลําดับ  

ความหนาแนนของไผท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปาดิบเขา ปา

รอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ ปาผสมผลัดใบ ปา

รอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง ปาเต็งรัง และปาดิบแล ง 

พบความหนาแนนของไผเทากับ  1,340.0, 660.0, 2,138.0, 

3,340.0, 673.0.0 และ 655.0 ลําตอเฮกตาร 

ขอเสนอแนะ 

1. การสํารวจโครงสรางปาและความหลากหลายทาง

ชีวภาพดานพืชในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน เพ่ือการวางแผนการจัดการ

พ้ืนท่ีตนนํ้า โดยเฉพาะการฟนฟูปาในพ้ืนท่ีตนนํ้า ควรจะนํา

ขอมูลจากการสํารวจไปประกอบเพ่ือจัดหาชนิดพันธุพืชทองถ่ิน 

ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกฟนฟู แตกตางกันตามสภาพปาแตละ

ชนิด จะทําใหการฟนฟูเรงรัดการทดแทนตามธรรมชาติเกิดข้ึนได

รวดเร็วมากข้ึน 

 2.ควรเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหหาคุณสมบัติ

ทางเคมีและฟสิกสของดินในแตละพ้ืนท่ีแปลง 

 3. ควรขยายแปลงทดลอง   ใหมีขนาดใหญข้ึนจน

ครอบคลุม ชนิดพันธุท่ีปรากฏเปนตัวแทนของแตละสภาพปา 

4. คํานวณหาพ้ืนท่ีปาปกคลุมและแยกตามชนิด

ของปาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแตละหนวย เพ่ือใชประกอบใน

การประเมินสถานภาพปาไม 

5. ศึกษาปจจัยตางๆ ในลุมนํ้า เชน ปริมาณนํ้าทา 

ปริมาณการคายระเหย ปริมาณความช้ืนดิน ปริมาณนํ้าฝน 

เพ่ือประกอบในการประเมินศักยภาพการให นํ้าทาในแตละ

ลุมนํ้า ท่ีมีโครงสรางปาปรากฏในพ้ืนท่ีลุมนํ้าตางๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ หัวหนาศูนยจัดการตนนํ้าท่ี 1- 6 

หัวหนาหนวยจัดการตนนํ้าท้ัง 36 หนวย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

ท่ีกรุณาใหขอมูลท่ีมีประโยชน และสนับสนุนในการสํารวจ

ขอมูลสําหรับงานวิจัยช้ินน้ี ตลอดจนเจาหนาท่ีหนวยจัดการ

ตนนํ้าทุกหนวย และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรปาไม 

มหาวิทยาลัยแมโจ- แพร เฉลิมพระเกียรติ ท่ีชวยสํารวจ 

รวบรวม วาดภาพ และจัดทําขอมูล จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษา 
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ตารางท่ี 1 จํานวนแปลงท่ีสํารวจ ตามชนิดปาในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน 

Forest types Abbreviation 
Number of sample plots Total 

(plots) 
WSC1 WSC2 WSC3 WSC4 WSC5 WSC6 

ปาดิบเขา HEF 1 5 3 3  2 14 

ปารอยตอปาดิบเขากับปาผสมผลัดใบ HEFMDF  3 1 9 2 2 17 

ปาผสมผลัดใบ MDF 15 4 6 5 10 9 49 

ปารอยตอปาผสมผลัดใบกับปาเต็งรัง MDFDDF  2    2 4 

ปาเต็งรัง DDF 2 3  1 2 2 10 

ปาดิบแลง DEF   6  4  10 

ปาปลูกฟนฟูในปาผสมผลัดใบ MDFREST   3    3 

ปาปลูกฟนฟูในปาดิบเขา HEFREST  1     1 

Total 18 18 19 18 18 17 108 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะเชิงปริมาณของไมยืนตนในปาแตละชนิดบนพ้ืนท่ีตนนํ้านาน1 
 

Forest 

types 

Elevation  Tree species Trees density Trees Ht Basal area  Trees volume 

(m.sl)  ( ha-0.1)  ( ha-0.1)  (m) (%) (m3 ha-0.1) 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

HEF 1,087.7 ±168.8a 27.0 ±6.0ab 144.1 ±69.9ab 9.7 ±2.2b 0.26 ±0.08ab 391.7   ±206.5b 

HEFMDF 844.6 ±157b 31.3 ±6.1a 150.5 ±50.0a 9.0 ±2.0b 0.24 ±0.07b 320.3 ±251.2b 

MDF 581.9 ±158.7c 24.4 ±6.1ab 103.6 ±52.2ab 11.8 ±3.4ab 0.22 ±0.08b 366.7 ±179.5b 

MDFDDF 339.0 ±149.6d 28.0 ±6.2ab 100.5 ±25.5ab 9.8 ±2.0b 0.22 ±0.10b 319.0 ±134.5b 

DDF 605.7 ±183c 23.4 ±7.2ab 131.0 ±44.5ab 9.4 ±2.4b 0.25 ±0.07ab 341.9 ±162.3b 

DEF 482.0 ±102.2cd 28.8 ±11.7a 99.6 ±38.8ab 12.6 ±4.4ab 0.38 ±0.32a 1,067.7 ±1,250.2a 

MDFREST 466.3 ±97.7cd 20.0 ±14.2b 87.7 ±16.3b 13.7 ±3.1a 0.18 ±0.01b 308.3 ±12.1b 

HEFREST 1,200.0   16.0   113.0   10.1   0.28   375.0   
1/Note: Mean ± standard deviation values shown. 

           Superscript followed by the same letters are not significantly difference by Duncan's comparison test, p<0.05. 
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ตารางท่ี 3 ดัชนีความหลากหลายไมยืนตน1 

 

  

Forest types 
Fisher index          Shannon-   Wiener index 

Mean        SD Mean SD 

HEF 11.47 ±5.81ab 2.58 ±0.46a 

HEFMDF 12.57 ±3.82ab 2.78 ±0.30a 

MDF 11.87 ±4.16ab 2.61 ±0.35a 

MDFDDF 12.93 ±2.71ab 2.76 ±0.18a 

DDF 8.96 ±4.27b 2.38 ±0.46a 

DEF 16.10 ±8.01a 2.74 ±0.61a 

MDFREST 9.23 ±9.25b 1.86 ±1.21b 

HEFREST 10.58   2.60   
1/Note: Mean ± standard deviation values shown. 

            Superscript followed by the same letters are  

          not significantly difference by Duncan's comparison test,  

          p<0.05. 

ตารางท่ี 4 ลักษณะเชิงปริมาณของไมหนุม ไมพ้ืนลาง และไผ ในพ้ืนท่ีตนนํ้านาน1 
 

   

Forest 

types 

Sapling 

species Sapling density 

   Undergrowth 

species 

Undergrowth 

density Bamboo density 

 (ha-0.025)  (ha-1)  (ha-0.004)  (ha-1)  (culms ha-1) 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

HEF 17.9 ±7.9ab 1,888.6 ±1275.0ab 25.9 ±13.4a 83,607.0 ±57947a 

      

1,340.0    

HEFMDF 20.4 ±10.0ab 2,122.4 ±1292.1ab 24.5 ±11.2a 111,529.0 ±156815a  660.0  ±831b 

MDF 14.0 ±8.4b 1,528.7 ±1624.6ab 25.1 ±15.2a 87,954.0 ±137404a 2,138.0  ±1787ab 

MDFDDF 11.3 ±3.0b 720.0 ±214.2b 26.3 ±12.6a 95,625.0 ±51389a 3,340.0  ±4764a 

DDF 12.9 ±8.4b 1,631.1 ±1920.5ab 27.2 ±15.8a 122,150.0 ±118211a 673.0  ±573b 

DEF 26.9 ±11.5a 2,580.0 ±1408.2a 33.9 ±14.8a 118,650.0 ±62929a 655.0  ±828b 

MDFREST 14.3 ±3.8b 2,813.3 ±1239.6a 21.3 ±5.9b 34,167.0 ±23672b 

  HEFREST 14.0   1,000.0   47.0   149,500.0       
1/Note: Mean ± standard deviation values shown. 

             Superscript followed by the same letters are not significantly difference by Duncan's comparison test, p<0.05. 
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การสํารวจชนิดและการฟนฟูกลวยไมไทยในพ้ืนท่ีวัดและโรงเรียน ในเขตเทศบาล

เมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

Investigation Species And Restoration of Thai Orchids in Temples and 

Schools in Maejo Municipality, Sansai District, Chiang Mai 

 

นวลทิพย  ชัยล้ินฟา1  เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง2  เยาวนิตย  ธาราฉาย2 และ วิชญภาส  สังพาลี3 
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3 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

 

บทคัดยอ : การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจชนิดของกลวยไมไทยรวมกับชาวบานในพ้ืนท่ีวัด 9 วัดและโรงเรียน 4 

แหงเพ่ือหาแนวทางอนุรักษและฟนฟู และศึกษาอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของกลวยไมชางนาวและไอยเรศท่ีติด

บนตนไมท่ีมีลักษณะเปลือกผิวเรียบและเปลือกผิวแตก รวม 50 ตน โดยใชวัสดุท่ีแตกตางกัน 4 ชนิด ในพ้ืนท่ีวัดหวยเก๋ียง 

ปรากฏผลดังน้ี กลวยไมไทยท่ีพบในวัดมีท้ังหมด 14 สกุล 31 ชนิด ในโรงเรี ยนมี 6 สกุล 13 ชนิด สวนมากเปนกลวยไมอิง

อาศัยบนตนไมและบางชนิดปลูกเลี้ยงในภาชนะปลูก ผลการติดกลวยไม พบวา กลวยไมชางนาวติดโดยใชใยมะพราวรวมกับตา

ขายพรางแสงมีอัตราการรอดตายรอยละ 92 ในตนไมท้ังสองลักษณะผิว สวนการเจริญเติบโตพบวาวัสดุในการติดมีผล ตอ

จํานวนหนอเฉพาะตนไมลักษณะผิวเรียบ โดยพบจํานวนหนอสูงสุดเทากับ 3.64 หนอ เมื่อใชกาบมะพราวรวมกับตาขายพราง

แสง สําหรับกลวยไมไอยเรศพบวาการใชใยมะพราวรวมกับตาขายพรางแสงมีอัตราการรอดตายสูงสุดรอยละ 88 ในตนไม

ลักษณะผิวแตก สวนการเจริญเติบโตพบวาใชกาบมะพราวรวมกับตาขายพรางแสงใหจํานวนใบสูงสุดเทากับ 4.62 ใบ ในตนไม

ลักษณะผิวเรียบ และใหความสูงลําตนสูงสุดเทากับ 2.20 เซนติเมตร ในตนไมลักษณะผิวแตก 

คําสําคัญ: กลวยไมไทย ชางนาว ไอยเรศ 

 

Abstract : The objectives of this study were investigation of thai orchids species with villager in 9 temples 

and 4 schools and finding some guideline to conserve and restore Dendrobium pulchellum and 

Rhynchostylis retusa .An experiment on survival rate and plant growth of these 2 species attaching on 

both rough and smooth bark tree all togather 50 tree with 4 different media at Huai Kiang temple was 

also conducted. The results showed that there were 14 genus 31 species of orchids found in temples and 

6 genus 13 species in schools. Most of them were grown as epiphyte and some were found in containers. 
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Survival rate of Dendrobium  pulchellum attached with coconut fiber and saran was 92 percent on both 

types of tree. For pant growth it was found that growing media showed significant difference only on 

smooth bark tree shoot number was significant highest (3.64 shoots) when attached with coconut chips 

and saran. For Rhynchostylis retusa ,coconut fiber and saran gave the highest survival rate of 88 percent 

on rough bark tree only. For plant growth, it was found that coconut chips and saran gave highest leaf 

number (4.62 leaves) only on smooth bark tree. This medium also gave significant pseudobulk hight (2.20 

centimes) on rough bark tree. 

Keywords : Thai orchids, Dendrobium puchellum , Rhynchostylis retusa 

 

บทนํา  

 ประเทศไทยเปนดินแดนแหงกลวยไม ท่ีสําคัญของ

โลก เพราะมีสภาพภูมิประเทศเอ้ืองอํานวยใหมีปาไมอันเปน

ถ่ินอาศัยของกลวยไมทุกภูมิภาค พบกลวยไมไทยในปา

ธรรมชาติ มีอยู 177 สกุล ประมาณ 1,125 ชนิด กลวยไม

เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยูในวงศ Orchidaceae มีลําตน ใบ 

และดอกท่ีมีสันสวยงามแปลกตา มีขนาด รูปรางและลักษณะ

หลากหลายเปนอันมาก เปนพืชท่ีมีวิวัฒนาการและการ

ปรับตัวอยางสูงในหลายรูปแบบ เชน สามารถเก็บนํ้าและ

อาหารไวในสวนตาง ๆ สามารถสืบพันธุไดท้ังแบบอาศัยเพศ

และไมอาศัยเพศ(มานพ,2547) ทําใหสามารถกระจายพันธุได

ในทุกภูมิภาค กลวยไมมีสภาพความเปนอยูตามธรรมชาติ

แตกตางกัน บางชนิดอยูบนพ้ืนดินบางชนิดอยูบนตนไม และ

ข้ึนอยูบนหินท่ีมีหินผุและใบไมผุตกทับถมกันอยู ท้ังน้ีสุด

แลวแตลักษณะและอุปนิสัยของกลวยไมแตละชนิด และ

ระบบนิเวศ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ

ชุมชนในการนํากลวยไมมาใชในรูปแบบตาง ๆ จึงสงผลให

ปริมาณและชนิดพันธุของกลวยไมในธรรมชาติลดลง จาก

ปญหาการเพ่ิมจํานวนประชากรของมนุษย จึงทําใหมนุษย

ตองแกงแยงกันใชทรัพยากร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูก

ทําลายและดอยคุ ณภาพลง สงผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางออมตอประเทศชาติและความเปนอยูของประชาชนใน

สังคม(อรทัย,2542) 

 ปจจุบันมีการปลูกเลี้ยงกลวยไมกันอยางแพรหลาย 

ปลูกเพ่ือประดับตกแตงบาน ประกวดความสวยงาม การคา 

หรือแมแตเพ่ือประโยชนดานการศึกษาวิจัยท้ังในแงวิชาการ 

และเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มี

วัดเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประกอบกิจกรรม

ตางๆ อยู 9 วัดและโรงเรียน 4 แหง เพ่ือศึกษาความหลาก

ชนิดของกลวยไมไทยในวัดและโรงเรียนและศึกษาอัตราการ

รอดตายและการเติบโตของกลวยไมไทยท่ีติดโดยใชวัสดุท่ี

แตกตางกันและหาแนวทางการอนุรักษและฟนฟูกลวยไมไทย 

ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ โดยคนในชุมชนรวมกันปลูก

กลวยไมคืนสูแหลงกําเนิดเดิมใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

1. การสํารวจความหลากหลายชนิดกลวยไม 

 คัดเลือกพ้ืนท่ีสํารวจความหลากหลายของ

กลวยไม โดยเปนพ้ืนท่ีวัด จํานวน 9 วัดไดแก วัดแมเตาไห 

วัดปาบง วัดสิริมงคล วัดหวยเก๋ียง วัดแมโจ วัดทุงหมื่ นนอย 

วัดทุงปาเก็ด วัดมงคลเศรษฐี และวัดแมแกดนอยและ

โรงเรียนอีก 4 แหง ไดแก โรงเรียนปาบง โรงเรียนบานแมโจ 

โรงเรียนวัดแมแกดนอย และโรงเรียนสันทรายวิทยาคมโดย
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ทําการสํารวจกลวยไมโดยสํารวจกลวยไมรวมกับชาวบาน 

จํานวน 1 ครั้งในชวงฤดูฝนภายในแตละพ้ืนท่ีวัดและโรงเรียน

กลวยไมท่ีไดจากการสํารวจจะถูกบันทึกภาพลักษณะของลํา

ตน ใบ และดอก เพ่ือใชในการจําแนกชนิด เปรียบเทียบ

ความหลากชนิดของกลวยไมท่ีพบในแตละพ้ืนท่ีสํารวจ 

2. ศึกษาการรอดตายของกลวยไม 

 จัดเตรียมตนกลากลวยไมชางนาวและ

ไอยเรศท่ีไดจากการเพาะเมล็ดอายุประมาณ 3-5 ป เพ่ือ

นําไปขยายพันธุเพ่ือการอนุรักษและการฟนฟูกลวยไม ใน

พ้ืนท่ีวัดหวยเก๋ียง โดยใชอุปกรณสําหรับติดกลวยไม

ตัวอยางเชน คอน ตะปูขนาด 1.5x 1.5 น้ิว กาบมะพราว ใย

มะพราว ตาขา ยพรางแสงสีดําขนาน 20 x 30 เซนติเมตร

เปนตน  

 คัดเลือกตนไมท่ีมีลักษณะเปลือกเรียบและ

เปลือกแตกเปนรอง ชนิดละ 25 ตน รวม 50 ตน จากน้ันทํา

การติดกลวยไมบนตนไมโดยใชวัสดุรองปลูกท่ีแตกตางกัน 4 

รูปแบบคือ 1)ไมใชวัสดุรองเพ่ือการติด  2)วัสดุรองเปนกาบ

มะพราว 3)วัสดุรองเปนใยมะพราวรวมกับตาขายพรางแสง

และ 4)วัสดุรองกาบมะพราวรวมกับตาขายพรางแสง ทําการ

จดบันทึกขอมูล การรอดตายและการเติบโต ของกลวยไมท่ี

ฟนฟูภาย หลังจากติดเมื่อครบ 180 วัน หาอัตราการรอดตาย

โดยนับจํานวนตนท่ีรอดตายท้ัง หมด(รอยละ )และนําขอมูล

การเติบโตมาวิ เคราะหทางสถิติ โดยใชการทดสอบของ 

Kruskal-wallis test วัดจากคาพารามิเตอรตางๆคือ จํานวน

หนอ จํานวนใบ ความกวางลําตนและความสูงลําตน โดย

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางในแตละTreatment แบบ

ไมอิงพารามิเตอร(nonparametric statistics) 

 

ผลและวิจารณ 

1. ความหลากชนิดของกลวยไม 

 ผลสํารวจชนิดกลวยไมไทยในพ้ืนท่ีวัดพบปลูก

เลี้ยงท้ังหมด 14 สกุล 31ชนิด สวนมากเปนกลวยไมอิงอาศัย

(epiphytic orchids) บนตนไม  พบกลวยไมสกุลหวาย

(Dendrobium)จํานวน15ชนิดไดแก  เอ้ืองผึ้ง Dendrobium 

lindleyi.เอ้ืองคํา Dendrobium chrysotoxum.เอ้ืองแปรงสี

ฟนDendrobium secundum. ชางนาว Dendrobium  

pulchellum.หวายตะมอย Dendrobium crumenatum. 

เอ้ืองจําปา  Dendrobium moschatum.เอ้ืองเกาก่ิว  

Dendrobium tortile.เอ้ืองสายไหม Dendrobium 

aphyllum. เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง  Dendrobiun primulinum. 

เอ้ืองมัจฉานุ  Dendrobium farmer. เอ้ืองแผงใบใหญ  

Dendrobium grande.เอ้ืองมอนไข  Dendrobium 

thyrsiflorum. เอ้ืองเงินหลวง  Dendrobium formosum. 

เอ้ืองสายนํ้านม  Dendrobium  cretacetum. เอ้ืองเงิน  

Dendrobium draconis.เปนตน สกุลแอริดี (Aerides)พบ 3 

ชนิดไดแกกุหลาบแดง  Aerides crassifolia.กุหลาบมาลัย

แดง Aerides multiflora.กุหลาบกระเปาเปด  Aerides  

falcate.เปนตน สกุลรินโคสทิลิส (Rhynchostylis)พบ2ชนิด

ไดแกชางกระ  Rhynchostylis gigantean. เขาแกะ  

Rhynchostylis  coelestris.เปนตน สกุลอีเรีย (Eria)พบ1

ชนิดไดแกเอ้ืองน่ิมดอกเหลือง  Eria bractescens. สกุล

แวนดา (Vanda)พบ1ชนิดไดแกเข็มขาว  Vanda lilacina. 

เปนตน สกุลโพลิโดตา (Pholidota) พบ1ชนิดไดแกเอ้ืองกาบ

ดอก Pholidota imbricate.สกุลสทอโรคิลัส(Staurochilus) 

พบ1ชนิดไดแกเอ้ืองเสือแผว  Staurochilus dawsonianus.

สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium) พบ1ชนิดไดแกกะเรกะรอน  

Cymbidium aloifolium.สกุลแอสโคเซนทรัม

(Ascocentrum) พบ1ชนิดไดแกเข็มแดง  Ascocentrum 

curvifolium. สกุลไคสโซสโทมา (Cleisostoma)พบ1ชนิด

ไดแก กางปลา Cleisostoma fuerstenbergianum.สกุลซี

โลกีนี(Coelogyne)พบ1ชนิดไดแกเอ้ืองหมาก  Coelogyne  

trinervis.เปนตน สกุลแอคริออปซิส (Acriopsis)พบ1ชนิด

ไดแกเอ้ืองนมหนู  Acriopsis lilifolia.เปนตน และสกุล  
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สมิทินันเดีย ( Smitinandia) พบ 1 ชนิดไดแกเข็มหนู  

Smitinandia  micrantha. เปนตน และในพ้ืนท่ีโรงเรี ยน

พบกลวยไมท้ังหมด 6 สกุล13 ชนิด สวนใหญเปนกลวยไมอิง

อาศัยบนตนไม พบกลวยไมสกุลหวาย(Dendrobium)จํานวน

8ชนิดไดแก  เอ้ืองผึ้ง  D. lindleyi.  เอ้ืองคํา  

D.chrysotoxum.เอ้ืองจําปา  D.moschatum. ชางนาว D.  

pulchellum. เอ้ืองเงิน  D. draconis.  เอ้ืองมัจฉานุ  D.  

farmer. เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง D. primulinum. และเอ้ืองสายไหม 

D.  aphyllum. เปนตน สกุลแอสโคเซนทรัม

(Ascocentrum)พบ1ชนิดไดแกเข็มแดง  A. curvifolium.

เปนตน สกุลแอริดีส(Aerides)พบ1ชนิดไดแกกุหลาบกระเปา

เปด A. falcate.เปนตน สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium)พบ1

ชนิดไดแกกะเรกะรอน  C.aloifolium.เปนตน สกุลรินโคสทิ

ลิส(Rhynchostylis)พบ1ชนิดไดแกเขาแกะ  R. coelestris.

และสกุลสทอโรคิลัส(Staurochilus) พบ1ชนิดไดแกเอ้ืองเสือ

แผว S.dawsonianus.(ตารางท่ี 1)  

 ความหลากชนิดของกลวยไมพบมากท่ีสุดใน

พ้ืนท่ีวัดหวยเก๋ียงพบจํานวน 25 ชนิดจาก 266 กอ รองลงมา

ไดแกวัดทุงปาเก็ด (พบ10 ชนิดจาก 79 กอ) วัดปาบง(พบ 8 

ชนิด จาก17 กอ) วัดมงคลเศรษฐี (พบ6 ชนิด จาก 18 กอ) 

วัดแมแกดนอย (พบ 5 ชนิดจาก390 กอ) วัดสิริมงคล (พบ 5 

ชนิด จาก8 กอ) วัดทุงหมื่นนอย(พบ 4 ชนิด จาก 12 กอ) วัด

แมเตาไห (พบ 4 ชนิด จาก 5 กอ) และวัดแมโจพบวามีการ

ปลูกเลี้ยงนอยท่ีสุดเพียง 2 ชนิดจาก4 กอ สวนโรงเรียนท่ีมี

การปลูกเลี้ยงกลวยไมมากท่ีสุด คือโรงเรียนวัดแมแกดนอย 

(พบ 8 ชนิดจาก 64 กอ) รองลงมาโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

(พบ 6 ชนิดจาก52 กอ) โรงเรียนปาบง (พบ 4 ชนิดจาก 8 

กอ) และโรงเรียนบานแมโจ(พบ 4 ชนิดจาก 4 กอ) 

 กลวยไมท่ีพบในแตละวัดและโรงเรียนมี

จํานวนชนิดและจํานวนกอท่ีปลูกเลี้ยงแตกตางกันข้ึนอยูกับ

วัดและโรงเรียนท่ีนํากลวยไมมาติดเพ่ือปลูกเลี้ยง สวนมาก

เปนกลวยไมอิงอาศัยบนตนไม สอดคลองกับรายงานในหลาย

พ้ืนท่ี ท่ีสวนใหญพบกลวยไมอิงอาศัยบนตนไมมากกวาใน

แหลงอ่ืน ๆ  (จิตราพรรณและคณะ , 2542; เยาวนิตย  และ

คณะ, 2544; สมบูรณ , 2549)  

 พรรณไมท่ีกลวยไมข้ึนอิงอาศัยในพ้ืนท่ีวัดพบ

ท้ังหมด 43 ชนิด จําแนกเปนตนไมลักษณะเปลือกเรียบ 36 

ชนิด ไดแก มะมวง ลิ้นจี ่กระทิง แอบเปลเมือง สัก จําปาไทร 

หูกวาง พิกุล  สมโอ มะเก๋ียง ข้ีเหล็กอเมริกัน  ขนุน ชงโค 

อินทนิล คูณ กฤษณา มะเฟอง มะกอกพญาสัตบรรณ มะมวง

หิมพานต โพธ์ิ หนวดปลาหมึกยักษ  เฟองฟา ปาลมขวด 

หมากนวล  ลีลาวดี  สมอพิเภกสมอไทย  เหลืองอินเดีย  

ตะเคียนทอง พะยอม มะคาแต มะขาม ลําดวนและสนแผง 

สวนตนไมลักษณะเปลือกแตกพบ 7 ชนิด ไดแกลําไย  กาสะ

ลอง มะแฟน จามจุรี มะตูม ประดูและสนทะเล (ตารางท่ี 2

และ3) 
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ตารางท่ี 1 สกุลและชนิดพันธุของกลวยไมท่ีสํารวจพบในวัดและโรงเรียน 

สกุล ชนิดพันธุกลวยไม ช่ือวิทยาศาสตร 
1.Dendrobium เอ้ืองสายไหม Dendrobium  aphyllum (Roxb.) Fischer. 
 เอ้ืองคํา Dendrobium  chrysotoxum  Lindl. 

 เอ้ืองสายนํ้านม Dendrobium  cretacetum  Lindl. 

 เอ้ืองเงินหลวง Dendrobium  formosum  Roxb.ex  Lindl. 

 หวายตะมอย Dendrobium  crumenatum  Sw. 

 เอ้ืองแผงใบใหญ Dendrobium  grande  Hook.f. 

 เอ้ืองเงิน Dendrobium   draconis  Rchb. f. 

 เอ้ืองผึ้ง Dendrobium  lindleyi   Steud. 

 เอ้ืองจําปา Dendrobium  moschatum(Buch.-Ham.)Sw. 

 ชางนาว Dendrobium  pulchellum   Roxb.ex  Lindl. 

 เอ้ืองแปรงสีฟน Dendrobium  secundum (Blume)  Lindl. 

 เอ้ืองมอนไข Dendrobium  thyrsiflorum  Rchb.f. 

 เอ้ืองเกาก่ิว Dendrobium  tortile  Lindl. 

 เอ้ืองมัจฉานุ Dendrobium  farmeri  Paxt. 

 เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง Dendrobiun  primulinum  Lindl. 

2.Aerides กุหลาบแดง Aerides  crassifolia Parish ex Burbidge 

 กุหลาบกระเปาเปด Aerides  falcata  Lindl. 

 กุหลาบมาลัยแดง Aerides  multiflora  Roxbl. 

3.Ascocentrum เข็มแดง Ascocentrum  curvifolium  (Lindl.)  Schltr. 

4.Acriopsis เอ้ืองนมหนู Acriopsis  lilifolia ( Koen.) Ormerod. 

5.Cleisostoma กางปลา Cleisostoma  fuerstenbergianum F.Kranzl. 

6.Coelogye เอ้ืองหมาก Coelogyne  trinervis  Lindl. 

7.Cymbidium กะเรกะรอน Cymbidium  aloifolium  (L.)  Sw. 

8.Eria เอ้ืองน่ิมดอกเหลือง Eria  bractescens  Lindl. 

9.Hygrochilus ลิ้นกระบือ Hygrochilus  parishii (Veitch & Rchb.f.) Pfitz. 

10.Pholidota เอ้ืองกาบดอก Pholidota  imbricate Hook. 

11.Rhynchostylis เขาแกะ Rhynchostylis  coelestris Rchb.f. 

 ชางกระ Rhynchostylis  gigantea  (Lindl.)  Ridl. 

12.Smitinandia เข็มหนู Smitinandia  micrantha  (Lindl.) Holtt. 

13.Staurochilus เอ้ืองเสือแผว Staurochilus  dawsonianus (Rchb.f.)  Schltr. 

14.Vanda เข็มขาว Vanda  lilacina Teijsm.& Binnend. 

รวม 14 สกุล 31 ชนิด  
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ตารางท่ี 2 ชนิดพรรณไมท่ีมีลักษณะเปลือกเรียบท่ีพบกลวยไมข้ึนอิงอาศัยในพ้ืนท่ีวัดท้ัง 9 วัด 

ลําดับท่ี ชนิดตนไม ช่ือวิทยาศาสตร กลวยไมท่ีข้ึนอิงอาศัย 
1 มะมวง Mangifera  indica  เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองคํา กะเรกะรอน เอ้ืองจําปา หวายตะมอย  

เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง เข็มแดง ชางนาว เขาแกะ  

กุหลาบกระเปาเปด เอ้ืองมอนไข เอ้ืองเสือแผว 

2 ลิ้นจี ่ Litchi  chinensis เขาแกะ กุหลาบกระเปาเปด เอ้ืองจําปา 
3 กระทิง Calophyllum  inophyllum เอ้ืองผึ้ง 
4 แอปเปลเมือง Chrysophyllum  cainito เอ้ืองจําปา กะเรกะรอน เอ้ืองผึ้ง 
5 สัก Tectona  grandis ชางนาว เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองจําปา เขาแกะ กุหลาบกระเปาเปด 
6 จําปา Michelia  champaca ชางนาว เอ้ืองผึ้ง 
7 ไทร Ficus  Benjamina เอ้ืองจําปา 
8 หูกวาง Terminalia  catappa เอ้ืองน่ิมดอกเหลือง เอ้ืองสายไหม ชางนาว เขาแกะ  
9 พิกุล Mimusops  elengi เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย เอ้ืองสายไหม เขาแกะ เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง 

เอ้ืองจําปา กุหลาบกระเปาเปด 10 สมโอ Citrus  maxima เขาแกะ 
11 มะเก๋ียง Cleistocalyx  nervosum  เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย ชางนาว กุหลาบกระเปาเปด 
12 ข้ีเหล็กอเมริกัน Senna  spectabilis  เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย 
13 ขนุน Artocarpus heterophyllus เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย เอ้ืองเสือแผว เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง  
14 ชงโค Bauhinia  purpurea เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง เอ้ืองมัจฉานุ เอ้ืองกาบดอก 
15 อินทนิล Lagerstroemiamacrocarpa เอ้ืองผึ้ง กะเรกะรอน กุหลาบกระเปาเปด 
16 คูณ Cassia  fistula เอ้ืองสายไหม ชางนาว 
17 กฤษณา Aquitaria  crassna เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย เอ้ืองมัจฉานุ เข็มแดง 
18 มะเฟอง Averrhoa  carambola เอ้ืองเงิน เอ้ืองนมหนู 
19 มะกอก Spondias  pinnata เอ้ืองสายนํ้านม 
20 พญาสัตบรรณ Alstonia  scholaris เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย 
21 มะมวงหิมพานต Anacardirm  occidentale  เอ้ืองผึ้ง 
22 โพธ์ิ Ficus  religiosa เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองจําปา 
23 หนวดปลาหมึก Schefflera  actinophylla เขาแกะ 
24 เฟองฟา Bougainvillea  spp. เขาแกะ 
25 ปาลมขวด Roystonea  regia เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองคํา 
26 หมากนวล Veitchia  merrilli เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองสายนํ้านม เอ้ืองจําปา 
27 ลีลาวดี Plumeria  spp. เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองสายไหม หวายตะมอย เขาแกะ 
28 สมอพิเภก Terminalia  bellirica เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย กุหลาบกระเปาเปด 
29 สมอไทย Terminalia  chebula เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง 
30 เหลืองอินเดีย Tabebuia  chrysantha หวายตะมอย 
31 ตะเคียนทอง Hopea  odorata เอ้ืองผึ้ง หวายตะมอย เอ้ืองมัจฉานุ ชางนาว 
32 พะยอม Shorea  roxburghii เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง เอ้ืองจําปา หวายตะมอย  

เอ้ืองมัจฉานุ เข็มแดง เอ้ืองแผงใบใหญ  33 มะคาแต  Sindora  siamensis  เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองสายนํ้านม หวายตะมอย เอ้ืองมัจฉานุ  
34 มะขาม Tamarin  dus indica เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองคํา หวายตะมอย กุหลาบกระเปาเปด 
35 ลําดวน Melodorum  fruticosum เอ้ืองเกาก่ิว 
36 สนแผง Thuja  orientalis เขาแกะ 
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ตารางท่ี 3 ชนิดพรรณไมท่ีมีลักษณะเปลือกแตกท่ีกลวยไมข้ึนอิงอาศัยในพ้ืนท่ีวัดท้ัง 9 วัด 

ลําดับท่ี ชนิดตนไม ช่ือวิทยาศาสตร กลวยไมท่ีข้ึนอิงอาศัย 
1 ลําไย Dimocarpus  longan เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองแปรงสีฟน ชางกระ เข็มแดง เอ้ืองจําปา 

เอ้ืองคํา หวายตะมอย กางปลา เอ้ืองสายนํ้าผึ้ง เข็มหนู  

กุหลาบมาลัยแดง กะเรกะรอน เข็มขาว  

2 กาสะลอง Millingtonia  hortensis เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองคํา  

3 มะแฟน Protium  serratum เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองคํา หวายตะมอย กุหลาบกระเปาเปด

ชางนาว 4 จามจุรี Samanea  saman เอ้ืองผึ้ง 

5 มะตูม Aegel  marmelos เอ้ืองสายไหม หวายตะมอย 

6 ประดู Pterocarpus macrocarpus เอ้ืองผึ้ง 

7 สนทะเล Casuatina  equisetifolia. เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองสายไหม 

 

2. อัตราการรอดตายและการเติบโตของกลวยไม

ชางนาวและไอยเรศ 

 กลวยไมชางนาวท่ีติดกับตนไมลักษณะเปลือกเรียบ

โดยใชวัสดุในการติดทดลองท่ีแตกตาง 4 แบบ พบวากลวยไม

ชางนาวใชใยมะพราวรวมกับตาขายพรางแสงมีอัตราการรอด

ตายสูงสุดเปน 92 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนใชกา บมะพราว

รวมกับตาขายพรางแสงเทากับ 88 เปอรเซ็นต และไมใชวัสดุ

ในการติดและใชกาบมะพราวมีอัตราการรอดตายเทากัน 84 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนจํานวนหนอกลวยไมพบวาวัสดุท่ี

ใชติดทดลองใหผลผลิตของจํานวนหนอท่ีมีความแตกตางกัน

ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยใชกาบมะพราวรวมกับตาขาย

พรางแสงใหจํานวนหนอสูงสุดเทากับ 3.64 หนอ รองลงมา

คือ ตนไมท่ีไมท่ีไมใชวัสดุแตในการติดและใชกาบมะพราวโดย

มีจํานวนหนอเทากับ 3.13 และ 2.67 หนอตามลําดับแตไมมี

ความแตกตางทางสถิติกับการใชใยมะพราวรวมกับตาขาย

พรางแสงมีจํานวนหนอเทากั บ 3.22หนอ สวนจํานวนใบ 

ความกวางลําตนและความสูงของลําตนพบวาไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ 

 กลวยไมชางนาวท่ีติดกับตนไมลักษณะเปลือกแตก

พบวาใชใยมะพราวรวมกับตาขายพรางแสงมีอัตราการรอด

ตายสูงสุดเทากับ 92 เปอรเซ็นต รองลงมาใชกาบมะพราว

รวมกับตาขายพรางแส งมีอัตราการรอดเทากับ 88เปอรเซ็นต 

สวนไมใชวัสดุในการติดและกาบมะพราว มีอัตราการรอด

เทากัน (84 เปอรเซ็นต ) จํานวนหนอ และจํานวนใบ ความ

กวางลําตน ความสูงลําตนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

(ตารางท่ี4) 
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ตารางท่ี 4 การฟนฟูกลวยไมชางนาวโดยติดกับตนไมลักษณะเปลือกเรียบและเปลือกแตกโดยใชวัสดุในการทดลองแตกตางกัน

ในพ้ืนท่ีวัดหวยเก๋ียง  

ชางนาว 

เปลือกเรียบ 

อัตราการ

รอดตาย(%) 

จํานวนหนอ จํานวนใบ ความกวาง 

ลําตน(ซม.) 

ความสูง 

ลําตน(ซม.) 

ไมใชวัสด ุ 84 3.13±1.0 b 5.77±2.62 0.65±0.18 6.54±2.92 

กาบมะพราว 84 2.67±0.86 c 4.90±2.28 0.65±0.15 7.04±3.01 

ใยมะพราว+ตาขายพรางแสง 92 3.22±1.00 ab 5.61±2.46 0.63±0.17 7.31±3.40 

กาบมะพราว+ตาขายพรางแสง 88 3.64±1.09 a 6.73±2.29 0.69±0.13 9.04±8.70 

Kruskal Wallis-Chi-squared(χ2) - 8.5190* 6.4073ns 3.2235ns 2.7561ns 

P-Value - 0.0364 0.0933 0.3584 0.4308 

เปลือกแตก      

ไมใชวัสด ุ 84 2.35±0.88 6.91±2.65 0.97±0.97 8.20±4.41 

กาบมะพราว 84 2.83±1.30 7.70±3.67 0.81±0.18 8.21±3.50 

ใยมะพราว+ตาขายพรางแสง 92 3.17±1.23 8.48±4.01 0.83±2.30 9.52±2.87 

กาบมะพราว+ตาขายพรางแสง 88 2.64±1.14 7.91±3.34 0.77±0.21 10.31±4.61 

Kruskal Wallis-Chi-squared(χ2) - 6.7444ns 2.1870ns 2.5328ns 7.2560ns 

P-Value - 0.0805 0.5345 0.4694 0.0641 

 

 กลวยไมไอยเรศท่ีติดกับตนไมลักษณะเปลือกแตก

โดยใชวัสดุในการติดทดลองท่ีแตกตาง 4 แบบ พบวาใชใย

มะพราวรวมกับตาขายพรางแสงมีอัตราการรอดตายสูงสุด

เทากับ 88 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนไมใชวัสดุในการติดและ 

กาบมะพราวรวมกับตาขายพรางแสงมีอัตราการรอดตาย

เทากับ 84 และ 80 เปอรเซ็นตตามลําดับและใชกาบมะพราว

มีอัตราการรอดตายนอยสุดเทากับ 72 เปอรเซ็นต สวน

จํานวนหนอ จํานวนใบ และความกวางลําตนไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ แตความสูงลําตนมีความแตกตางกันทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญ พบวาใชกาบมะพราวรวมกับตาขาย

พรางแสงมีความสูงลําตนสูงสุดเทากับ 2.20 เซนติเมตรแตไม

ตางจากไมใชวัสดุในการติดมีความสูงลําตนเทากับ 1.92 

เซนติเมตรและตางจากใชกาบมะพราวมีความสูงลําตน

เทากับ 1.77 เซนติเมตรและใชมะพราวรวมกับตาขายพราง

แสงมีความสูงลําตนนอยสุดเทากับ 1.60เซนติเมตร (ตารางท่ี 

5)ซึ่งสอดคลองกับระพี (2544)ท่ีรายงานวา การปลูกกลวยไม

บนตนไมควรใชสิ่งท่ีควรอุมความช้ืน เชน กาบมะพราว หรือ

วัสดุในทองถ่ินมาชวยหุมในชวงอากาศแลง แตไมควรปดสวน

โคนเพราะจะเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของหนอ และ

ระวังเรื่องความช้ืนสูงเกินอาจทําใหรากเนาไดง าย

เชนเดียวกับการรายงานของ สมยศและคณะ (2548)ไดศึกษา

การเปลี่ยนแปลงเอ้ืองแซะหอมในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี

อําเภอแมสะเรียง อําเภอขุนยวมและอําเภอเมือง พบกลวยไม

มีการเปลี่ยนแปลงการเติบโตทางดานขนาดความกวางและ

ความยาวของลําลูกกลวย จํานวนใบ จํานวนชอดอก จํานวน

ดอกตอตน และขนาดความกวางและความยาวของดอกบาน
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ท่ีไมแตกตางกันอยางไรก็ตามอัตราการรอดตายและการ

เติบโตของกลวยไมในแตละชวงเดือนอาจมีลักษณะการ

เจริญเติบโตไมแตกตางกัน (เบ็ญจา และคณะ, 2553) 

 

ตารางท่ี 5การฟนฟูกลวยไมไอยเรศโดยติดกับตนไมลักษณะเปลือกเรียบและเปลือกแตกโดยใชวัสดุในการทดลองแตกตางกัน

ในพ้ืนท่ีวัดหวยเก๋ียง 

ไอยเรศ 

เปลือกเรียบ 

อัตราการ

รอดตาย(%) 

จํานวนหนอ จํานวนใบ ความกวาง 

ลําตน(ซม.) 

ความสูง 

ลําตน(ซม.) ไมใชวัสด ุ 80 1.30±0.73 3.65±2.11 b 0.59±0.16 1.65±0.33 

กาบมะพราว 76 1.11±0.32 3.21±1.40 c 0.57±0.13 1.66±0.38 

ใยมะพราว+ตาขายพรางแสง 84 1.15±0.21 3.64±1.73 b 0.61±0.17 1.76±0.43 

กาบมะพราว+ตาขายพรางแสง 84 1.19±0.40 4.62±1.80 a 0.67±0.17 1.92±0.33 

Kruskal Wallis-Chi-squared(χ2) - 1.3011ns 8.1364* 4.9818ns 6.7405ns 

P-value - 0.7289 0.0432 0.1731 0.0807 

เปลือกแตก      

ไมใชวัสด ุ 84 1.33±0.66 4.57±2.58 0.63±0.14 1.92±0.38 ab 

กาบมะพราว 72 1.37±0.60 4.79±1.84 0.60±0.17 1.77±0.45 b 

ใยมะพราว+ตาขายพรางแสง 88 1.27±0.55 4.41±2.13 0.59±0.18 1.60±0.38 c 

กาบมะพราว+ตาขายพรางแสง 80 1.50±0.69 5.55±2.56 0.61±0.17 2.20±1.44 a 

Kruskal Wallis-Chi-squared(χ2) - 2.0130ns 5.2295ns 1.8185ns 8.6112* 

P-value - 0.5697 0.1557 0.6109 0.0349 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลสํารวจความหลากหลายชนิดกลวยไมไทยใน

พ้ืนท่ีวัดท้ัง 9 วัด พบกลวยไมท้ังหมด 14 สกุล 31 ชนิด และ

ในโรงเรียนท้ัง 4 แหงพบกลวยไมไทยท้ังหมด 6 สกุล 13 

ชนิด สวนใหญเปนกลวยไมอิงอาศัยบนตนไม  และพบบาง

ชนิดปลูกเลี้ยงในภาชนะปลูก เชน กระเชาไม ตอไม กระถาง

ดินเผา และกระถางพลาสติก  

 ผลการติดกลวยไมชางนาวท่ีติดกับตนไมลักษณะ

เปลือกเรียบและแตกเปนรองพบวาการใชใยมะพราวรวมกับ

ตาขายพรางแสงทําใหอัตราการรอดตายสูง (รอยละ 92) 

สวนการเติบโตพบวาวัสดุ ท่ีใชติดมีผลตอจํานวนหนอโดยใช

กาบมะพราวรวมกับตาขายพรางแสงใหหนอสูงสุดเทากับ 

3.64 หนอ และจํานวนใบ ความกวางลําตนและความสูงลํา

ตนใหผลไมแตกตางกัน 

 กลวยไมไอยเรศพบวาการใชใยมะพราวรวมกับตา

ขายพรางแสงทําใหมีอัตราการรอดตายสูงสุด (รอยละ 88 )ใน

ตนไมท่ีมีลักษณะเปลือกแตกเปนรอง สวนการเติบโต  พบวา

การใชใยมะพราวรวมกับตาขายพรางแสงใหจํานวนใบสูงสุด

เทากับ 4.62 ใบ ในตนไมท่ีมีลักษณะเปลือกเรียบและให
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ความสูงลําตนสูงสุดเทากับ 2.20 เซนติเมตร ในตนไมท่ีมี

ลักษณะเปลือกแตกเปนรอง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณโครง การคืนชีวิตกลวยไมไมไทยสูไพร

พฤกษ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ท่ีสนับสนุนกลาพันธุ

กลวยไมไทย และเจาหนาท่ีทุกคน 

 

เอกสารอางอิง 

จิตราพรรณ พิลึกและคณะ .2542. การสํารวจกลวยไมปา
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 ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอปางมะผา 

 จังหวัดแมฮองสอน .กรุงเทพฯ :ภาควิชาพืชสวน 
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นิเวศวิทยาเพ่ือการฟนฟูประชากรกลวยไมอิงอาศัยในถ่ินอาศัยธรรมชาติ 

Ecology for Population Restoration of Epiphytic Orchid in Natural 

Habitat 

สันติ วัฒฐานะ 
องคการสวนพฤกษศาสตร เชียงใหม 

 

บทคัดยอ : การศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมอิงอาศัยท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ จําเปนตองทําการศึกษาอยางเรงดวน เพ่ือนํา

ขอมูลไปใชในการอนุรักษประชากรธรรมชาต ิมีเปาหมายเพ่ือปกปองมิใหกลวยไมเหลาน้ันสูญพันธุไปจากแหลงท่ีอยูอาศัย โดย

การวางแปลงในบริเวณท่ีพบประชากรกลวยไมชนิดน้ันๆ หนาแนน เพ่ือเปนตัวแทนในการศึกษานิเวศวิทยาระดับชนิด ซึ่ง

ขอมูลท่ีสําคัญไดแก ชนิดตนไมท่ีใหเกาะอาศัย บริเวณท่ีพบกลวยไมในตนไม ลักษณะของพ้ืนผิวท่ีเกาะ ความสูงจากระดับ

พ้ืนดิน และขอมูลภูมิอากาศเฉพาะจุดโดยท่ีการศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยาน้ันควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับโครงสรางของประชากร

และความสามารถในการออกดอกและติดฝก อันจะเปนขอมูลประกอบวาควรจัดการอนุรักษประชากรใหคงอยูตอไปอยางไร 

ดังเชนในกรณีการศึกษานิเว ศวิทยาของเอ้ืองแซะหอม ฟามุย  และชางดํา  เปนตน ในกลวยไมแตละชนิดอาจมีขอมูลทาง

นิเวศวิทยาของแตละประชากรท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน ควรทําการศึกษาขอมูลแตละประชากร เพ่ือประกอบการนํากลวยไมคืนปา 

สวนการจัดการดานการอนุรักษประชากรธรรมชาติสามารถดําเนินการโดยการชวยผสมเกสร  เพ่ือเพ่ิมจํานวนเมล็ด การโรย

เมล็ดบนก่ิงไมท่ีเหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมจํานวนตนกลา และการนําตนกลาหรือตนท่ีพรอมออกดอกไปเพ่ิมจํานวนตนในประชากร 

ท้ังน้ีควรมีการติดตามผลระยะยาว เพ่ือใหมั่นใจวาประชากรสามารถดํารงอยูและแพรพันธุไดเองตามธรรมชาติ 

คําสําคัญ: นิเวศวิทยา กลวยไมอิงอาศัย การฟนฟูประชากร 

 

Abstract: Ecological studies of threatened epiphytic orchid species are urgently needed for population 

conservation. The aim is to conserve the native populations in the natural habitat. This can be studied in 

the representative plots where there are dominant individuals. The important information such as host 

species, section in the phorophyte (host for epiphyte), substrate requirement, high above the ground and 

microclimate are needed. Moreover, the information on demography and phenology are also important 

for management conservation. The species of Dendrobium scabrilingue Lindl., Pomatocalpa spicatum 

Breda, and Vanda coerulea Griff. ex. Lindl. are the case studies.  However, the ecological niche may be 

different among populations in the same species. Thus, it needs to study particularly of each population 

for re-introduction. To conserve the native population, for instance, can be done by hand-pollination to 

increase seed production, sow the seeds on the branches to increase seedlings and re-introduction to 
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increase individuals. Long term monitoring should be done to detect the native population whether it can 

survive and reproduce naturally.  

Keywords: Ecology, Epiphytic orchid, Population restoration 

 

บทนํา 

 กลวยไม (Orchidaceae) เปนพืชกลุมหน่ึงท่ีมีความหลากหลายสูง มีสมาชิกประมาณ 25,000 ชนิด กระจายพันธุอยู

ท่ัวโลก และสามารถพบไดในระบบนิเวศท่ีหลากหลาย แม

กระท้ังในบริเวณท่ีแหงแลงในเขตทะเลทราย หรือในพ้ืนท่ี

ท่ีหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมในชวงฤดูหนาว แตบริเวณท่ีพบ

กลวยไมหลากหลายท่ีสุด คือ บริเวณเขตรอนช้ืน ซึ่งมี

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะตอการเจริญเติบโตของกลวยไม 

สวนประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีตั้งอยูในเขตรอนช้ืน 

จึงมีความหลากหลายของกลวยไมสูง จากการสํารวจดาน

พฤกษศาสตรในประเทศไทย พบวามีกลวยไมประมาณ 

1,200 ชนิด ประมาณ  60% เปนกลวยไมอิงอาศัย และ

40% เปนกลวยไมดินหรือเจริญบนหิน  

กลวยไมหลายชนิดมีความสวยงาม และมี

ศักยภาพเปนไมประดับ จึงนิยมนํามาปลูกเลี้ยงกันอยาง

แพรหลาย มีการนํากลวยไมปาออกมาปลูกเลี้ยงกันเปน

จํานวนมาก จนทําใหกลวยไมหลายชนิดสูญพันธุไปจาก

พ้ืนท่ีปาธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลวยไมสกุลรองเทา

นารี (Paphiopedilum) และอีกหลายชนิดท่ีมีจํานวนตน

เหลือนอยใ นพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ เชน ฟามุย (Vanda 

coerulea Griff. ex Lindl.) และ ชางกระ  

(Rhynchostylis gigantea (Lindll.) Ridl.) เปนตน ซึ่ง

การท่ีมีจํานวนนอยตนในประชากรธรรมชาติ สงผลตอ

ความหลากหลายทางดานพันธุกรรมท่ีจะลดลงในอนาคต 

และมีโอกาสเกิดการผสมพันธุเลือดชิด (inbreed) มากข้ึน 

และเมื่อพันธุกรรมออนแอ จะทําใหความสามารถในการ

ทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมนอยลง จึงมี โอกาส

ท่ีจะสูญพันธุสูงกวา ประชากรท่ีมีความหลากหลายทาง

พันธุกรรมสูง  นอกจากน้ีปญหาการขยายพ้ืนท่ีทํากิน และ

ไฟปา ยังสงผลตอการลดลงของประชากรกลวยไมอยา ง

รุนแรง ประกอบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวน  มีอิทธิพลตอการสืบพันธุ  

และแพรพันธุของประชากรกลวยไมในธรรมชาติ ซึ่งลวน

แตสงผลตอการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของกลวยไมในธรรมชาติ ถึงแมวาประเทศไทยจะประสบ

ผลสําเร็จในการกันพ้ืนท่ี อนุรักษไวได แตมิไดหมายความ

วากลวยไมเหลาน้ันจะยังคงอยูในสภาพธรรมชาติ กลวยไม

ปาหลายชนิดจึงมีสถานภาพเปนไมหายาก และไมใกลสูญ

พันธุไปจากธรรมชาติ 

 ในประเทศไทยมีกลวยไมท่ีอยูในบัญชีแดงท่ีเปน

ไมหายาก  (rare species) และไมใกลสูญพันธุ 

(endangered species) จํานวน 173 ชนิด และมี

กลวยไมอิงอาศัยอยูในบัญชีน้ี 116 ชนิด (Santisuk et 

al., 2006) นอกจากน้ียังมีอีกหลายชนิดท่ีมีการนําออกมา

จากปาในปริมาณมาก เชน ชางกระ (Rhyncostylis 

gigantean (Lindl.) Ridl.) เอ้ืองคํา  (Dendrobium 

chrysotoxum Lindl.) มอนไข  (D. thyrsiflorum 

Rchb.f.) เอ้ืองแซะหอม  (D. scabrilingue Lindl.) 

พวงหยก (D. findlayanum E.C.Parish & Rchb.f.) 

เอ้ืองมือชะนี  (D. senile E.C.Parish & Rchb.f.) ไอยเรศ 

(R. retusa (L.) Blume) เขาแกะ (R. coelestis Rchb.f. 

ex Veitch) วานเพรชหึง (Grammatophyllum 

speciosum Blume) และลิ้นมังกร  (Habenaria 

rhodocheila Hance) เปนตน ในขณะท่ีหลายชนิดกําลัง



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 306 

 

ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

กลวยไมดิน แตยังขาดขอมูลจากการสํารวจ 

การศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมในเขตรอนช้ืน

ของเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มีการอยูนอยมาก ในขณะ

ท่ีกลวยไมบางชนิดหายากข้ึน เน่ืองจากการนําออกจากปา

อยางผิดกฎหมาย ทําใหตองรีบทําการศึกษาอยางเรงดวน  

(Koopowitz, 2001) และเพ่ือเปนการอนุรักษอยางยั่งยืน 

การเก็บรักษาพันธุกรรมนอกถ่ินอาศัย การขยายพันธุเพ่ิม

จํานวน เพ่ือนําไปปลอยคืนสู ธรรมชาติ เปนสิ่งท่ีจําเปนท่ี

ตองดําเนินการไปพรอมๆ กับการรักษาแหลงท่ีอยูอาศัย

ตามธรรมชาติ  (Ramsay and Dixon, 2003; Yam and 

Thame, 2005) อยางไรก็ตามขอมูลพ้ืนฐานทางชีววิทยา 

ไดแก นิเวศวิทยา โครงสรางประชากร การออกดอกและ

ติดฝก รูปแบบการผสมเกสร ความสําเร็จใ นการสืบพันธุ 

อัตราการงอกในสภาพธรรมชาติ และอัตราการตายใน

สภาพธรรมชาติ เปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีสามารถนํามาใชใน

การอนุรักษอยางเหมาะสม การศึกษาเพ่ือการรวบรวม

ขอมูลพ้ืนฐานดังกลาว จะทําใหเขาใจถึงการดํารงชีวิตของ

กลวยไมท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุในสภาพธรรมชาติ และ

นําไปใชในการจัดการเพ่ือการฟนฟูประชากรของกลวยไม

ท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุใหคงอยูตอไปในอนาคตอยาง

เหมาะสม 

แนวทางการศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมอิงอาศัย 

กลวยไมอิงอาศัย (epiphyte) เปนพืชท่ีเกาะ

อาศัยอยูบนตนไมชนิดอ่ืน โดยมิไดแทงสวนของรากเขาไป

ในเน้ือไมข องตนพืชท่ีใหอาศัย และไมใชกาฝาก 

(parasite) ซึ่งจากการศึกษาท่ีผานมาพบวา กลวยไมสวน

ใหญไมมีความจําเพาะเจาะจงตอชนิดตนไมท่ีใหอาศัย แต

มีแนวโนมท่ีจะชอบข้ึนอยูบนตนไมบางชนิด (Watthana, 

2005; Watthana and Pedersen, 2008) การศึกษา

ความสัมพันธระหวางกลวยไมอิงอาศัยและชนิดตนไมท่ีให

เกาะอาศัย ศึกษาไดโดยการวางแปลงศึกษาในบริเวณท่ีมี

จํานวนประชากรกลวยไมหนาแนน เพ่ือเปนตัวแทนในการ

เก็บขอมูลทางดานนิเวศวิทยาของกลวยไมแตละชนิด ดวย

การสํารวจศึกษาชนิดของตนไมท่ีมีอยูในแปลง และบันทึก

ชนิดตนไมท่ีเปนพืชให เกาะอาศัย ซึ่งจะทําใหไดขอมูลวา 

กลวยไมชนิดน้ันๆ มีความจําเพาะเจาะจงตอชนิดตนไมท่ี

ใหอาศัยหรือไม หรือชอบเกาะอาศัยบนตนไมชนิดใดบาง 

นอกจากน้ียังสามารถศึกษาเปรียบเทียบขอมูลดังกลาว

หลายประชากรอีกดวย และถามีการจดบันทึกชนิดตนไม

ใหเกาะอาศัยใหครอบคลุ มบริเวณพ้ืนท่ีปรากฏของ

กลวยไมเหลาน้ัน  จะยิ่งทําใหไดขอมูล ท่ีสมบูรณข้ึน หาก

เมื่อจําเปนตองนําตนกลากลวยไมท่ีไดจากการเพาะ

ขยายพันธุนอกถ่ินอาศัยไปปลอยคืนปา จะไดนําไปปลูก

ปลอยอยางเหมาะสม 

กลวยไมอิงอาศัยแตละชนิดจะกระจายอยูบน

ตนไมในบริเวณท่ีแตกตางกัน บางชนิดชอบเกาะอาศัยตาม

ก่ิง บางชนิดชอบเกาะอาศัยตามลําตนหลัก เปนตน ซึ่ง 

Johanssen (1975) ไดแบงออกเปนโซนตางๆ ได ดังน้ี 

คือ (1) บริเวณลําตนสวนโคน (2) ลําตนหลัก (3) เรือน

ยอดช้ันใน (4)เรือนยอดช้ันกลาง และ (5) เรือนยอด

ช้ันนอก  ซึ่งเรือนยอดแตละช้ันจะมีความกวางประมาณ 

1/3 ของพ้ืนท่ีเรือนยอด การบันทึกบริเวณท่ีตนกลวยไม

แตละตนเจริญอยูตามธรรมชาติน้ัน จะทําใหทราบวา

บริเวณใดเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกลวยไมแตละ

ชนิด ขอมูลท่ีสําคัญอีกขอมูลหน่ึงคือ ความสูงจากระดับ

พ้ืนดิน ซึ่งจะมีความสัมพันธกับชนิดตนไม และโครงสราง

ปา 

แทจริงแลว  ปจจัยจํากัดในการเติบโตของ

กลวยไมอิงอาศัย คือ แสง ความช้ืน อุณหภูมิ ลักษณะของ

เปลือกไม และเช้ือราไมคอรไรซา ซึ่งกลวยไมแตละชนิด

ปรับตัวไดแตกตางกัน ในสวนของขอมูลของแสง ความช้ืน 

และอุณหภูมิ หรือขอมู ลภูมิอากาศเฉพาะจุด  

(microclimate) จะแปรผันสูงตามชวงเวลาในแตละวัน 

ฤดูกาล และสังคมพืช ซึ่งสามารถวัดขอมูลเหลาน้ีโดยการ

ติดตั้งเครื่องมือบันทึกตอเน่ือง  (data logger) ในบริเวณท่ี

มีตนกลวยไมอิงอาศัยหนาแนน จะไดขอมูลท่ีเปนตัวแทน 

ท้ังน้ีควรทําการเก็บขอมูล ในฤดูกาลท่ีแตกตางกัน และมี
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ชวงเวลาในการเก็บขอมูลท่ียาวนานตอเน่ือง เน่ืองจาก

สภาพอากาศปจจุบันมีความผันแปรสูง โดยการเก็บขอมูล

เก่ียวกับสภาพแวดลอม  จะใชเวลาและงบประมาณสูง 

โดยเฉพาะขอมูลความเขมของแสงแตละบริเวณท่ีกลวยไม

ชอบเกาะอาศัย แตสามารถใชวิธีการท่ี ประเมินความเขม

แสงทางออม จากการประเมินเปอรเซ็นตการปกคลุมช้ัน

เรือนยอด (canopy cover) ดวยการประเมินดวยสายตา 

แมจะมีความแมนยํานอยและมีโอกาสท่ีจะเกิดความไม

เปนกลางในการบันทึกขอมูล แตก็สามารถบอกภาพรวม

ของปริมาณแสงอยางคราวๆ วากลวยไมแตละชนิดน้ันเปน

กลวยไมท่ีชอบแสงมาก ชอบแสงปานกลาง หรือเปน

กลวยไมท่ีอยูในรม เปนตน  

สําหรับลักษณะของเปลือกไมและการปกคลุม

โดยไบรโอไฟท (มอสหรือไลเคน) และปริมาณอินทรียวัตถุ 

เปนอีกขอมูลหน่ึงท่ีควรทําการบันทึก เน่ืองจากมี

ความสัมพันธกับความช้ืนบริเวณพ้ืนผิวท่ีรากกลวยไ มยึด

เกาะ และสามารถบันทึกขอมูลคราวๆ โดยการประเมินวา 

มีปริมาณไบรโอไฟท หนาแนน ปานกลาง นอย หรือไมมี 

และปริมาณอินทรียวัตถุมาก หรือนอยซึ่งขอมูลคราวๆ น้ี 

ยังสามารถนํามาใชในการปลูกเลี้ยงอีกดวย อีกท้ังยังจะทํา

ใหทราบขอมูลทางนิเวศของกลวยไมอิงอาศัย โดย เฉพาะ

กลวยไมอิงอาศัยท่ีกําลังถูกคุกคามเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งปจจุบัน

น้ีแทบจะไมมีขอมูลเพ่ือนําไปใชใ นการอนุรักษและฟนฟู

ประชากร จึงเปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวน

สําหรับกลวยไมบางชนิด 

เปาหมายหลักของการอนุรักษ คือ การรักษาให

ประชากรธรรมชาติคงอยูตลอด ไปโดยธรรมชาติ ซึ่ง

หมายความวา ประชากรน้ันสามารถขยายพันธุและแพร

พันธุตอไป การศึกษาโครงสรางประชากร เพ่ือใหทราบวา

มีสัดสวนของจํานวนตนกลา และตนท่ีออกดอกเปน

อยางไร โดยสามารถแบงออกเปนกลุมตัวอยางตามขนาด

ของลําตน แ ละเปรียบเทียบความสัมพันธ แตละกลุม

ตัวอยางกับความสามารถในการออกดอก ซึ่งสามารถ

นําไปอธิบายถึงโอกาสในการติดฝก ผลิตเมล็ด ท่ีจะแพร

พันธุตอไป และควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากร

ระยะยาว เน่ืองจากการงอกของกลวยไมข้ึนอยูกับเช้ือรา

ไมคอรไรซา ท่ีข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ขอมูลของ

ประชากรน้ีจะชวยประกอ บการตัดสินใจวาควรจัดการ

อนุรักษอยางไร เชน ถามีจํานวนตนกลาหรือตนเล็กๆ เปน

จํานวนมากในประชากร ก็ไมมีความจําเปนท่ีจะตองนําตน

กลาท่ีไดจากการเพาะขยายพันธุนอกถ่ินอาศัยไปปลอยคืน 

ในขณะเดียวกันควรอนุรักษตนท่ีมีขนาดใหญใหคงอยู

ตอไป เปนตน ดังตัวอยางข องการศึกษาเอ้ืองแซะหอม 

ฟามุย ชางดํา (Potomacalpa spicatum Breda) และ

เอ้ืองสายสามสี (Dendrobium crystallinum Rchb.f.) 

นิเวศวิทยาเอ้ืองแซะหอม  

เอ้ืองแซะหอมเปนกลวยไมอิงอาศัยท่ีพบมาก

ทางจังหวัดแมฮองสอน ดอกมีกลิ่นหอมแรง ชาวบานนิยม

นําตนท่ีกําลังออกดอกมาใสแจกัน เพ่ือใหสงกลิ่นหอมใน

บริเวณบาน มีการนําออกจากปาปริมาณมาก จึงมี

สถานภาพท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ และมีแนวโนมท่ี

ประชากรในธรรมชาติมีความออน แอ Watthana and 

Pedersen (2008) จึงไดศึกษานิเวศวิทยาของเอ้ืองแซะ

หอม โดยการวางแปลงขนาด  50 x 50 เมตร ในบริเวณท่ี

มีตนเอ้ืองแซะหอมหนาแนนท่ีสุด ซึ่งเปนปาเต็งรัง ระดับ

ความสูงจากนํ้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร ในป พ .ศ. 

2550 เพ่ือเปนตัวแทนในการเก็บขอมูลชนิดตนไม ท่ีให

อาศัย ลักษณะของพ้ืนผิวเปลือกไมระดับความสูงจาก

พ้ืนดิน รวมไปถึงการเก็บขอมูลโครงสรางประชากรโดย

การวัดขนาดความสูงของลําตน  ท่ีเปนขอมูลท่ีสะทอนถึง

อายุกลวยไมชนิดน้ี ผลการศึกษาพบวา มีตนไมอยูในแปลง

จํานวน 10 ชนิด คือ สารภีดอย (Anneslea fragrans 

Wall.) ดาวราย (Craibiodendron stellatum (Pierre) 

W.W. Sm.) สาน (Dillenia L. sp.) คํามอกหลวง 

(Gardenia sootepensis Hutch.) รักใหญ (Gluta 

usitata (Wall.) Ding Hou) กอตาหมู (Quercus L. sp.) 

เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) กาว 

(Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & 
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J.T.Waterh. var. rufescens (Hence) J.Parn. & Nic 

Lughadha) สมป (Vaccinium sprengelii (G.Don) 

Sleumer) และมีเพียงชนิดเดียวท่ีไมมีเอ้ืองแซะหอม

เกาะติดอยูเลย ไดแก เหมือดตบ (Aporousa villosa 

(Wall. ex Lindl.) Baill) เน่ืองจากเปนตนไมท่ีมีเปลือก

แตกเปนรองลึก และไมมีไบโอไฟทปกคลุม สวนบริเวณท่ี

พบเอ้ืองแซะหอมจะอยูสูงจากพ้ืนดินตั้งแต 1-7 เมตร แต

บริเวณท่ีพบมากท่ีจะอยูในชวง 2-4 เมตร จากพ้ืนดิน

สําหรับผลการศึกษาโครงสรางประชากร พบวา ใน

ประชากรน้ีมีจํานวนตนเอ้ืองแซะหอม ขนาดเล็กจํานวน

มาก แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแพรพันธุโดย

เมล็ด แตกลุมประชากรท่ีมีขนาดตนท่ีใหญกวาจะมีโอกาส

ออกดอกไดทุกป เมื่อเทียบกับประชากรท่ีมีขนาดตนเล็ก

กวา การติดผลในประชากรคอนขางต่ํา (18.5 %) แสดง

ใหเห็นวากลวยไมชนิดน้ีตองอาศัยแมลงเปนตัวช วยผสม

เกสรจาก ขอมูลเบ้ืองตนน้ีประกอบกับขอมูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวของ นํามาเสนอเปนแนวทางในการฟนฟูประชากร

ดังน้ี (1) พ้ืนท่ีท่ีควรไดรับการฟนฟูประชากร  โดยการนํา

ตนกลาไปปลอยคืน ควรเปนพ้ืนท่ีท่ีเคยมีเอ้ืองแซะหอมมา

กอน ซึ่งเปนปาดิบเขา รอยตอระหวางปาเต็ งรังและปาดิบ

เขา และปาเต็งรัง ท่ีระดับความสูง 600-1,400 เมตร (2) 

สามารถนําตนกลวยไมท่ีไดจากการ ขยายพันธุนอก

ถ่ินอาศัยไปปลูกติดบนตนไมชนิดท่ีใหอาศัย ท่ีระดับความ

สูง 2-4 เมตร จากพ้ืนดิน  โดยพยายามเลือกก่ิงท่ีมีมอส

หรือไลเคนข้ึนหนาแนน (3) ในบางประชากรหากพ บวามี

จํานวนตนกลาขนาดเล็กเปนจํานวนมากแลว  แตมีตน

ขนาดใหญนอย ควรใหความสําคัญกับการอนุรักษตนท่ีมี

ขนาดใหญใหอยูในพ้ืนท่ี หรือนําตนท่ีมีขนาดใหญไปปลูก

เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรม แตตอง

เปนตนท่ีมาจากแหลงเดิม  

นิเวศวิทยาฟามุย  

สันต ิและคณะ (2555) รายงานขอมูลการศึกษา

นิเวศวิทยาและชีววิทยาฟามุยเพ่ือการอนุรักษ โดยศึกษา

ชนิดตนไมท่ีฟามุยเกาะอาศัย การกระจายบนตนไมท่ีให

อาศัย โครงสรางประชากร และการออกดอกติดฝก พบวา 

ฟามุยชอบเกาะอาศัยบนตนปอเลียง (Eriolaena 

candollei Wall.) มะแหน (Terminalia bellirica 

(Gaertn.) Roxb.) แคหางคาง (Markhamia stipulata 

Seem. var. kerrii Sprague) หวา (Syzygium cumini 

(L.) Skeels) สาน (Dilleniaparviflora Griff.) และเสา 

(Lagerstroemia tomentosa C.Presl) สวนชนิดตนไม

ท่ีมีฟามุยหนาแนนท่ีสุด คือ แคทราย (Stereospermum 

neuranthum Kurz) มะแหน สาน ปอเลียง และเก็ดเขา

ควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.) โดย

พบในบริเวณเรือนยอดช้ันนอกมากท่ีสุด (71.5-84.1%) 

ผลการศึกษาโครงสรางประชากรธรรมชาติพบวาตนแม

พันธุ ท่ีมีขนาดใหญ (>50 ซม . ) มีจํานวนนอย แตมี

ความสามารถในการออกดอกสูง  (80-100%) และพบวา 

ฟามุยเปนกลวยไมท่ีตองการแมลงชวยผสมเกสรใหติดฝก 

แตสามารถติดฝกไดหากทําการผสมในดอกเดียวกัน ใน

ธรรมชาติฟามุยมีการติดฝกต่ํา (1.1-3.5%) ซึ่งการผสม

ขามตนจะเพ่ิมประสิท ธิภาพในการแพรพันธุไดมากข้ึน 

เน่ืองจากเมล็ดท่ีไดจากการผสมขามตนมีความสมบูรณ

ของเอ็มบริโอสูงกวาเมล็ดท่ีไดจากการผสมในดอกเดียวกัน

และการผสมในตนเดียวกัน ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี 

สามารถนําไปใชในการฟนฟูประชากรฟามุยในธรรมชาติ

อยางเหมาะสม เชน การ เลือกชนิดตนไมและบริเวณใน

ตนไมท่ีจะนําฟามุยไปปลอย สวนการรักษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรใหคงอยู ควร

อนุรักษตนแมพันธุท่ีมีขนาดใหญและอนุรักษแมลงท่ีชวย

ผสมเกสร การชวยผสมเกสรขามตนจะเปนอีกทางหน่ึงท่ี

จะเพ่ิมประชากรและความหลากหลายทางพันธุกร รมใน

สภาพธรรมชาติ 

นิเวศวิทยาชางดํา  

Watthana et al. (2006) ไดรายงานผล

การศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยาของชางดํา ซึ่งเปนกลวยไม

อิงอาศัย โดยการเปรียบเทียบขอมูลระหวางสองประชากร

เก่ียวกับความหลากหลายของบริเวณท่ีเกาะอาศัยบน
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ตนไม และการติดฝกในธรรมชาติ ในปาดิบแล งทางภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ไดแก พ้ืนท่ีเขาอางฤาไน 

จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะสังคมพืชแบบปาดิบแลงท่ี

ประกอบดวยไมตนขนาดใหญ เถาวัลย และไมพ้ืนลาง 

และพ้ืนท่ีบานแถวคลอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีท่ีมี

สังคมพืชเปนปาดิบริมหวย ประกอบดวยไมตนขนาดกลาง

และไมพุมเปนไมเดน พบวาชางดํา เจริญเติบโตท่ีระดับ

ความสูง 0.2-3 เมตร จากพ้ืนดิน ขอมูลจากสองประชากร  

แสดงใหเห็นวากลวยไมชนิดน้ี ชอบเจริญบนผิวเกาะท่ี

แตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยประชากรในพ้ืนท่ีเขาอางฤา

ไนชอบเกาะอาศัยบนลําตนหลัก 52% บนเถาวัลย  19% 

ตามปลายก่ิง 16% และตามก่ิงแขนงอันดับแรก  13% แต

ประชากรในพ้ืนท่ีบานแถวคลอง ชอบข้ึนอยูตามปลายก่ิง

มากถึง 72% ตามก่ิงแขนงอันดับแรก 21% บนเถาวัลย 

6% และข้ึนตามลําตนหลักเพียง 1% ซึ่งเห็นไดชัดวา ชาง

ดํา ในแตละประชากรท่ีตางกัน ข้ึนอาศัยบนพ้ืนผิวท่ี

แตกตางกัน และเปนผลมาจากลักษณะโครงสรางของ

สังคมพืช ดังน้ันขอมูลทางนิเวศวิทยาของแตละประชากร

จึงแตกตางกันไปดวย ซึ่งการจัดการอนุรักษพันธุกรรม

ระดับประชากร ควรทําการศึกษาขอมูลของประชากรแต

ละประชากรโดยเฉพาะ  

การทดลองเพาะเมล็ดเอ้ืองสายสามสใีนสภาพธรรมชาติ 

 กลวยไมปาแพรขยายพันธุไดโดยเมล็ด ท่ีพัฒนา

มาจากออวุลในรังไข ท่ีผานการผสมในชวงท่ีเปนดอก 

เมล็ดกลวยไมจะมีขนาดเล็กลักษณะเปนผงฝุนอยูในฝก ซึ่ง

มีจํานวนตั้งแตหลายพันเมล็ดจนถึงหลายลานเมล็ด แต

เมล็ดกลวยไมจะงอกไดก็ตองอาศัยเช้ือราไมคอรไรซา โดย

ไมคอรไรซาจะแทงเสน ใยเขาไปในเมล็ดกลวยไมท่ีกําลัง

งอกหรือเขาไปในโปรโตคอรม และกลวยไมจะจํากัดใหเช้ือ

ไมคอรไรซาอยูเฉพาะตรงกลางเซลล แลวจะยอยเช้ือรา 

เพ่ือใชเปนแหลงธาตุอาหาร ท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาเปน

ตนตอไป (Dressler, 1981) โดยท่ีเช้ือราท่ีชวยในการงอก

ของกลวยไมอิงอา ศัยในสภาพธรรมชาติ สวนใหญจะอยู

ตามเปลือกไม แตมีขอมูลทางวิชาการอยูนอยมาก แมวา

กลวยไมจะสรางเมล็ดจํานวนมาก แตมีเพียงนอยเมล็ด

เทาน้ันท่ีจะปลิวไปตกในบริเวณท่ีมีความช้ืนและเช้ือราท่ี

เหมาะสมตอการงอกของเมล็ด ละมีเพียงนอยตนเทาน้ันท่ี

จะรอดเปนตนแมท่ี สามารถออกดอกและติดฝกเพ่ือการ

ขยายพันธุตอไป ซึ่งลักษณะน้ีเปนการปรับตัวใหเขากับ

ธรรมชาติท่ีเปนตัวคัดเลือกใหอยูรอดของกลวยไมอิงอาศัย 

 ดวยโอกาสท่ีเมล็ดกลวยไมจะสัมผัสกับก่ิงไม

บริเวณท่ีเหมาะสมมีอยูนอย จึงมีแนวความคิดท่ีทําการ

ทดลองนําเอาเมล็ดกลวยไม อิงอาศัยไปโรยบนก่ิงไมใน

สภาพธรรมชาติ ซึ่งผูเขียนไดทําการทดลองกับเอ้ืองสาย

สามสี ในบริเวณปาธรรมชาติใกลกับท่ีทําการสํานักงาน

อุทยานแหงชาตินัทมาตาง รัฐฉ่ิน ประเทศพมา โดยนํา

เมล็ดของเอ้ืองสายสามสีโรยบนก่ิงไมท่ีมีมอสและไลเคน

ข้ึนอยูหนาแนน แตใชกระดาษกลองหุม ไว เพ่ือพยายาม

กันเมล็ดกลวยไมถูกนํ้าฝนพัดพาไปหมด เมื่อระยะเวลา

ผานไป 85 วัน พบวา มีตนกลาของเอ้ืองสายสามสีท่ีมีใบ

ขนาดยาวไดถึง 1 ซม. จํานวนประมาณ 100 ตน อยูบนก่ิง

ไมท่ีไดโรยเมล็ดไว แมยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตร

รองรับ แตแสดงใหเห็นวา การโรยเมล็ดกล วยไมในสภาพ

ธรรมชาติ เปนวิธีการหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนประชากร

ในธรรมชาติได ถึงแมวาจะมีอัตราการรอดชีวิตต่ํา แตจะ

ไดตนท่ีมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ

ไดดี ในขณะท่ีการเพาะเมล็ดกลวยไมนอกถ่ินอาศัย จะทํา

ใหไดตนกลากลวยไมเปนจํานวนมากจากหน่ึ งฝก แตตนท่ี

ไดน้ันจะมีบางตนท่ีไมแข็งแรงรวมอยูดวย เมื่อนําไปปลอย

ปา ควรปลอยในจํานวนท่ีมากพอ เพ่ือใหมีการปรับตัวให

เขากับธรรมชาติ และควรนําจากตนท่ีเกิดจากหลายๆ ฝก 

เพ่ือเปนการเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรม ดังน้ันท้ัง

สองวิธีจึงเปนแนวทางท่ีจะนําไปใช ในการฟนฟูประชากร

ไดตามความเหมาะสมในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามการ

ฟนฟูประชากร ควรมีการติดตามผลตอเน่ือง เพ่ือใหแนใจ

วาประชาการสามารถดํารงอยู และแพรพันธุไดเองตาม

ธรรมชาติ 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 การศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมอิงอาศัย มี

ความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ื อจะไดนําขอมูลไปฟนฟูประชากร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ  อัน

เน่ืองมาจากการนําออกจากปามาใชประโยชน และเปน

ขอมูลท่ีควรรีบดําเนินการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน

กอนท่ีกลวยไมเหลาน้ันจะสูญพันธุไปจากพ้ืนท่ีแหลงท่ีอยู

อาศัยธรรมชาติ สําหรับในประเทศไทยกลวยไมอิงอาศัยท่ี

กําลังเปนท่ีนิยมในการปลูกเลี้ยงอันไดแก ชางกระ ฟามุย 

เหลืองจันทบูร เอ้ืองแซะหอม เอ้ืองคํา พวงหยก เอ้ืองมือ

ชะนี สามปอย เข็มแสด และเข็มแดง เปนกลุมท่ีควรรีบ

ทําการศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยา สวนกลุมท่ีควรให

ความสําคัญเชนกัน  ไดแก กลุมท่ีเปนกลวยไมอิงอาศัยท่ี

พบเปนพืชเฉพาะถ่ิน และเปนชนิดท่ีอยูในบัญชีแดงของ

ประเทศไทย 

การศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยาของกลวยไมอิง

อาศัยท่ีสําคัญ ไดแก ชนิดตนไมท่ีใหอาศัย การกระจาย

และบริเวณท่ีพบบนตนไมน้ัน ความสูงจากพ้ืนดิน และ

ขอมูลสภาพภูมิอา กาศเฉพาะจุด ไดแก ปริมาณแสงหรือ

เปอรเซ็นตการปกคลุมเรือนยอด ความช้ืน และอุณหภูมิ 

ซึ่งทําไดโดยการวางแปลงศึกษาในบริเวณท่ีพบประชากร

กลวยไมเหลาน้ันหนาแนน นอกจากน้ียังควรมีการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของประชากรและความสามารถในการ

ออกดอกติดฝกระยะยาว  

สําหรับการฟนฟูประชากรอาจทําไดหลายวิธี 

ข้ึนกับสถานภาพของประชากรแตละประชากร บาง

ประชากรอาจชวยเพ่ิมจํานวนประชากรโดยการชวยผสม

เกสร โรยเมล็ดบนก่ิงไม เพ่ือใหเกิดจํานวนตนกลามากข้ึน 

หรือทําการอนุรักษตนขนาดใหญใหมีอยูในแหลงท่ีอยู

อาศัยในจํานวนท่ีเพียงพอ รวมถึ งการนําตนท่ีไดจากการ

ขยายพันธุนอกถ่ินอาศัยไปคืนปา และดัชนีช้ีวาการฟนฟู

ประชากรมีความสําเร็จ คือ ประชากรสามารถแพรพันธุได

ในรุนตอไปไดเพ่ิมข้ึน 
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การศึกษานิเวศวิทยาและผลผลิตของฮอม  ( Baphicacanthus cusia (Nees) 

Brem.) ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 

The Study of Ecological Characteristic and Production of 

Baphicacanthus cusia (Nees) Brem. at Phrae Province. 
 

วรรณา มังกิตะ1 และ ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ แพร 

2สาขาวิชาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ แพร 

 

บทคัดยอ : การศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาและผลผลิตของฮอมในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โดยทําการสํารวจบริเวณสวนหลังบาน

จํานวน 3 หลังคาเรือนเพ่ือเปนตัวแทน และพ้ืนท่ีปาท่ีสํารวจพบ ใกลกับหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลชอแฮ (บานนาตอง) ตําบลสวน

เข่ือน (บานนาคูหา) และตําบลปาแดง (บานแมลัว) จํานวนท้ังสิ้น 9 หลังคาเรือน และพ้ืนท่ีปารวม 2 พ้ืนท่ี วางแปลงขนาด  

10 x 10 ตารางเมตร เพ่ือทําการสํารวจชนิดไมยืนตน และภายในแปลงแบงเปนแปลงยอยขนาด 5 x 5 ตารางเมตร จํานวน 4 

แปลงยอย ทําการสํารวจไมหนุม และภายในแปลงยอยมุมลางซายทําการวางแปลงขนาด 2 x 2 ตารางเมตร เพ่ือสํารวจไมพุม 

ไมลมลุก กลาไม และฮอม ก่ึงกลางแปลงทุกพ้ืนท่ีสํารวจ ทําการวางแปลงรูปสามเหลี่ยม เพ่ื อทําการเก็บตัวอยางดินจํานวน 3 

จุด หางกัน 5 เมตร ในดินช้ันบน (0 - 5 เซนติเมตร) และดินช้ันลาง (20 - 25 เซนติเมตร) จากน้ันนําตัวอยางดินมาผึ่งลมให

แหง และรอนดวยตะแกรง 5 มิลลิเมตร สงวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหาร ณ หองปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบไมยืนตนซึ่งมีเรือนยอดเดนสูง 15 - 20 เมตร ไดแก หมาก มะพราว เปนตน เรือนยอด

รองลงมา สูงตั้งแต 5 - 10 เมตร ไดแก ตางหลวง สัก และแอปเปลปา และเรือนยอดท่ีพบต่ํากวา 5 เมตรลงมา ไดแก ไมพ้ืน

ลาง ไมพุม ไมลมลุก และ กลาไม เชน กาแฟ โกสน ขา ชะอม พริก ชะพลู มะเขือ หมากผูหมากเมีย และออย เปนตน จํานวน

ชนิดของไมหนุมและไมพุม (Sapling and Shrub) ในบริเวณท่ีฮอมปรากฏ พบวา มีจํานวนชนิดพันธุเทากับ 6 - 33 ชนิด 

ลักษณะของตนฮอม ณ บริเวณบานแมลัว มีขนาดของคอรากชิดดิน ความสูง และ ความกวางทรงพุม มากท่ีสุด คุณสมบัติของ

ดินในพ้ืนท่ีสวนหลังบานแมลัว คาความเปนกรดของดิน มีคามากข้ึนในดินช้ันลางเชนเดียวกันกับบานนาตอง และบานนาคูหา 

ปริมาณแรธาตุในดินสวนใหญจะมีปริมาณมากในดินช้ันบนและลดลงในดินช้ันลาง ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีพบมีคาสูง และ

โพแทสเซียมมีปริมาณสูงกวาในสวนหลังบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน สวนปริมาณแมกนีเซียมมีคาใกลเคียงกับในสวนหลังบาน ในพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ ผลผลิตของฮอมท่ีปลูกในสวนหลังบานบานนาตอง บานนาคูหา และบานแมลัว สามารถเก็บผลผลิตไดทุก 30, 45 และ 

40 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 10, 8 และ 12 กิโลกรัมตอสวนหลังบานตอครั้ง ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ฮอม ลักษณะนิเวศวิทยา คุณสมบัติของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ สวนหลังบาน ผลผลิตของฮอม       

จังหวัดแพร 

 

Abstract: The Study on Ecological Characteristic and Production of Baphicacanthus cusia (Nees) Brem. at 

Phrae Province. Surveying on 3 homegardens of each sub-district totally were 9 sites of homegardens and 
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2 sites of forest near village. Plot size was 10 x 10 m2 for tree surveyed at the middle of each site.    At 

plot size 10 x 10 m2 was divided four plot size 5 x 5 m2 for sapling and Baphicacanthus cusia (Nees) Brem 

surveyed, at the bottom left of corner was sampling plot size 2 x 2 m2 for seedling surveyed. At the 

middle of each site were soil sampled at two depths at surface soil (0 - 5 cm) and subsurface soil (20 - 25 

cm), composite method after that the sample of soil were air dry and pass sieve size of 5 mm of before 

sent soil samples to CMU’s soil laboratory. The result found as follow; the height of dominant trees was 

15 - 20 meters trees species were Areca catechu Linn. and Cocos nucifera. The Co - dominant layers 

were 5 to 10 meters height of trees species were Trevesia palmata and Tectona grandis. The height less 

than 5 meter were sapling, shrub and seedling the number of vegetation species were 6 to 33 such as 

Coffea arabica, Codiaeum variegatum, Alpinia siamense, Acacia pennata, Capsicum frutescens, Piper 

sarmentosum, Solanum torvum, Cordyline fruticosa and Saccharum officinarum. The Baphicacanthus 

cusia (Nees) Brem at Mae Lau village were the highest of root collars, height and crown width. Soil 

properties in homegarden at Mae Lua village, soil pH was lower at surface soil similar at Natong village 

and Nakuha village. The most of nutrients were higher soil fertility on surface soil than subsurface soil. 

The amount of available P. was high and amount of K has higher than homegarden at the other site. The 

amount of Mg was similar with other home garden. Production of Baphicacanthus cusia (Nees) Brem at 

Natong village, Nakuha village and Mae Lua village could harvest on 30, 45 and 40 days. Average 

production are 10, 8 and 12 kg./ homegarden/ time, respectively.  

Keywords: Baphicacanthus cusia (Nees) Brem., Ecological characteristic, Soil properties, Biodiversity, 

Homegarden,  Production of Baphicacanthus cusia (Nees) Brem. Phrae province 

 

บทนํา 

 ฮอม [Baphicacanthus cusia (Nees) Brem.] 

(ประเทศ , 2552 ) อยูในวงศ ACANTHACEAE (ภาพท่ี 1) 

เปนไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 40 - 170 เซนติเมตร ลําตน

เปนขอปลอง คลายคลึงขาไก ก่ิงกานแตกตามขอ ลําตนกลม 

ใบเดี่ยวเรียงสลับตรงขาม หัวใบเรียวทายใบแหลมขอบใบ

หยัก ใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน ใบแกหรือออนเมื่อถูกกด

หรือขยี้ท้ิงไวมีสีดํา ดอกออกเปนชอตามซอกใบและก่ิง 

รูปทรงคลายระฆัง ดอกสีมวง เมล็ ด : เมื่อออนสีเขียว สี

นํ้าตาลเมื่อเมล็ดแก แตกงาย มีการกระจายพันธุในแถบ

อินเดีย จีนตอนใต ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทยพบตาม

พ้ืนท่ีชุมช้ืนในปาดงดิบทางภาคเหนือ ฮอมสามารถ

เจริญเติบโตไดดีในสภาพท่ีช้ืน และอยูไดตลอดป สภาพ

นิเวศวิทยาท่ีสํารวจพบฮอมในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร พบในพ้ืนท่ีท่ี

มีความสูงระหวาง 600 - 800 จากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยปาน

กลาง (ตารางท่ี 1) ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดแพร โดยสาม

พ้ืนท่ีท่ีมีการสํารวจพบฮอมมาก คือ พ้ืนท่ีตําบลชอแฮ (บาน

นาตอง ) ตําบลสวนเข่ือน (บานนาคูหา ) และตําบลปาแดง 

(บานแมลัว ) ( ภาพท่ี 2) สถานท่ีพบในพ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ ท่ีมีความช้ืนของดินสูง และสภาพการเจริญเติบโต

ไดดีในบริเวณสวนหลังบานท่ีมีความชุมช้ืน 

 การใชประโยชนจากฮอมในดานของสมุนไพร โดย     

ใบฮอมใชรักษาโรคไขหวัดใหญ เยื่อหุมสมองอักเสบ สมอง

อักเสบจากเช้ือไวรัส ปอดบวม คา งทูม อาการเจ็บคอ และ

ผิวหนังอักเสบ (Ho et al., 2003) ชาวบานในพ้ืนท่ีศึกษาใช

ใบฮอมตําฟอกเทาดูดพิษไข ชวยใหอาการไขหายเร็วข้ึน ราก 
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ใชรักษาโรคไขหวัดใหญ เยื่อหุมไขสันหลังอักเสบจากไวรัสบี 

ปอดอักเสบ คางทูม และโรคท่ีเก่ียวกับทางเดินหายใจ

เฉียบพลัน (SARS) (Tanaka et al., 2004)  

 ในดานของสียอมผา ลําตนและใบใชเปนวัตถุดิบใน

การยอมสีผาหมอฮอม ซึ่งเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียงและเปน

เอกลักษณของจังหวัดแพร ใบและลําตน ใหสารสีคราม 

(Indigo) สีครามหรือสีอินดิโก (CI Natural Blue 1) 

เน่ืองจากความตองการใชตนฮอมเปนวัตถุดิบใหสียอมผาหมอ

ฮอมมีมากข้ึน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเปนการสํารวจ

นิเวศวิทยาท่ีฮอมปรากฏ รวมท้ังศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกับ

การเจริญเติบโตของตนฮอมในบริเวณจังหวัดแพร เพ่ือเปน

ขอมูลในการจัดการเพาะขยายพันธุฮอมในเชิงการคา และ

เกิดการใชประโยชนอยางยั่ งยืนตามหลักการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชตอไป  

อุปกรณและวิธีการ 

 1. การสํารวจเบ้ืองตน 

 สอบถามและสัมภาษณเจาของรานยอมผาหมอฮอม

ถึงแหลงท่ีมาของฮอม จากน้ันเดินทางไปยังแหลงท่ีมาของ

ฮอมในพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีบานนาตอง ตําบลชอแฮ บานนาคูหา 

ตําบลสวนเข่ือน และบานแมลัว ตําบลปาแดง (ภาพท่ี 1) โดย

ทําการเดินเทาสํารวจเบ้ืองตนในพ้ืนท่ี แลวทําการเลือกบานท่ี

สํารวจพบฮอม เพ่ือศึกษานิเวศวิทยาและผลผลิตของฮอม 

 2. การวางแปลงศึกษาความหลากหลายของพืชใน

บริเวณท่ีสํารวจพบฮอม 

 วางแปลงสี่เหลี่ยมขนาด 10 x 10 ตารางเมตร เพ่ือ

ทําการสํารวจชนิดไมยืนตน และภายในแปลงแบงเปนแปลง

ยอยขนาดแปลง 5 x 5 เมตร เพ่ือศึกษาไมหนุม และไมพุม 

วัดความโตท่ีระดับความสูงเพียงอก (1.30 เมตร) วัดความสูง 

และท่ีมุมซายวางแปลงขนาด 2 x 2 เมตร เพ่ือศึกษากลาไม 

และไมพ้ืนลาง จําแนกชนิดพันธุไมท่ีพบทุกตน สําหรับฮอม

ศึกษาการเจริญเติบโตและสันฐานวิทยา โดยวัดความโตท่ีคอ

รากชิดดิน ความสูง ความกวางทรงพุม เพ่ือประเมินลักษณะ

เชิงปริมาณของฮอม 

 3. การศึกษาคุณสมบัติของดิน 

 ทําการวางแปลงรูปสามเหลี่ยม เพ่ือทําการเก็บ

ตัวอยางดินจํานวน 3 จุด หางกัน 5 เมตร ในดินช้ันบน (0 - 5 

เซนติเมตร) และดินช้ันลาง (20 - 25 เซนติเมตร) จากน้ันนํา

ตัวอยางดินมาผึ่งลมใหแหง และรอนดวยตะแกรง 5 

มิลลิเมตร สงวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหาร ณ 

หองปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 4. ศึกษาปริมาณผลผลิตของฮอม 

  สุมเก็บผลผลิตของฮอมในสวนหลังบานของท้ังสาม

พ้ืนท่ี สัมภาษณผูปลูกฮอมถึงวิธีการจัดการดูแลฮอม  

ผลและวิจารณผล  

 1. ความหลากหลายของพืชท่ีพบรวมกับฮอม 

จํานวนชนิดของไมหนุมและไมพุม (Sapling and Shrub) ใน

บริเวณท่ีฮอมปรากฏท้ังสามพ้ืนท่ี พบวามีจํานวนชนิดพันธุ

เทากับ 6 - 33 ชนิด (ตารางท่ี 2) พบไมหนุมและไมพุมใน

สวนหลังบานเฉลี่ยเทากับ 13.40 ชนิด ตัวอยางไมหนุมท่ีพบ 

มีความหนาแนนเทากับ 2.70 ตนตอตารางเมตร โดยท่ีพบไม

หนุมและไมพุมบริเวณพ้ืนท่ีปาริมนํ้า เทากับ 17.0 ชนิด และ

มีความหนาแนนเทากับ 1.10 ตนตอตารางเมตร กลาไมและ

ไมพ้ืนลางท่ีพบในสวนหลังบาน เทากับ 9.20 ชนิด ความ

หนาแนน เทากับ 16 ตนตอตารางเมตร พ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ เทากับ 8 ชนิด ความหนาแนน เทากับ 8.60 ตน

ตอตารางเมตร บริเวณท่ี พบฮอมจะพบไมใหญซึ่งมีเรือนยอด

เดนสูง 15 - 20 เมตรไดแก หมาก มะพราว เปนตน เรือน

ยอดรองลงมาสูงตั้งแต 5 - 10 เมตร ไดแก ตางหลวง สัก 

และแอปเปลปา และเรือนยอดท่ีพบต่ํากวา 5 เมตร ลงมา 

ไดแก ไมพ้ืนลาง ประเภทไมหนุม ไมพุม ไมลมลุก และกลาไม 

เชน กาแฟ โกสน ขา ชะอม พริก ชะพลู มะเขือ หมากผู

หมากเมีย และออย เปนตน 

 2. ลักษณะเชิงปริมาณของฮอม 

 จํานวนตนฮอมท่ีพบในสวนหลังบาน บานนาตอง 

บานนาคูหา และบานแมลัว เทากับ 1.20, 1.40 และ 1.70 

ตนตอตารางเมตร ตามลําดับ จํานวนก่ิงตอตนของฮอมท่ีพบ 

บานนาตอง บานนาคูหา และบานแมลัว เทากับ 7.60, 2.70 

และ 5.40 ก่ิงตอตน ตามลําดับ จํานวนก่ิงตอตารางเมตร ท่ี
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บานนาตอง บานนาคูหา และบานแมลัว เทากับ 8.30, 4.90 

และ 8.50 ก่ิงตอตารางเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 3)  

 จํานวนตนฮอมท่ีพบในพ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้าธรรมชาติท่ี

บานนาตอง และบานนาคูหา เทากับ 1.80 และ 0.80 ตนตอ

ตารางเมตร ตามลําดับ จํานวนก่ิงตอตนของฮอมท่ีพบบานนา

ตอง และบานนาคูหา เทากับ 4 และ 1.30  ก่ิงตอตน 

ตามลําดับ จํานวน ก่ิงตอตารางเมตร ท่ีบานนาตอง และบาน

นาคูหา เทากับ 7 และ 1 ก่ิงตอตารางเมตร ตามลําดับ 

(ตารางท่ี 3) 

 3. ขนาดของตนฮอม 

 ขนาดของฮอมบริเวณคอรากชิดดินในสวนหลังบาน 

บานนาตอง บานนาคูหา และบานแมลัว เทากับ 0.76, 0.72 

และ 0.99 เซนติเมตร ตามลําดับ ความสูงของฮอ ม บานนา

ตอง บานนาคูหา และบานแมลัว เทากับ 0.85, 0.59 และ 

1.10 เมตร ตามลําดับ ความกวางทรงพุมของฮอม บานนา

ตอง บานนาคูหา และบานแมลัว เทากับ 0.65, 0.71 และ 

0.83 เมตร (ตารางท่ี 4) 

 ขนาดของฮอมบริเวณคอรากชิดดินในพ้ืนท่ีใกลแหลง

นํ้าธรรมชาติท่ีบานนาตอง แ ละบานนาคูหา เทากับ 0.67 

และ 0.65 เซนติเมตร ตามลําดับ ความสูงของฮอม ท่ีบานนา

ตอง และบานนาคูหา เทากับ 0.63 และ 0.61 เมตร 

ตามลําดับ ความกวางทรงพุมของฮอม ท่ีบานนาตอง และ

บานนาคูหา เทากับ 0.46 และ 0.53 เมตร (ตารางท่ี 4) 

 จากผลการศึกษาพบวาตนฮอม ณ บริเ วณบานแมลัว 

มีขนาดของคอรากชิดดิน ความสูง และ ความกวางทรงพุม 

มากกวา บานนาคูหาและบานนาตอง การเจริญเติบโตของ

ฮอมในพ้ืนท่ีบานแมลัว มีความเหมาะสมกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ี

ศึกษาในครั้งน้ี เพราะบานแมลัวอยูในบริเวณท่ีมีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลโดยเฉลี่ยสูงกวา แ ละบานแมลัว มีความอุดม

สมบูรณของดินสวนใหญมีคาสูงกวาบานนาคูหาและบานนา

ตอง เปนไปไดวาฮอมสามารถเจริญเติบโตไดดี ในพ้ืนท่ีท่ีมี

อากาศช้ืนและระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลระหวาง    

600 - 800 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 

 4. ความอุดมสมบูรณของดินท่ีฮอมปรากฏ 

 ขอมูลคุณสมบัติของดินท่ีสํารวจพบฮอมในพ้ืนท่ี

จังหวัดแพรแสดงในตารางท่ี 5 บานนาตอง ความเปนกรด

ดางของดินท่ีพบฮอมในพ้ืนท่ีบานนาตอง พบวา มีคาความ

เปนกรดเล็กนอย (คา pH เฉลี่ยเทากับ 6.18 - 6.49) ในพ้ืนท่ี

สวนหลังบานคาความเปนกรดของดินมีคามากข้ึนในดินช้ั น

ลางซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Lattirasuvan et al. 

(2010) ท่ีศึกษาสวนหลังบานในจังหวัดแพร สําหรับเน้ือดิน 

(Texture) ในดินช้ันบนจะมีปริมาณสัดสวนของทรายสูงท่ีสุด 

เปนเน้ือดินชนิด Sandy loam ดินช้ันลางพบวาสัดสวนดิน

ทรายแปงและดินเหนียวปนมากข้ึนเปนเน้ือดิ นชนิด Loam 

เมื่อเทียบกับปาริมนํ้าท่ีพบฮอมแลวจะพบวาเน้ือดินช้ันบน

เปนชนิด Loam สวนดินท่ีพบในดินช้ันลางเปนชนิด Sandy 

loam อธิบายถึงการจัดการในพ้ืนท่ีสวนหลังบานไดวาในดิน

ช้ันบนในพ้ืนท่ีสวนหลังบานมีการจัดการ เชน การขุด และ

ปลูกพืชอยูเปนประจําสม่ําเสม อเมื่อฝนชะลางละลายทําให

ปริมาณดินเหนียวและทรายแปงชะออกจากช้ันผิวดินทําให

พบปริมาณสัดสวนของทรายมากกวาดินทรายแปงและดิน

เหนียว เชนเดียวกับปริมาณอินทรียวัตถุมีคาสูงในดินช้ันบน

และมีคาลดลงในดินช้ันลาง ปริมาณธาตุอาหารหลัก เชน 

ฟอสฟอรัสในดินช้ันบนและดินช้ันล างมีคาเทากับ 155.35 

และ 283.30 mg/kg ตามลําดับ มีคาสูงกวาปาริมลําธาร 

สําหรับปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชน้ันมา

จากกิจกรรมของเจาของพ้ืนท่ี เชน ข้ีเถาจากการเผาถาน 

หรือขยะ และนํ้าท้ิงจากครัวเรือนซึ่งไดผลท่ีสอดคลองกับ

การศึกษาของ Lattirasuvan et al. (2010), Tanaka et al. 

(2010) และTanaka et al. (2012) ปริมาณธาตุอาหารรอง 

เชน แมกนีเซียม ในดินช้ันบนและดินช้ันลางมีคาเทากับ 

184.87 และ 218.80 mg/kg ตามลําดับ และปริมาณธาตุ

อาหารอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับพืช เชน เหล็ก สังกะสี และ

ทองแดง จะพบในดินช้ันลางม ากกวาดินช้ันบน สวน

แมงกานีสมีปริมาณเทาๆ กันท้ังในดินช้ันบนและดินช้ันลาง 

 บานนาคูหา 

ความเปนกรดดางของดินท่ีพบฮอมในพ้ืนท่ีบานนา

คูหาพบวามีคาความเปนกรดเล็กนอย (คาเฉลี่ย pH เทากับ 

6.47 -  6.68) ในพ้ืนท่ีสวนหลังบานคาความเปนกรดของดิน
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มีคามากข้ึนในดินช้ันลางเปนในทางเดียวกับบานนาตองและ

สอดคลองกับการศึกษาของ Lattirasuvan et al. (2010) 

เน้ือดิน (Texture) ในดินช้ันบนและดินช้ันลางจะมีปริมาณ

สัดสวนของทรายแปงและทรายสูง เปนเน้ือดินชนิด loam 

ชนิดเดียวกันท้ังสองช้ัน ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาสูงในดินช้ัน

บนและมีคาลดลงในดินช้ันลาง ปริมาณธาตุอาหารหลัก เชน 

ฟอสฟอรัสในดินช้ันบนและดินช้ันลางมีคาเทากับ 357.68 

และ 177.83 mg/kg ตามลําดับ มีคาสูงกวาปาริม  ลําธาร 

สําหรับปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชน้ันมา

จากกิจกรรมของเจาของพ้ืนท่ี เชนเดียวกับบานนาตอง  และ

การศึกษาของ Lattirasuvan et  al. (2010), Tanaka et  

al. (2010) และTanaka et al. (2012) ปริมาณธาตุอาหาร

รอง เชน แมกนีเซียม ในดินช้ันบนและดินช้ันลางมีคาเทากับ 

248.83 และ 149.27 mg/kg ตามลําดับ และปริมาณธาตุ

อาหารอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับพืช เชน เหล็ก สังกะสี และ

ทองแดง จะพบในดินช้ันบนมากกวาดินช้ันลาง สวน

แมงกานีสมีปริมาณในดินช้ันบนมากกวาในดินช้ันลาง 

 บานแมลัว 

ความเปนกรดดางของดินท่ีพบฮอมในพ้ืนท่ีบานแมลัว

พบวามีคาความเปนกรด (คาเฉลี่ย pH เทากับ             

5.34 - 6.33) ในพ้ืนท่ีสวนหลังบาน ค าความเปนกรดของดิน

มีคามากข้ึนในดินช้ันลางเปนไปในทางเดียวกับบานนาตอง 

บานนาคูหา และสอดคลองกับการศึกษาของ Lattirasuvan 

et al. (2010) เน้ือดิน (Texture) ในดินช้ันบนมีปริมาณ

สัดสวนของทรายแปงสูง Loam และมีคามากข้ึนในดินช้ัน

ลาง Silty clay loam ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาสูงในดินช้ัน

บนและมีคาลดลงในดินช้ันลาง ปริมาณธาตุอาหารหลัก เชน 

ฟอสฟอรัสในดินช้ันบนและดินช้ันลางมีคาเทากับ 130.74 

และ 4.27 mg/kg ตามลําดับ สําหรับปริมาณธาตุฟอสฟอรัส

ท่ีเปนประโยชนตอพืชน้ันมาจากกิจกรรมของเจาของพ้ืนท่ี 

เชนเดียวกับบานนาตอง  บานนาคูหา และการศึกษาของ 

ธนากร  และวรรณา (2554), Lattirasuvan et al. (2010), 

Tanaka et al. (2010) และ Tanaka et al. (2012) 

ปริมาณธาตุอาหารรอง เชน แมกนีเซียม ในดินช้ันบนและดิน

ช้ันลางมีคาเทากับ 184.6 และ 82.30 mg/kg ตามลําดับ 

และปริมาณธาตุอาหารอ่ืนๆ ท่ี จําเปนสําหรับพืช เชน เหล็ก 

แมงกานีสและทองแดง จะพบในดินช้ันลางมากกวาดินช้ันบน 

สวนสังกะสีมีปริมาณในดินช้ันบนมากกวาในดินช้ันลาง 

 5. คุณสมบัติของดินในสวนหลังบานท่ีพบฮอมและ

สวนหลังบานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

 เมื่อพิจารณาในพ้ืนท่ีสวนหลังบานท่ีพบฮอมและสวน

หลังบานจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ( ตารางท่ี 6 ) พบวาคาความเปน

กรดดางของดินในดินช้ันบนจะมีคา pH สูงกวาดินช้ันลาง 

และพบวามีคาความเปนกรดเล็กนอย pH มีคาเทากับ 6.0 - 

6.5 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีพบมีคาสูง และโพแทสเซียมมี

ปริมาณสูงกวาในสวนหลังบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน เชน 

การศึกษานิเวศวิทยาของสวนหลังบานในจังหวัดสุโขทัยท่ี

ศึกษาโดย Gajaseni and Gajaseni (1999) สวนปริมาณ

แมกนีเซียมมีคาเทากันกับในสวนหลังบานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ี

ไมไดปลูกฮอมมากนัก ท้ังน้ีในการศึกษาครั้งตอไป จะตอง

ศึกษาช้ันหนาตัดดินในระดับลึกลงไปจนถึงวัต ถุตนกําเนิดดิน 

และกิจกรรมตาง ๆ ในสวนหลังบานเพ่ือเปนแนวทางในการ

จัดการท่ีดินเพ่ือสงเสริมการปลูกฮอมเชิงการคา ในพ้ืนท่ีให

เหมาะสมและจัดการการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนตอไป 

 6. การประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ีในการผลิตฮอม  

พ้ืนท่ีบานนาตอง บานนาคูหา และบานแมลัว มีผูปลูกฮอม 

10, 28 และ 15 สวนหลังบาน การเก็บผลผลิตจากตนฮอม 

สามารถทําได ตั้งแต อายุ 1 เดือน โดยการเก็บผลผลิตฮอม

ไดทุก 30 - 45 วัน แตกตางกันไป พ้ืนท่ีบานนาตอง บานนา

คูหา และบานแมลัว สามารถเก็บผลผลิตฮอมได ทุก 30, 45 

และ 40 วัน ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ย 10, 8 และ 12 กิโลกรัม

ตอสวนหลังบาน มีจํานวนก่ิงเฉลี่ย 2.5, 2.9 และ 3.8 ก่ิง/ตน 

มีนํ้าหนักยอดและก่ิง เฉลี่ย 14.25, 15.40 และ18.89 กรัม

ตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) การเก็บผลผลิตข้ึนอยูกับการ

จัดการของเจาของสวนหลังบานในแตละพ้ืนท่ี  
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ตารางท่ี 1 พิกัดและความสูงจากระดับนํ้าทะเล ของพ้ืนท่ีศึกษา 

นิเวศท่ีพบ ช่ือบาน ตําบล พิกัด (UTM) ความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเล (เมตร) 

สวนหลังบาน บานนาตอง ชอแฮ 47 Q 0632567 

         1990311 

600 

สวนหลังบาน บานนาตอง ชอแฮ 47 Q 0632595 

         1990348 

600 

สวนหลังบาน บานนาตอง ชอแฮ 47 Q 0632389 

         1990258 

622 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

บานนาตอง ชอแฮ 47 Q 0631991 

         1990180 

636 

สวนหลังบาน บานนาคูหา สวนเข่ือน 47 Q 0639002 

         2004251 

619 

สวนหลังบาน บานนาคูหา สวนเข่ือน 47 Q 0638977 

         2004300 

614 

สวนหลังบาน บานนาคูหา สวนเข่ือน 47 Q 0638926 

         2004261 

626 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

บานนาคูหา สวนเข่ือน 47 Q 0639044 

         2004232 

640 

สวนหลังบาน บานแมลัว ปาแดง 47 Q 0639259 

         2000473 

736 

สวนหลังบาน บานแมลัว ปาแดง 47 Q 0639916 

         2000965 

806 

สวนหลังบาน บานแมลัว ปาแดง 47 Q 0639218 

         2000466 

805 

 

ตารางท่ี 2 ความหลากหลายของพืชท่ีพบในแปลงสํารวจ 

นิเวศท่ีพบ ช่ือบาน จํานวนแปลงสํารวจ จํานวนชนิด /ความหนาแนน (ตนตอตารางเมตร )     

ของพืชท่ีพบรวมกับฮอม 

แปลงขนาด 

5 x 5 เมตร 

แปลงขนาด 

2 x 2 เมตร 

ไมหนุมและ 

ไมพุม 

ไมลมลุกและ 

ไมเถาว 

หมายเหตุ 

สวนหลังบาน1 บานนาตอง 4 4 33/(1.8) 24/(29.6)  

สวนหลังบาน2 บานนาตอง 2 2 11/(2.5) 9/(41.0)  
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สวนหลังบาน3 บานนาตอง 1 1 7/(1.0) 10/(21.0)  

เฉลี่ย บานนาตอง   17/(1.8) 14.3/(30.0)  

พ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

บานนาตอง 4 4 * 10/(8.6) *ไมพบ 

ในแปลงท่ี

ศึกษา 

สวนหลังบาน1 บานนาคูหา 4 4 15/(4.6) 6/(6.3)  

สวนหลังบาน2 บานนาคูหา 2 2 14/(2.7) 8/(10.0)  

สวนหลังบาน3 บานนาคูหา 1 1 15/(4.0) 8/(1.0)  

เฉลี่ย บานนาคูหา   14.7/(3.8) 7.3/(5.8)  

พ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

บานนาคูหา   17/(1.1) 6/(8.6)  

สวนหลังบาน1 บานแมลัว 2 2 14/(4.0) 4/(8.5)  

สวนหลังบาน2 บานแมลัว 1 1 6/(1.8) 7/(16.8)  

สวนหลังบาน3 บานแมลัว 2 2 6/(2.2) 7/(9.8)  

เฉลี่ย บานแมลัว   8.7/(2.7) 6.0/(11.7)  

คาเฉลี่ยท้ังหมดใน

สวนหลังบาน 

   13.4/(2.7) 9.2/(16.0)  

คาเฉลี่ยท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

   17/(1.1)** 8.0/(8.6) **บานนา

คูหา 

 

ตารางท่ี 3 ลักษณะเชิงปริมาณของฮอม 

ช่ือบาน นิเวศท่ีพบ จํานวน 

ตน/ตารางเมตร 

จํานวน 

ก่ิง/ตน 

จํานวน 

ก่ิง/ตารางเมตร 

หมายเหตุ 

บานนาตอง 

 

สวนหลังบาน 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

1.2 

1.8 

7.6 

4.0 

8.3 

7.0 

 

บานนาคูหา สวนหลังบาน 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

1.4 

0.8 

2.7 

1.3 

4.9 

1.0 

 

บานแมลัว สวนหลังบาน 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

1.7 

* 

5.4 

* 

8.5 

* 

*ไมพบ 

ในพ้ืนท่ีศึกษา 

ตารางท่ี 4 ขนาดของตนฮอม 
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ช่ือบาน นิเวศท่ีพบ ความโต  

(เซนติเมตร) 

ความสูง 

(เมตร) 

ขนาด 

ทรงพุม 

(เมตร) 

หมายเหตุ 

บานนาตอง สวนหลังบาน 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

0.76 

0.67 

0.85 

0.63 

0.65 

0.46 

 

บานนาคูหา สวนหลังบาน 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

0.72 

0.65 

0.59 

0.61 

0.71 

0.53 

 

บานแมลัว สวนหลังบาน 

ใกลแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

0.99 

* 

1.10 

* 

0.83 

* 

*ไมพบ 

ในพ้ืนท่ีศึกษา 

 

ตารางท่ี 5 คุณสมบัติของดินในพ้ืนท่ีศึกษา*, ** 

 

ป่าริมลำธาร

บ้านนาตอง

ป่าริมลำธาร

บ้านนาคูหา

1 1

พีเอช pH 6.49 (6.06-7.22) 5.79 6.68 (6.11-7.02) 7.15 6.33 (6.27-6.42) 6.49 (6.11-7.22)

อินทรียวัตถุ (OM) g/100g 4.10 (1.83-6.06) 4.11 8.24 (5.99-9.84) 5.60 4.54 (4.38-4.82) 5.49 (1.83-9.84)

ฟอสฟอรัส (P) mg/kg 155.35 (11.30-437.80) 3.27 357.68 (172.56-722.06) 9.98 130.74 (56.60-167.81) 214.59 (11.3-722.06)

โพแทสเซียม (K) mg/kg 425.50 (177.40-783.60) 89.50 561.60 (149.10-862.00) 130.30 343.73 (230.70-511.70) 382.94 (177.4-862.0)

แมกนีเซียม (Mg) mg/kg 184.87 (86.20-300.90) 178.90 248.83 (212.20-307.40) 191.70 184.60 (162.20-199.20) 202.32 (86.2-307.4)

เหล็ก (Fe) mg/kg 54.78 (36.89-80.97) 126.43 86.21 (34.47-166.99) 33.63 62.94 (48.76-78.75) 70.17 (34.47-166.99)

แมงกานีส (Mn) mg/kg 44.28 (32.85-55.04) 105.03 32.64 (25.32-42.99) 26.34 40.48 (33.35-48.22) 43.96 (25.32-55.04)

สังกะสี (Zn) mg/kg 7.63 (2.09-12.28) 17.74 46.77 (32.75-67.68) 6.54 12.63 (7.63-16.89) 20.49 (2.09-67.68)

ทองแดง (Cu) mg/kg 1.35 (0.95-1.80) 2.01 2.86 (1.74-4.83) 1.22 1.68 (1.30-2.09) 1.90 (0.95-4.83)

ทราย (Sand) % 60.10 (44.0-72.0) 30.20 47.50 (39.0-54.3) 46.70 32.93 (28.7-36.3) 45.32 (32.9-72.0)

ซิลท์ (Silt) % 25.50 (18.1-33.4) 49.90 36.93 (31.8-42.9) 36.00 42.47 (40.2-45.3) 36.42 (18.1-45.3)

ดินเหนียว (Clay) % 14.40 (9.9-22.6) 19.90 15.57 (13.9-18.1) 17.30 24.60 (23.5-26.0) 18.26 (9.9-26.0)

เน้ือดิน (Texture) Sandy loam Loam  Loam Loam Loam Loam

พีเอช pH 6.18 (5.73-6.71) 6.21 6.47 (6.19-6.90) 7.29 5.34 (4.38-6.03) 6.13 (4.38-6.90)

อินทรียวัตถุ (OM) g/100g 2.31 (1.41-3.43) 1.82 2.85 (2.25-3.22) 2.45 2.10 (1.70-2.69) 2.37 (1.41-3.43)

ฟอสฟอรัส (P) mg/kg 283.30 (7.33-807.06) 0.71 177.83 (19.07-436.89) 6.36 4.27 (2.65-6.98) 155.13 (3.18-807.06)

โพแทสเซียม (K) mg/kg 486.30 (120.90-711.40) 37.70 258.47 (81.60-444.20) 64.40 184.67 (67.50-404.90) 262.76 (67.5-711.40)

แมกนีเซียม (Mg) mg/kg 218.80 (94.50-336.00) 117.70 149.27 (110.10-172.10) 102.00 82.30 (40.70-133.20) 142.80 (40.7-336.0)

เหล็ก (Fe) mg/kg 106.25 (33.19-188.14) 55.68 59.20 (30.84-92.87) 33.71 71.63 (64.04-84.83) 72.79 (33.19-188.14)

แมงกานีส (Mn) mg/kg 44.03 (31.99-51.79) 46.74 35.12 (29.32-38.28) 26.66 43.92 (35.12-54.36) 40.24 (31.99-54.36)

สังกะสี (Zn) mg/kg 10.42 (2.45-19.64) 7.94 15.68 (5.11-24.62) 1.57 1.39 (0.47-2.94) 8.36 (0.47-24.62)

ทองแดง (Cu) mg/kg 1.99 (1.37-2.77) 1.54 2.07 (1.36-2.77) 1.45 2.27 (1.88-3.01) 2.00 (1.37-3.01)

ทราย (Sand) % 36.33 (15.9-59.3) 62.00 28.00 (21.2-36.5) 41.60 20.97 (18.4-26.1) 32.68 (15.9-59.3)

ซิลท์ (Silt) % 37.17 (26.6-43.6) 22.30 47.00 (41.1-52.9) 37.70 47.10 (44.4-49.3) 41.25 (37.2-52.9)

ดินเหนียว (Clay) % 26.50 (14.1-42.8) 15.70 25.00 (22.4-26.7) 20.70 31.93 (29.5-34.0) 26.06 (22.4-42.8)

เน้ือดิน (Texture) Loam Sandy loam Loam Loam Silty clay loam Loam

 คุณสมบัติของดิน หน่วย

Subsurface (20-25 cm)

Surface (0-5 cm)

ค่าเฉล่ีย

11

บ้านแม่ลัว 

33

บ้านนาคูหา บ้านนาตอง 

n= 3
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*ผลวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

**Average and the minimum and maximum values in parentheses 

ตารางท่ี 6 คุณสมบัติของดินในสวนหลังบานท่ีพบฮอมและสวนหลังบานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

 
ตารางท่ี 7 ผลผลิตของฮอมในพ้ืนท่ีศึกษา (เก็บขอมูล กันยายน 2555) 

พ้ืนท่ี จํานวนสวน

หลังบานท่ี

ปลูกฮอม 

 

รอบการเก็บ

ผลผลิตฮอม 

(วัน) 

จํานวนผลิตเฉลี่ย 

ตอครั้งตอครัวเรือน

(กิโลกรัม/สวนหลังบาน) 

จํานวนก่ิง

เฉลี่ย 

(ก่ิง/ตน) 

ฮอมอายุ 1 เดือน 

มีนํ้าหนักเฉลี่ยตอตน  

(กรัม/ตน) 

บานนาตอง 10 30 10 2.5 14.25 

บานนาคูหา 28 45 8 2.9 15.40 

บานแมลัว 15 40 12 3.8 18.89 
 

Ca Mg K

(cm) (mg kg
-1
) (%)

สวนหลังบ้านท่ีพบฮ่อม เมืองแพร่ 9 0-5 6.5 nd 2.06 4.43 214.59 18.2 การศึกษาคร้ังน้ี

สวนหลังบ้าน แพร่ 60 0-5 7.1 12 2.7 1 27 23

Lattirasuvan et al.

(2010)

สวนหลังบ้าน สุโขทัย 1 0-25 6.1 nd nd nd 13 nd

Gajaseni and Gajaseni

(1999)

สวนหลังบ้าน ศรีสัชนาลัย 1 0-25 6.4 nd nd nd 13 nd

Gajaseni and Gajaseni

(1999)

สวนหลังบ้าน อยุธยา 1 0-25 6 nd nd nd 9 nd

Gajaseni and Gajaseni

(1999)

สวนหลังบ้านนิเวศ

เป็นป่าดิบเขา เชียงใหม่ 5 0-5 6.39 2.4 1.54 0.97 12 24 Tanaka et al. (2010)

สวนหลังบ้านนิเวศ

เป็นป่าผสมผลัดใบ เชียงใหม่ 5 0-5 6.1 2.6 1.31 0.48 10 22 Tanaka et al. (2012)

สวนหลังบ้านท่ีพบฮ่อม เมืองแพร่ 9 20-25 6.0 nd 1.50 3.09 155.13 27.8 การศึกษาคร้ังน้ี

สวนหลังบ้าน แพร่ 60 20-25 7.1 12 2.7 1 27 23

Lattirasuvan et al.

(2010)

สวนหลังบ้าน สุโขทัย 1 25-50 6 nd nd nd 11 nd

Gajaseni and Gajaseni

(1999)

สวนหลังบ้าน ศรีสัชนาลัย 1 25-50 6.4 nd nd nd 11 nd

Gajaseni and Gajaseni

(1999)

สวนหลังบ้าน อยุธยา 1 25-50 6 nd nd nd 8 nd

Gajaseni and Gajaseni

(1999)

สวนหลังบ้านนิเวศ

เป็นป่าดิบเขา เชียงใหม่ 5 20-25 6.1 1.2 1.04 0.57 4 31 Tanaka et al. (2010)

สวนหลังบ้านนิเวศ

เป็นป่าผสมผลัดใบ เชียงใหม่ 5 20-25 6.19 2.1 0.92 0.33 5 22 Tanaka et al. (2012)

Subsurface soils

nd: ไม่ปรากฏข้อมูล

Available P Clay References

(cmolc kg
-1
)

Exchangeable

นิเวศ สถานท่ี n Depth pHwater

Surface soils
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ภาพท่ี 1 ลักษณะของฮอม 

 

 

 
ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีศึกษา 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 บริเวณท่ีพบตนฮอมในจังหวัดแพร ไดสํารวจพบ

บริเวณ อําเภอเมือง ไดแก ตําบลชอแฮ (บานนาตอง) ตําบล

สวนเข่ือน (บานนาคูหา)  และตําบลปาแดง (บานแมลัว) พบ

ไมยืนตนซึ่งมีเรือนยอดเดนสูง 15 - 20 เมตร ไดแก หมาก 

มะพราว เปนตน เรือนยอดรองลงมาสูงตั้งแต 5 - 10 เมตร 

ไดแก ตางหลวง และสัก เรือนยอดท่ีพบต่ํากวา 5 เมตรลงมา 

ไดแก ไมพ้ืนลางประเภทไมหนุม ไมพุม ไมลมลุก และ กลาไม 

เชน กาแฟ โกสน ขา ชะอม พริก ชะพลู มะเขือ หมากผู

หมากเมีย และออย เปนตน จํานวนชนิดของไมหนุมและไม

พุม (Sapling and Shrub) ในบริเวณท่ีฮอมปรากฏ พบวา มี

จํานวนชนิดพันธุเทากับ 6 - 33 ชนิด ตนฮอม ณ บริเวณบาน

แมลัว มีขนาดของคอรากชิดดิน ความสูง และ ความกวาง

ทรงพุม มากกวา คุณสมบัติของดินในพ้ืนท่ีสวนหลัง 

บานแมลัว คาความเปนกรดของดินมีคามากข้ึนในดินช้ันลาง

เชนเดียวกันกับบานนาตอง และบานนาคูหา ท้ังสามพ้ืนท่ี 

ปริมาณแรธาตุในดินสวนใหญจะมากในดินช้ันบน และลดลง

ในดินช้ันลาง ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีพบมีคาสูง และ

โพแทสเซียมมีปริมาณสูงกวาในสวนหลังบานท่ีอยูใน พ้ืนท่ี

อ่ืนๆ สวนปริมาณแมกนีเซียมมีคาเทากันกับในสวนหลังบาน

ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

  ปริมาณผลผ ลิตของฮอมท่ีปลูกท่ีบานนาตอง บาน

นาคูหาและบานแมลัว ยังไมเพียงพอตอความตองการของ

ตลาด ดังน้ันจึงควรมีการสงเสริมใหคนในชุมชนหันมาสนใจ

ปลูกฮอมใหมากข้ึนเพ่ือเปนอาชีพเสริมในครอบครัวเน่ืองจาก

มีปริมาณการรับซื้อไมจํากัด ปลูกงาย ไมตองอาศัยการดูแล

มาก โดยพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมกับการปลูก คือ มี

ระดับความสูงตั้งแต 600 - 800 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มี

อากาศเย็นตลอดท้ังป สามารถปลูกรวมกับพืชชนิดอ่ืนๆ 

ภายในสวนหลังบานได  

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันสิ่งทอท่ีสนับสนุนงบประมาณวิจัย  

ขอขอบคุณชาวบานบานทุงโฮง บานนาตอง บานนาคูหา 

และ  บานแมลัว ท่ีเอ้ือเพ่ือขอมูลและสถานท่ีในการศึกษา

ขอมูล 
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การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาอาหารทองถ่ินจากแปงปรงของชุมชนบานลานเต็ง 

ตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Knowledge Management for Developing Local Food from Queen Sago 

Starch Lanteng Village Wangprajop Sub-district Maung District Tak 

Province 
ไอศูรย รินคํา1 เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง2 ทิพยสุดา ตั้งตระกูล3 และ วิวัฒน หวังเจริญ4 

1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (สาขาลําปาง)  
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

3 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

 

บทคัดยอ : บานลานเต็ง ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก มีภูมิปญญาในการนําเมล็ดปรงมาสกัดเปนแปง เพ่ือนํามาเปนอาหาร แต

ยังมีการจัดการท่ีไมเพียงพอและไมทันสมัยทําใหภูมิปญญาน้ีเริ่มเลือนหายประกอบกับตนปรงในปาลดนอยลงจนอาจจะสูญ

พันธุ งานวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคคือ 1) ศึกษาชีพลักษณของตนปรง และกําลังผลิตใน ปาชุมชนบานลานเต็ง โดยใชวิธีการ

สุมตัวอยางเก็บขอมูล ระบบการวางแนวสํารวจแบบ Line Plot System และ 2) การจัดการความรูในการผลิตแปงปรง โดย

การสํารวจสถานท่ีผลิตแปงปรง การจัดเวทีชุมชน และการสนทนากลุมการสัมภาษณรายบุคคล  

ผลการศึกษาพบวา ปรงเปนพืชท่ีใหเมล็ดไดทุกป ชวงอายุท่ีใหผลผลิตไดคือปรงตัวเมียอายุ 10 ปข้ึนไป ผลิใบในชวง

มีนาคมถึงเมษายนและท้ิงใบในชวงมกราคมถึงกุมภาพันธ เก็บเมล็ดไดในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป จาก

การวางแปลงตัวอยางท้ังหมด  60 แปลง ไดปริมาณเมล็ดปรง 1,150 เมล็ด นํ้าหนักเมล็ ดปรงสด 22.95 กิโลกรัม คิดเปน 2.5 

% ของแปลงท้ังหมด ดังน้ัน ในพ้ืนท่ี 2,041 ไร จะมี ปริมาณเมล็ดปรง 46,000 เมล็ด และนํ้าหนักเมล็ดปรง 918 กิโลกรัม โดย

การเก็บเมล็ดปรงท่ีมีสีเขียวอมเหลืองจะใหนํ้าหนักและคุณภาพแปงดีท่ีสุด สามารถนํามาทําเปนขนมไดดีท่ีสุด สวนผลการ

ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอใหเกิด  1) การรวบรวมขอมูลองคความรูจัดทําชุดความรูภูมิปญญาเพ่ือพัฒนาอาหาร

ทองถ่ินจากแปงปรง  เพ่ือเผยแพรใหกับผูท่ีสนใจ  2) มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมข้ึน  3) กลุมแมบานมีความรูความ

ชํานาญเกิดทักษะในการพัฒนาสามารถประยุกตรูปแบบผลิตภัณฑได 4) มีผลิตภัณฑจากอาหารเพ่ิมข้ึน 5) ชุมชนมีรายไดเสริม

และความเขมแข็ง และจากการพัฒนาทําใหเกิดขนมจากแปงปรงอีกสี่รูปแบบ ไดแก ขนมเปยกปูนปรง ขนมถวยปรง ขนม

ลอดชองปรง และขาวเกรียบปรง 

สิ่งท่ีเปนขอจํากัดของการวิจัยครั้งน้ีคือเรื่องฤดูกาลเน่ืองจากปรงเปนพืชท่ีมีชวงเวลาเก็บเมล็ดตามฤดูกาลหากเขามา

เก็บในชวงเดียวก็จะทําใหไดเมล็ดท่ีมีคุณภาพและชวงอายุท่ีแตกตางกัน และผูวิจัยเก็บขอมูลเพียงปเดียวซึ่งเปนปท่ีเกิดภัยแลง

จึงทําใหผลผลิตเมล็ดปรงในปามีผลผลิตนอยกวาความเปนจริง และหากมีการเก็บขอมูลตอเน่ืองทุกปและเพ่ิมจํานวนแปลง
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ตัวอยางก็จะทําใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือมั่นมากข้ึน รวมถึงการเพาะเมล็ดและพัฒนาเทคนิคเรงใหผลผลิตใหติดทุกปโดยการนํา

สปอรตนตัวผูมาใสตนตัวเมีย 

คําสําคัญ: เมล็ดปรง แปงปรง ผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญา การจัดการความรู 

 

Abstract: Ban Lanteng, Wangprajob sub-district, Muang district, Tak province has used local wisdom on 

cycad seed extraction in order to be flour for food.  However, there is inadequate and out-of-date 

management making the local wisdom begin to fade away.  Besides, cycads in the natural forest were 

decreasing and might eventually be extinct. The objectives of this study were to: 1) investigate life of 

cycad in Ban Lanteng community forest based on botanical characteristics and random sampling by line 

plot system survey; 2) manage knowledge on cycad starch production done by production place survey, 

community venue holding, focus group discussion and individual interview 

 Cycad is a plant giving seeds all year round.  Cycad can give good yields when it is 10 years old 

and above.  Cycad usually bears leaves during March-April and shades its leaves during January-February 

of every year.  Based on 60 sample plots, 1,150 cycad seeds (22.95 kg.) were obtained (2.5% of all plots).  

Therefore, 2,041 rai of cycad obtained 46,000 seeds (918 kg.).  It was found that yellowish green cycad 

seeds gave the best quality and weight and it was appropriate to be cooked.  In addition, outcomes of 

the knowledge management activities created the following: 1) collection of data on body of knowledge 

for the preparation lo local wisdom manual for local food development and dissemination; 2) having 

increased knowledge exchange networks; 3) knowledgeable and skillful housewife group on the 

development and application of product forms; 4) increased food products; and 5) community 

supplementary income earned from cycad sweets. 

 However, limitations of this study were found as follows: cycads has the harvesting period based 

on its season and the difference of seed quality is usually found if the seeds are harvested once a year; 

the researcher collected data for only one year and that year faced draught, resulting in obtaining low 

yields (reliability index).  This includes the reliability index on seed culture/seed acceleration technique 

by putting spores of male cycad into that of female. 

Keywords: Cycad seeds, Cycad starch, produce of community, wisdom, knowledge 
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บทนํา 

ชุมชนทองถ่ินของไทยมีความเปนอยูอยางพอเพียง

โดยการพ่ึงพิงจากธรรมชาติท่ีอยูรอบๆ ตนเอง  คือการหากิน

กับของปา พืชบางชนิดน้ันมีพิษ ตองผานการลองผิดลองถูก 

จนกลายมาเปนภูมิปญญาของชุมชน   

 ตนปรงเปนพืชอีกชนิดท่ีมีภูมิปญญาถูกสั่งสมมา

นานในทองถ่ินบางแหงของภาคเหนือตอนลาง ซึ่งสามารถนํา

เมล็ดปรงมาผลิตเปนแปง ในปจจุบันภูมิ ปญญาน้ีกําลังจะ

เลือนหายไปจากทองถ่ิน การกลับมาพ่ึงตนเองจึงเปนอีกวิธี

หน่ึง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

คือการใชในสิ่งท่ีเราสามารถผลิตเองได  ชวยลดคาใชจายใน

ครัวเรือนตลอดจนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืนในทองถ่ินของตน   

 ผูวิจัยรวมกับกลุมผูนําและกลุมแมบานบานลานเต็ง 

ต. วังประจบ อ .เมือง จ .ตาก  จึงไดเรงดําเนินการศึกษา       

ชีพลักษณ ปริมาณผลผลิตปรงในปา และคิดหาแนวทางการ

รักษาภูมิปญญาการทําแปงปรงใหสอดคลองตามหลักภูมิ

สังคม โดยใชความรูทางวนศาสตร การจัดการความรู 

ตลอดจนการพัฒนาการแปรรูปแปงปรงใหเปนอาหารท่ี

สามารถผลิตเพ่ือกินรวมถึงการแปรรูปในระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิม

มูลคา จนเปนผลิตภัณฑ สินคาระดับตําบลได โดยมีกรอบ

แนวคิดของการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 ผลของการศึกษาจะ

นํามาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดการจัดการการใชประโยชนปรง

อยางยั่งยืน 

 

 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  ศึกษาชีพลักษณของตนปรง และกําลังผลิตในปา

ชุมชนบานลานเต็ง 

2.  ศึกษาแนวทางการจัดการแล ะการพัฒนาผล

ผลิตภัณฑใหมจากแปงปรง 

 

ขอบเขตของการทําวิจัย 

1.  ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี     

หมูบานลานเต็ง  ต .วังประจบ  อ .เมือง  จ .ตาก  

และหมูบานใกลเคียงท่ีใชปาชุมชนรวมกันและพ้ืนท่ีปาชุมชน

บานลานเต็งประมาณ  2,014  ไร 

 

2.  ขอบเขตประชากร 

กลุมแมบานท่ีผลิตแปงปรงบานลานเต็งและ

หมูบานใกลเคียง  ชาวบานท่ีเก็บเมล็ดปรงในปาเพ่ือขาย ผูท่ี

มีสวนไดเสียจากการใชปาชุมชน  ปราชญชาวบาน  แกนนํา

ชุมชน  ผูอาวุโส  รวมถึงกลุมเยาวชนในชุมชน 

3. ขอบเขตเชิงเนื้อหา  

   3.1.  ปริมาณผลผลิตจากปาในรอบ   1  ป  ของ

ตนปรงในปาชุมชนบานลานเต็ง  

   3.2.  องคความรูและภูมิปญญาในการเก็บ  ผลิต  

รวมถึงการแปรรูปแปงปรงเพ่ือจําหนาย  โดยการสราง

เปาหมายรวม  การทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน  

   3.3.  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑจากแปง

ปรง กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดของการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาชีพลักษณของตนปรง โดยนับจํานวนใบ การวัด

ความยาวของใบ ความโตรอบตน และความสูง จดบันทึก
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ลักษณะทางพืชศาสตรของตนปรง การเปลี่ยนแปลง 

การศึกษาติดตามการผลัดใบ การผลิแตกใบออน การสืบพันธุ 

ออกเมล็ด (เมล็ดออน /สุก) ของตนปรงท่ีแสดงออกในชวง

ตางๆ ในรอบป  มีการเลือกตนเพศผูและเพศเมียท่ีมีลักษณะ

สมบูรณแบงเปนสามชวงคือ  ตนท่ียังไมพรอมจะสืบพันธุ  

ตนท่ีสามารถสืบพันธุไดแลว และตนท่ีผานการสืบพันธุมา

หลายครั้งแลวโดยดูจากบริเวณชวงโคนตนท่ีใหเมล็ดปรงใน

เพศเมียและบริเวณโคนสปอรในเพศผู แบงเปนในบริเวณท่ีมี

ไฟเขาในชวงฤดูแลง และบริเวณท่ีไมมีไฟเขาเพ่ือเปรียบเทียบ

ดูความแตกตาง จดบันทึกในชวงตนเดือนของทุกๆ เดือน  

2. ศึกษากําลังผลิตของตนปรงในปาชุมชนในพ้ืนท่ี 

2,021 ไร โดยวิธีการสุมตัวอยางเก็บขอมูล ระบบการวางแนว

สํารวจแบบ Line Plot System เพ่ือนําขอมูลนํ้าหนักของ

เมล็ดปรงท่ีเก็บไดจากแปลงท่ีสุมซึ่งเปนตัวแทนมาคํานวณหา

ผลผลิตท้ังปาเพ่ือใหทราบถึงกําลังผลิตเมล็ดปรงในปาในรอบ

ปโดยมีการวางแผนแปลงท่ีจะเขาไปเก็บในปาชุมชน โ ดยใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในแผนท่ี 1:50,000 เพ่ือกําหนด

พิกัด มีแนวเสนหลักวางขนานกับผืนปาในแผนท่ีเพ่ืองายตอ

การวางแปลง โดยมีเสนรองท่ีวางตั้งฉากกับเสนหลักซึ่งเสน

รองน้ันจะหางกันเสนละ ๔๐๐ เมตร แตละแปลงซึ่งแตละ

แปลงมีระยะหางกัน ๑๐๐ เมตร เพ่ือใหไดเปอ รเซ็นตในการ

สํารวจเทากับ ๒.๕ จากน้ันใชเชือกขึงจากจุดก่ึงกลางเปน

ระยะรัศมี ๑๗.๘๕ เมตร เปนวงกลม โดยภายในวงกลมให

เก็บเมล็ดปรงจากตนเพศเมียทุกตนใสกระสอบนํามาช่ัง

นํ้าหนัก นับจํานวนเมล็ดตอตน วัดสวนสูง ความกวาง และ

ขนาดลําตน  นับจํานวนเพศเมียและเพศผูในแปลง จดบันทึก

และนํามาคํานวณเปรียบเทียบหาปริมาณผลผลิตปรงจากปา 

3. กระบวนการการจัดการความรูวิธีการผลิตแปงปรง  

การสํารวจสถานท่ีผลิตแปงปรง  การจัดเวทีชุมชน การ

สนทนากลุม การสัมภาษณรายบุคคล  การสังเกตอยางมีสวน

รวม การตอบคําถาม  การสรุปบทเรียน  การเยี่ยมเยือนตาม

ครัวเรือน  การสอบถามประวัติ  เขาไปสังเกตวิธีการทํา 

ถายภาพ สอบถาม กระบวนการในการผลิตทุกข้ันตอน 

รวมถึงการตั้งขอสงสัย สนทนาตอบโตกับผูใหขอมูล จด

บันทึกลงในแบบสังเกตกระบวนการจัดการความรูแบงเปน  

  3.1. การบงช้ีความรู    การรวบรวมความรูตนปรงให

มากท่ีสุด การรวมการผลิต บันทึกการเก็บเก่ียว ตลอดจน

กระบวนการผลิตแปงปรง จากกลุมผูหาของปา และเก็บ

เมล็ดปรงขายเปนอาชีพ กลุมแมบานผูผลิตแปงปรงขาย ผูรับ

ซื้อแปงปรง หาประวัติเรื่องราวของการใชประโยชนตนปรง

จากคนเกาคนแก 

  3.2. การสรางและแสวงหาความรู  การแลกเปลี่ยน

ความรูใหมๆ จากชุมชนอ่ืนๆ และการศึกษาดูงานการผลิต

อาหารจากแปงในรูปแบบอ่ืนๆ 

  3.3. การจัดความรูใหเปนระบบ การจดบันทึกข้ันตอน 

รวบรวมภาพถาย ตั้งแตการเก็บรวบรวมเมล็ดปรงจากปา 

กระบวนการข้ันตอนการผลิต เพ่ือใหงายตอกา รสืบคนและ

ถายทอด 

  3.4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  การจัดเวที

กลุมแมบาน หาวิธีการทําการทดลองตางๆ เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑจากแปงปรง อาทิ การเก็บรักษาแปง การบรรจุ

ภัณฑ การแปรรูปแปงเปนอาหาร เปนตน 

  3.5. การเขาถึงความรู  จัดทําเปนตําราเรียนรูภายใน

ชุมชน การทําเวทีโดยดึงบุคลากรดานการศึกษาในทองถ่ินเขา

มารวมเวทีสนทนา เปนตําราในทองถ่ินรวมถึงการโยงเขาถึง

ระบบการเรียนการสอนภายในชุมชน 

  3.6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  การสรางกลุมทีม

วิจัยรวม เปนพ่ีเลี้ยงในการจัดทําเวที การเก็บรวบรวมขอมูล 

การสรางตําราเพ่ือ นําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนกับชุมชน
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อ่ืนๆ ท่ีมีการเก็บ และผลิตแปงจากแปงปรง ตลอดจนการนํา

ภูมิปญญามาแลกเปลี่ยนถายทอดกันและกันยังตางชุมชน 

  3.7. การเรียนรู โดยทุกๆ กระบวนการเรียนรูตองใหมี

ความสอดคลองกับวิถีชีวิต กฎและประเพณีโดยปกติของ

ชุมชน จนใหเกิดเปนความเคยชินในการเรียนรูของชุมชนเอง  

อีกท้ังเปนการสรางพ่ีเลี้ยงหรือวิทยากรกระบวนการภายใน

ชุมชน รวมถึงการดูงานหาความรูใหมๆ เพ่ือประยุกตใช 

4. การหาแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑใหมจากแปง

ปรง โดยการไปดูงานจากตางชุมชน โดยมีการสังเกตจด

บันทึกนําความรูท่ีไดแลกเปลี่ยนกับตางชุมชนมาพัฒนา การ

ไปดูงานการผลิตขนมจากโรงงานหรือแหลงผลิตขนมขาย 

โดยนําความรูท่ีไดมาประยุกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง

ทําขนมจากแปงปรง การจดบันทึก และการสรุปผล เพ่ือตอ

ยอดในการผลิตอาหารจากแปงปรง รวมถึงแนวทางการตลาด 

เมื่อมีผลผลิตท่ีมากพอตอการทําในรูปแบบผลิตภัณฑชุมชน 

 

อุปกรณ   

           1. วัสดุในการสํารวจ ไดแก สายวัด ตลับเมตร ไม

บรรทัด เทปวัด 17.85 เมตร GPS เข็มทิศแผนรองเขียน 

กระสอบ เครื่องช่ังนํ้าหนัก ปากกา กระดาษแบบบันทึก 

(tally sheet) สมุดจดบันทึก กลองถายภาพ  

           2. วัสดุในการจัดทําเวที    ไดแก กระดาษปรูป 

ปากกา แบบบันทึกการสังเกต   

           3. วัสดุในการทดลองแปรรูปแปงปรง ไดแก แปง

ปรง อุปกรณในการประกอบอาหาร  

 

ผลและวิจารณ 

 1. ผลของการศึกษาชีพลักษณของตนปรงโดยการ

สังเกต ถายรูป จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงตนปรงภายใน

แปลงตัวอยางจํานวน 12 ตน โดยแบงเปน เพศผูและเพศเมีย 

3 ระยะชวง โดยแยกจากความสูงของตนปรงท่ีพนมาจากดิน 

แบงไดเปน 

ความสูง 

แปลงท่ีไฟไมเขา 

(จํานวนตน) 

แปลงท่ีไฟเขา 

(จํานวนตน) 

เพศผู เพศเมีย เพศผู 
เพศ

เมีย 

ระดับท่ี 1  0.1 

- 5 cm 
1 1 1 1 

ระดับท่ี 2  5.1 

- 15 cm 
1 1 1 1 

ระดับท่ี 3  15 

cm ข้ึนไป 
1 1 1 1 

                          

 ในรอบปพบวา ทุกตนมีการท้ิงใบในชวงเดือน

มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ และผลิใบใหมข้ึนมาแทนใบเดิม

ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ตนเพศเมียจะเริ่มมี

เมล็ดออกมาใหเห็นเดนชัดในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน

กุมภาพันธ และจะแกหลุดออกจากตนในเดือนตุลาคมถึง

เดือนพฤศจิกายน โดยปกติแลวจะใชเวลา  1-2 ป จึงจะงอก

รากผลิใบใหมออกมา จากการขุดลึกลงไปในดินเพ่ือศึกษา

ตัวอยางตนปรงในแตละชวงของอายุเพ่ือนํามาเปรียบเทียบ

ขนาดความยาวของรากและการแตกของใบ พบวาในชวงป

แรกๆ จะผลิออกมาเพียงใบเดียว จนถึงชวงท่ีสามารถออก

เมล็ดไดตองใชเวลา 8-10 ป ชวงของการสืบพันธุในร อบปคือ

ชวงฤดูฝนเพราะการสืบพันธุดวยสปอรตองอาศัยลมและนํ้า

เพ่ือใหเกิด และชวงท่ีเหมาะสมตอการเก็บเมล็ดปรงคือชวง

เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  

 จากการวางแปลงสุมตัวอยางโดยใชวิธี Line plot 

system เพ่ือสุมหาตัวอยางหากําลังผลิตของปรงในปา โดย

หาท่ีความเช่ือมั่นท่ี 2.5 % จากพ้ืนท่ี ปาชุมชนบานลานเต็ง

ท้ังหมด 2,021 ไร พบวาปารอยละ 90 เปนปาเต็งรัง ท่ีเหลือ

เปนปาเบญจพรรณ ซึ่งจากการวางเสน Base line และ
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เสนแนวตัวอยางท่ีหางกัน 400 เมตร แตละแปลงจะอยูตาม

แนวเสนขนานท่ีตั้งฉากกับเสน Base line แตละแปลงจะหาง

กันทุกๆ 100 เมตร จะไดแปลงตัวอยางท้ังหมด 60 แปลง มี  

จํานวน 4 แปลงท่ีไมพบตนปรงภายในแปลง สันนิษฐานของ

ผูวิจัยอาจเกิดจากแปลงดังกลาวอยูใกลพ้ืนท่ีเกษตรทําใหมีไฟ

เขาทุกปจึงทําใหในแปลงไมมีตนปรง และอีก 56 แปลง

ตัวอยาง พบเพศผู 678 ตน เพศเมีย 998 ตน จํานวนเมล็ด 

1,150 เมล็ด นํ้าหนัก 22.95 กิโลกรัม คิดเปน 2.5% ของ

ท้ังหมด ดังน้ัน ในพ้ืนท่ี 2,041 ไร จะมี ปริมาณเมล็ดปรง 

46,000 เมล็ด และนํ้าหนักเมล็ดปรง 918 กิโลกรัม ซึ่งเปน

ปริมาณท่ีไมสอดคลองกับความตองการบริโภค โดยท่ีไฟปา

เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหกลาไมของตนปรงตาย แตเมื่อตนปรง

โตแลวจะสามารถทนไฟไดโดยธรรมชาติ  

 2. ผลของการจัดการความรูในการผลิตแปงปรง 

แบงตามกระบวนการจัดการความรู คือ 

การบงชี้ความรู  คือการรวบรวมองคความรูจากปรง 

แบงเปน 

 1. การเก็บเมล็ดปรงจากปาในชวงเดือนสิงหาคม 

โดยการเหยียบเมล็ดปรงใหหลุดจากตน เลือกลูกท่ีมีลักษณะ

เขียวอมเหลือง เก็บใสกระสอบนํามากองไวในท่ีรม  

 2. วิธีการสกัดแปงออกจากเมล็ดปรง 

   2.1 นําเมล็ดปรงมาผาครึ่ง ใชชอนแคะเอาสวนท่ี

มีสีขาวออกมาแชลางนํ้า       

   2.2 นําสวนสีขาวท่ีไดมาบดใหละเอียดดวยการตํา

หรือ นําเขาเครื่องปนใหละเอียด     

   2.3 เมื่อปนแลวใหใชผาขาวบางหอสวนท่ีปน 

นําไปละลายกับนํ้าก็จะไดแปง บีบคั้นจนนํ้ามีสีขาวขุน ท้ิงให

ตกตะกอน แลวจึงรินนํ้าออก        

   2.4 เทนํ้าใสคนใหแปงละลายท่ัวแลวท้ิ งให

ตกตะกอน ทําซ้ํา 3-4 ครั้ง ใหพิษเบ่ือเมาของเมล็ดปรงจางลง

   2.5 นําตะกอนแปงมาตากแดดใหแหง จนไดแปง 

   2.6 นําแปงปรงท่ีไดมาบดใหละเอียด ใชท่ีรอน

แปงนําแปงปรงมารอนใหไดแปงท่ีละเอียด จึงนํามาเก็บบรรจุ

ในถุง ปดปากถุงใหสนิท เก็บไวในท่ีแหงและแมลงเขาไมถึง 

  3. นํ้าและกากท่ีไดจากการรินนํ้าออก สามารถ

นําไปเปนยากําจัดวัชพืชในนาขาวโดยการผสมนํ้าราดกําจัด

หอยเชอรี่ในนาขาว  

 4. การเก็บเมล็ดปรงน้ันควรเก็บมาเฉพาะเมล็ดท่ี

สุกไดท่ีเทาน้ันสวนท่ีเปนสีนํ้าตาลก็ปลอยใหแกและหลน

ขยายพันธุตอไป 

 

การสรางและแสวงหาความรู 

 จากท่ีไดเขาไปรวมทํากลุมเสวนาเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ ซึ่งกระบวนการผลิตเหลาน้ีไดถูกพัฒนาระหวางท่ี

ทําการวิจัย คือกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑซึ่งแตเดิมใชถุง

รอนขนาด 6x8 น้ิว ใสแปงปริมาตร 200 กรัม แลวมัดดวย

ยางเสน แตในปจจุบันเกิดการพัฒนาจากการท่ีตัวของชุมชน

เองรวมกลุมกันคิด การสอบถามจากพัฒนาชุมชนและไปดู

งานจากภายนอก ทําใหเกิดการใชถุงเย็นในการบรรจุแปงมี

การดูอากาศออกจากถุงและปดผนึกปากถุงดวยความรอน 

และการรอนแปงใหละเอียดจากเดิมเมื่อไดแปงมา แปงจะจับ

ตัวกันเปน กอนทําใหเมื่อผูบริโภคตองการใชแปงตองมาบด

แปงเอง เปนการอํานวยความสะดวกใหผูบริโภคและตัวแปงก็

ถูกสรางคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 

การจัดความรูใหเปนระบบ 

 ในปจจุบันทางกลุมแมบานบานลานเต็งไดรวมมือ 

กับโครงการพัฒนาหมูบานปาไมตามแนวพระราชดําริ และ

สวนจัดการปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 
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กรมปาไมไดทําคูมือ การผลิตแปงปรง เปนรูปเลมมีภาพ

ข้ันตอนการทําแปงปรงประกอบเขาใจงาย 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 

 กลุมแมบานบานลานเต็ง ไดทดลองทําขนมจาก

แปงปรง ซึ่งไดทําขนมเพ่ิมจากเดิมซึ่งมีขนมแปงปรงธรรมด า 

และตะโกแปงปรง เปน ขนมเปยกปูนแปงปรง ขนมถวยแปง

ปรง ขนมลอดชองแปงปรง และขาวเกรียบแปงปรง ซึ่งผล

ออกมาเปนท่ีนาพอใจ 

 

การเขาถึงความรู 

 อาจารยและเยาวชนบานลานเต็งไดมีโอกาสเขามา

มีสวนรวมเรียนรูในกระบวนการผลิตแปงและการทําขนม 

เพ่ือเปนความรูนอกโรงเรียน  

 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูมีเปาหมายจะนําองค

ความรูท่ีไดไปแลกเปลี่ยนในเวทีเก่ียวกับแปงปรงซึ่งจะมีกลุ ม

แมบานบานลานเต็ง อ .เมือง จ .ตาก โรงเรียนบานดานลาน

หอย อ .ดานลานหอย จ .สุโขทัย และกลุมปาชุมชนบานแม

เชียงรายลุม อ .แมพริก จ .ลําปาง เขามาทําเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู ผลการทดลอง องคความรูใหชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาตอไป  

 

การเรียนรู 

 เพ่ือใหเกิดการเรียนรู  กลุมแมบานบานลานเต็งจะ

ทําการทดลองเรียนรูเก่ียวกับแปงปรงโดยการจดบันทึก 

ถายภาพ วิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงการปลูก

เสริมเพ่ิมภายในปาชุมชน เพ่ือเปนการเรียนรูตลอดเวลา   

การหาแนวทางการพัฒนาผลผลิตภัณฑใหมจากแปงปรง

การทดลองทําผลิตภัณฑใหมจากแปงปรงได 4 รูปแบบ คือ 

1. ขนมเปยกปูนแปงปรง 

2. ขนมถวยแปงปรง 

3. ขนมลอดชองแปงปรง 

4. ขาวเกรียบแปงปรง 

 

วิธีการทําขนมจากแปงปรงตางๆ 

ขนมเปยกปูนแปงปรง 

สวนผสม  

แปงปรง  50 กรมั นํ้าตาลปบ  50 กรัม 

กะทิ (หัว)   50 กรัม นํ้าใบเตย  30 กรัม 

เกลือปน   5 กรัม 

วิธีทํา 

1. นําแปงปรง นํ้าตาลปบ กะทิ กวนในกระทะทองแดง ตั้งไฟ

2. กวนไปในทางเดียว กันใหแปงเหนียว ใสนํ้าใบเตย เกลือ  

3. พอแลวเสร็จ เทใสถาด รอจนเย็น จึงตัดแบง โรยดวย

มะพราวขูดฝอย 

 

 

ขนมถวยแปงปรง 

สวนผสม  

ตัวขนมถวย                                                                                                                       

แปงปรง  50 กรัม         นํ้าตาลปบ  50 กรัม 

นํ้าใบเตยคั้น 30 กรัม     หางกะทิ  50 กรัม 
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หนาขนมถวย 

แปงปรง 25 กรัม   หัวกะทิ   200 กรัม  เกลือ 1 ชอนชา 

วิธีทํา 

      1. ใสแปงปรง คอยเทนํ้าใบเตยลงไป คนใหเคากัน 

จากน้ันเติมนํ้าตาลปบลงมา คอยๆ ใหนํ้าตาลปบละลายจน

หมด และเปนเน้ือเดียวกับแปง เติมหางกะทิลงไปคนใหเขา

กันพักไว 

      2. ผสมสวนผสมของหนาขนมดวย แปงปรง หัวกะทิ 

และเกลือ คอยผสมใหทุกอยางเขากันด ี

      3. เรียงถวยตะไลใสซึ่ง รอใหนํ้าเดือดสักพัก (ใหถวย

ตะไลเริ่มรอนดวย) หยอดตัวขนมลงไป ½ ถวย ปดฝาน่ึงให

ตัวขนมสุก โดยใชไฟแรงประมาณ 5 – 7 นาที  

      4. พอตัวขนมสุก เปดฝาแลวหยอดหนาขนม ลงไป แลว

ปดฝาซึ้งน่ึงตออีกครั้งจนหนาขนมสุก ใชเวลา  5-10 นาที 

ข้ึนอยูกับ ขนาดของถวยตะไล 

 

           

 ลอดชองใบเตยน้ํากะทิ 

สวนผสม 

แปงปรง 100 กรัม    นํ้าเปลา 100 กรัม 

นํ้าใบเตย  25 กรัม      

สวนผสมนํ้ากะทิ 

หัวกะทิ  100 กรัม    นํ้าตาลมะพราว    30 กรัม 

เกลือปน      5 กรัม    

วิธีทําตัวลอดชองใบเตย 

 1. นําแปง ในกระทะทอง ใสนํ้าผสมกับแปงคอยๆ 

นวดใหแปงเนียนประมาณ 15 นาที ใสนํ้าท่ีเหลือใหหมด 

 2. ตั้งไฟออน ไฟกลางคอนขางแรง จนกวาแปงจะ

ขน ใสนํ้าใบเตย กวนตอใหขนอีกครั้ง แลวลดไฟลง ใชไฟ

กลางกวนจนกวาจะเหนียว ประมาณ 30 นาที 

 3. ตักใสพิมพกดลงในนํ้าเย็นจัด จนหมด เทใส

กระชอนพักใหสะเด็ดนํ้า 

วิธีทํานํ้ากะทิลอดชองใบเตย 

 1. ผสมสวนผสมท้ังหมดใสหมอ ตั้งไฟกลาง เคี่ยว

พอเดือดท่ัวกัน ประมาณ 5 นาที 

 2. ยกลงกรองดวยผาขาวบาง 

 3. เมื่อจะเสิรฟ ตักลอดชองใบเตยใสถวย ใส

นํ้ากะทิและนํ้าแข็งปน  

 

 

ขาวเกรียบแปงปรง 

สวนผสม 

แปงปรง  100 กรัม        เกลือปน   5 กรัม 

พริกไทยปน  10 กรัม          นํ้า  100 กรัม 

วิธีทํา 

1. นําแปงปรงมากวน ใสเกลือ พริกไทย นํ้า กวน

จนเหนียวเทใสแบบพิมพ 
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2. พอแปงเย็น นํามาหั่นเปนช้ิน นําไปตากแดด

ใหแหง พอแหงก็นํามาทอดได 

 
 จากการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑใหมจากแปงปรง

น้ัน การใชแปงชวยลดข้ันตอนในการทําขนมไทยท่ีตองใช

สวนผสมแปงหลายๆ ชนิด รวมถึงไมตองใชนํ้าปูนใสในการ

เตรียมซึ่งเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการทําขนมไทย ดังน้ัน

แปงปรงมีคุณสมบัติ ท่ีสามารถพัฒนาถึงระบบอุตสาหกรร ม

แปงท่ีใชทําขนมไทย เพราะเปนแปงท่ีมีคุณสมบัติพิเศ ษ

เหมาะกับการทําขนมไทยเปนอยางมาก และในชุมชนเอง

สามารถทําขนมไทยกินเองไดโดยไม ตองไปซื้อแปงจากท่ีอ่ืน 

เพราะเปนแปงท่ีสามารถทําเองได เปนการชวยลดรายจาย 

และเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนอีกทางหน่ึง 

 สรุปและขอเสนอแนะ 

ปรงเปนพืชท่ีใหเมล็ดไดทุกป ชวงอายุท่ีใหผลผลิต

ไดคือปรงตัวเมียอายุ 10 ปข้ึนไป ผลิใบในชวงมีนาคมถึง

เมษายนและท้ิงใบในชวงมกราคมถึงกุมภาพันธ การเก็บเมล็ด

ทําไดในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป จาก

การวางแปลงตัวอยางท้ังหมด 60 แปลง ไดปริมาณเมล็ดปรง 

1,150 เมล็ด นํ้าหนักเมล็ดปรงสด 22.95 กิโลกรัม คิดเปน 

2.5 % ของแปลงท้ังหมด ดังน้ั น ในพ้ืนท่ี 2,041 ไร จะมี 

ปริมาณเมล็ดปรง 46,000 เมล็ด และนํ้าหนักเมล็ดปรง 918 

กิโลกรัม ดังน้ันในปาชุมชนแหงน้ีควรเพ่ิมปริมาณตนปรงเพศ

เมียในปาใหมีจํานวนมากข้ึน เพ่ือใหมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

รวมถึงการชวยเรงใหเกิดการปฏิสนธิของสปอรระหวางตน

ปรงเพศผูและต นปรงเพศเมีย การลดการเกิดไฟปาในปา

ชุมชนซึ่งจะทําใหตนปรงท่ียังตนเล็กตาย     

การเก็บเมล็ดปรงท่ีมีสีเขียวอมเหลืองจะใหนํ้าหนัก

และคุณภาพแปงดีท่ีสุด สามารถนํามาทําเปนขนมไดดีท่ีสุด 

สวนผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอใหเกิด  1) 

การรวบรวมขอมูลองคความรู จัดทําชุดความรูภูมิปญญาเพ่ือ

พัฒนาอาหารทองถ่ินจากแปงปรง  เพ่ือเผยแพรใหกับผูท่ี

สนใจ 2) มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมข้ึน  3) กลุม

แมบานมีความรูความชํานาญเกิดทักษะในการพัฒนาสามารถ

ประยุกตรูปแบบผลิตภัณฑได  4) มีผลิตภัณฑจากอาหาร

เพ่ิมข้ึน 5) ชุมชนมีรายไดเสริมและความเขมแข็ง หากชุมชน

ปลูกฝงความรูเหลาน้ีกับเยาวชนในทองถ่ินไดโดยการบรรจุไว

ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ก็จะทําใหภูมิ

ปญญาเหลาน้ียังคงอยูรวมถึงตนปรงในปาชุมชนแหงน้ี  

จากการพัฒนาทําใหเกิดขนมจากแปงปรง พบวา

แปงปรงไมสามารถข้ึน รูปเปนกอนไดโดยท่ีไมผานความรอน 

แตแปงปรงมีคุณสมบัติพิเศษในการทําขนมไทย คือ การลด

ข้ันตอนในการทํา ไมตองใชนํ้าปูนใสเปนตัวประสานเน่ืองจาก

เปนแปงท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ   โดยไดลองทําเปนขนมสี่

รูปแบบใหม ไดแก ขนมเปยกปูนปรง ขนมถวยปรง ขนม

ลอดชองปรง และขาวเกรียบปรง นอกจากขนมปรงแบบสูตร

ดั้งเดิมซึ่งมีเพียงการกวนแปงใสนํ้าตาลในกระทะตั้งไฟและ

การทําเปนขนมตะโก นอกจากน้ีกลุมแมบานยังไดพัฒนาการ

บรรจุภัณฑใหมีความทันสมัยและเหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมมูลคา

และอายุการเก็บรักษาของแปงปรง โดยแปงปรงน้ีเหมาะสมท่ี

จะพัฒนาการผลติใหไดมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นใหกับ

ผูบริโภคและเพ่ิมรายไดใหกับตัวชุมชนเอง  เปนการใหชุมชน

สามารถพ่ึงตนเองได ลดรายจายเพ่ิมรายได การอยูรวมกับ



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 333 

 

ธรรมชาติอยางเก้ือกูลใหสอดคลองกับภูมิสังคมท่ีชุมชนน้ัน

ตั้งอยู  

เอกสารอางอิง 

กรมปาไม.  2553. “ของปา”.  [ระบบออนไลน ].  แหลงท่ีมา 

www.forest.go.th.  (12 กรกฎาคม   2553) 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กองสงเสริมและเผยแพร .  

ม.ป.ป..  “บันทึกสิ่งแวดลอมปาเขตรอน ”.   [ระบบ

ออนไลน ].  แหลงท่ีมา www.tropicalforest.or.th.  

(8 ตุลาคม 2553) 

กิตติพงษ  เกิดสวาง.  2553.  เอกสารประกอบการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติ : อนุกรมวิธานพืชเบ้ืองตน .  องคการสวน

พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์.  เชียงใหม: ม.

ป.พ. (เอกสารอัดสําเนา). 

เกษม  จันทรแกว , สนิท  อักษรแกว , เลิศ  จันทนภาพ , 

สมศักดิ์  สุขวงศ และดุสิต  เวชกิจ .  2534. 

นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรปาไม.  นนทบุรี:  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

โกมล  แพรกทอง .  แนวคิดปาชุมชน : ปาชุมชนในประเทศ

ไทย .  กรุงเทพฯ :  สวนปาชุมชน  กรมปาไม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  

คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปา

ไมและไมโตเร็วอเนกประสงค.  2540.  

 ไมอเนกประสงคกินได .  กรุงเทพฯ : สํานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหงชาต.ิ   

นักสิทธ์ิ  ปญโญใหญ .  การจัดการความรูเพ่ือการฟนฟูและ

พัฒนาอาหารทองถ่ินนํ้าหนังควายอยางมีสวนรวม

ของชุมชนบานหวยไซ   จังหวัดลําพูน .  เชียงใหม :  

สํานักงานกองทุน   สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

นํ้าทิพย  วงษประทีป และปวีนา  นอยทัพ .  2551.  

การศึกษาแปงปรง: ปจจัยสงเสริมปริมาณของผลผลิต  

สมบัติเชิงหนาท่ีและการนํามาใชประโยชน .  

พิษณุโลก : รายงานการวิจัย , สํานักคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ. 

ประพนธ  ผาสุกยืด.  2547.  การจัดการความรู ฉบับมือใหม

หัดขับ.  กรุงเทพฯ.  สํานักพิมพพลังปญญา. 

ประเวศ  วะสีและคณะ [บรรณาธิการ ].  2536.  ภูมิปญญา

ชาวบานกับการพัฒนาชนบท เลม 1.กรุงเทพฯ :  

อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง.  

พรชัย  ราชตนะพันธุ .  2552.  บรรจุภัณฑสําคัญไฉน .  

เชียงใหม:  วนิดาการพิมพ. 

พูนศักดิ์  วัชรากร .  2548.  ปาลมและปรงในประเทศไทย .  

กรุงเทพฯ: บานและสวน. 

ไพเวศ  ศรีบุตรตา.  2552.   การใชประโยชนและการจัดการ

ปาชุมชนอยางมีสวนรวมตามหลักภูมิสังคม :  

กรณีศึกษาบานผาแมว ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง .  เชียงใหม :  วิทยานิพนธปริญญาโท ,  

มหาวิทาลัยแมโจ 

วนิดา  สุบรรณเสนีย .  2539.  ของปาในประเทศไทย .  

กรุงเทพฯ.  สํานักวิจัยและพัฒนาผลผลิตปาไม.  

วราลี  วิราพร .  2548. “พืชมีพิษ”.  ม.ป.ท.:  ม.ป.พ.. 

(เอกสารอัดสําเนา). 

สิทธิณัฐ  ประพุมธนิติสาร .  2545.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม:  แนวคิดและแนวปฏิบัติ .  เชียงใหม :  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

สุเมธ  ตันติเวชกุล .  2549. “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ตามภูมิสังคมไทย”.  ม.ป.ท.:  ม.ป.พ. (เอกสารอัด

สําเนา). 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 334 

 

เสรี  พงศพิศ .  2529.  คืนสูรากเหงา .  กรุงเทพฯ .  เทียน

วรรณ. 

สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม .  2552.  เมนู

จากปาพ้ืนบานอาหารชุมชน .  กรุงเทพฯ :  ชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

อดุลย  มีสุข.  2552.  การมีสวนรวมและผลสัมฤทธ์ิของการ

จัดการปาโดยชุมชน ในโครง การพัฒนาพ้ืนท่ีปาขุน

แมกวงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ :  กรณีศึกษา 

บานปาสักงามและบานปางจําป .เชียงใหม :  

วิทยานิพนธปริญญาโท,  มหาวิทยาลัยแมโจ. 

อรุณี  คงด.ี  2551.  ประโยชนของแปง(มันสําปะหลัง):  มาก

เกินกวาท่ีจะคิด:  เชียงใหม:  วนิดาเพรส 

อําไพ  พรลีแสงสุวรรณ .  2549.   ความหลากชนิดของ

ของปาและการใชประโยชนของชุมชน :   ใน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดําริ ดอยอมพาย เชียงใหม .  เชียงใหม : 

วิทยานิพนธปริญญาโท,  มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Oral presentation หนา 335 

 

 

 

 

 

 

การนําเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย 

ดานบทบาทของแมลงตอระบบนิเวศปาไม 

Session 4A

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

Oral presentation หนา 336 

 

บัญชีรายช่ือมดกองทัพในประเทศไทย 

A Checklist of Army Ants in Thailand  

วียะวัฒน ใจตรง 

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี ปทุมธาน ี

 

บทคัดยอ: บัญชีรายช่ือของมดกองทัพสกุล Aenictus Schuckard, 1840 และสกุล Dorylus Fabricius, 1793 ในประเทศ

ไทยถูกจัดทําข้ึน ซึ่งประกอบดวยมดทหารสกุล Aenictus จํานวน 22 ชนิด และมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus 3 ชนิด (D. 

laevigatus (F. Smith, 1857); D. orientalis Westwood, 1835 และ D. vishnui Wheeler, 1913) ในจํานวนน้ีมดทหาร

สกุล Aenictus จํานวน 6 ชนิด ไดแก มดทหารประทีป (A. duengkaei Jaitrong et Yamane, 2012) มดทหารจารุจินต (A. 

jarujini Jaitrong et Yamane, 2011) มดทหารสีนิล (A. leptotyphlatta Jaitrong et Eguchi, 2010) มดทหารกานยาว 

(A. longinodus Jaitrong et Yamane, 2012) มดทหารไทย (A. siamensis Jaitrong et Yamane, 2011) และ มดทหาร

เรียว (A. stenocephalus Jaitrong et Yamane, 2010) จัดเปนมดถ่ินเดียวของไทย ซึ่งทุกชนิดอาศัยอยูในปาธรรมชาติหรือ

พ้ืนท่ีไกลเคียงกับปาธรรมชาติ ดังน้ันการทําลายระบบนิเวศปาไมอาจมีกระทบดานลบตอประชากรของถ่ินเดียวเหลาน้ี 

คําสําคัญ: มดกองทพั มดทหาร มดเสีย้นดิน การแพร่กระจาย ประเทศไทย  

 

Abstract: The known species of the army ants (Aenictus Schuckard, 1840 and Dorylus Fabricius, 1793) in 

Thailand are listed. Twenty-two species of the genus Aenictus are occurring in the country. Three species 

are recognized in the genus Dorylus: D. laevigatus (F. Smith, 1857); D. orientalis Westwood, 1835 and D. 

vishnui Wheeler, 1913. Six species of the genus Aenictus (A. duengkaei Jaitrong et Yamane, 2012; A. jarujini 

Jaitrong et Yamane, 2011; A. leptotyphlatta Jaitrong et Eguchi, 2010; A. longinodus Jaitrong et Yamane, 

2012; A. siamensis Jaitrong et Yamane, 2011 and A. stenocephalus Jaitrong et Yamane, 2010) are currently 

endemic to Thailand. All the endemic species prefer good forest or areas close to them. Thus disturbance 

of the forest ecosystems may have a strong negative effect on the maintenance of their populations. 

Keywords: Army ants, Aenictus, Dorylus, Distribution, Thailand 
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บทนํา 

 มดกองทัพ (Army ant) คือมดท่ีมีประชากรมดงาน

ในสังคมจํานวนมาก (60,000-100,000 ตัว) มักพบเห็นเดิน

เปนแถวยาว ๆ ตามพ้ืนปา ชอบกินมดชนิดอ่ืนเปนอาหาร ไม

มีการสรางรังท่ีถาวร (Wilson, 1964; Gotwald, 1995; 

Jaitrong and Yamane, 2011) ท่ัวโลกมีมดกองทัพจํานวน 

7 สกุล แพรกระจายในโลกใหม (New World) 5 สกุล 

(Cheliomyrmex, Eciton, Labidus, Neivamyrmex และ 

Nomamyrmex) และในโลกเกาเขตรอน (Old World 

Tropics) 2 สกุล (Aenictus และ Dorylus) (Gotwald, 

1995) สําหรับในประเทศไทยพบมดกองทัพ 2 สกุล ไดแก  

มดทหารสกุล Aenictus และมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus 

 มดกองทัพสกุลมดทหาร และสกุลมดเสี้ยนดินมี

ความหลากหลายคอนขางสูงในระบบนิเวศปาเขตรอน 

(Tropics) และก่ึงเขตรอน (Subtropics) พบแพรกระจาย

ตั้งแตแอฟริกา ตะวันออกกลาง อินเดีย ภาคใตของจีน หมู

เกาะตอนใตของญี่ปุน ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

นิวกีนี ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย (วียะวัฒน และ เดชา , 

2549; วียะวัฒน และคณะ , 2554; Jaitrong and Yamane, 

2011) มดกองทัพสังคมหน่ึง ๆ มีประช ากรของมดงาน

จํานวนมาก มีรัศมีออกหากินคอนขางกวาง จึงเปนมดท่ี

เหมาะสมสําหรับประยุกตใชประโยชน โดยเฉพาะใชเปนตัว

ควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชแบบชีวะวิธี ใชเปนตัวบงช้ี

คุณภาพของสิ่งแวดลอม หรือใชประโยชนดานอ่ืน ๆ เชน 

เปนแหลงอาหารของสัตวกินมดบางกลุม แตการใชประโยชน

จากมดกลุมน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองทราบ

ขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ เชน ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การแพรกระจาย ถ่ินอาศัย พฤติกรรม และบทบาทสําคัญใน

ระบบนิเวศโดยละเอียดเปนอันดับแรก เพ่ือใชสําหรับ

วิเคราะหถึงผลดีผลเสียของการใชประโยชนจากมด 

 Wilson (1964) รายงานชนิดมดกองทัพ 3 ชนิด

แรกจากประเทศไทย ตอมา Terayama and Kubota 

(1993) ตั้งช่ือมดกองทัพสกุลมดทหารชนิดใหม 3 ชนิด จาก

ทางภาคเหนือ Jaitrong and Nabhitabha (2005) จัดทํา

บัญชีรายช่ือมดในประเทศไทย โดยรายงานช่ือมดกองทัพไว 

9 ชนิดจาก 2 สกุล (Aenictus 6 ชนิดและ Dorylus 3 ชนิด) 

วียะวัฒน และ เดชา (2549) ศึกษาอนุกรมวิธานและการ

กระจายของมดทหารสกุล Aenictus ในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ซึ่งไดรายงานไว 16 ชนิด และภายในระยะเวลา 

3 ปท่ีผานมามีรายงานการศึกษาอนุกรมวิธานของมดกองทัพ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลายเรื่ อง และมีรายงานชนิดมด

จากประเทศไทยไวหลายชนิด (วียะวัฒน และคณะ , 2554; 

Jaitrong and Yamane, 2010; Jaitrong and Eguchi, 

2010; Jaitrong et al., 2010; Jaitrong and Yamane, 

2011; Jaitrong and Yamane, 2012; Jaitrong and 

Hashimoto, 2012; Jaitrong et al., 2012) แตขอมูล

ดังกลาวยังกระจัดกระจาย ยากสําหรับการติดตาม  

บทความน้ีผูเขียนไดจัดทําบัญชีรายช่ือและการแพรกระจาย 

รวมท้ังเอกสารอางอิงของมดกองทัพท้ังสองสกุลท่ีพบใน

ประเทศไทย อันจะทําใหงายสําหรับผูสนใจศึกษามดกลุมน้ี 

และเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการประเมินติดตามด าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือประยุกตในการศึกษาข้ัน

ตอ ๆ ไป 

อุปกรณและวิธีการ 

รายช่ือมดกองทัพท่ีปรากฏในบทความน้ี ผูเขียนได

ทําการเรียบเรียงข้ึนจากการตรวจเอกสารทาง

ดานอนุกรมวิธานของมดท่ีเคยมีรายงานเก่ียวกับมด

กลุมน้ีในประเทศไทย และจากตั วอยางแหงท่ีเก็บรักษาไว ณ 

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ (THNHM) พิพิธภัณฑมด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (AMK) และหองปฏิบัติการแมลง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญี่ปุน 
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(SKYC) ท้ังน้ีผูเขียนไดปรับปรุงขอมูลจากบัญชี รายช่ือมดใน

ประเทศไทยของ Jaitrong and Nabhitabhata (2005) 

เพ่ือความถูกตองและทันสมัยของขอมูล  

ผูเขียนไดตรวจเทียบตัวอยางตนแบบ (Type 

specimen) ของมดทหารสกุล Aenictus ทุกชนิดท่ีพบใน

ประเทศไทยและประเทศใกลเคียง  สําหรับมดเสี้ยนดินสกุล 

Dorylus ไดรับการยืนยันค วามถูกตองของการระบุชนิดจาก

ผูเช่ียวชาญมดระดับนานาชาติ (ศาสตราจารย ดร . เซกิ ยะ

มะเน ) ทําใหขอมูลดานช่ือของมดในบทความน้ีมีความ

นาเช่ือถือมากท่ีสุด 

รูปแบบของรายช่ือมดท่ีปรากฏในบทความน้ี 

เรียงลําดับตามตัวอักษรของช่ือสกุลและช่ือวิทยาศาสตร โดย

เรียงจากอักษร A ถึง Z 

รายละเอียดขอมูลของมดกองทัพแตละชนิด

ประกอบดวยรูปแบบดังน้ี 

1. ช่ือวิทยาศาสตร (Scientific name) 

ประกอบดวยช่ือสกุล (Generic name) ช่ือชนิด (Specific 

epithet) ช่ือผูตั้งช่ือชนิด (Author) และป ค.ศ. ท่ีตั้งช่ือ 

2. ช่ือไทย (Thai name) เปนช่ือภาษาไทยท่ีใชเปน

ทางการในงานวิชาการ  

3. แหลงตัวอยางตนแบบ (Type locality) เปน

แหลงหรือสถานท่ีท่ีตัวอยางตนแบบของมดถูกเก็บมา 

4. การแพรกระจาย (Distribution) ระบุเฉพาะช่ือ

จังหวัด โดยเรียงลําดับจากภาคเหนือลงสูภาคใต 

5. หมายเหตุ (Remark) เปนขอมูล อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับมดชนิดน้ัน ๆ ท่ีคาดวานาจะมีประโยชนตอ

ผูอาน เชนประวัติการเปลี่ยนแปลงช่ือชนิดของมด 

6. อางอิง (Reference) เปนเอกสารอางอิงท่ี

กลาวถึงมดชนิดน้ัน ๆ ในประเทศไทย ซึ่งอางอิงในระบบช่ือ

และปท่ีตีพิมพ โดยเรียงจากเอกสารอางอิงภาษาไทย ต อดวย

ภาษาอังกฤษ ตามลําดับตัวอักษรและปท่ีตีพิมพ ท้ังน้ีการ

อางอิงรูปแบบเต็มจะปรากฏในสวนของ เอกสารอางอิง ซึ่ง

อยูทายของบทความ 

ผลและวิจารณผล 

รายชื่อมดทหารสกุล Aenictus ในประเทศไทย 

Aenictus artipus Wilson, 1964. มดทหารสยาม .Type 

locality: Chiengmai [Chiang Mai], Siam 

[Thailand]. การแพรกระจาย: เชียงใหม เลย ตาก 

ชัยภูมิ นครราชสีมา .อางอิง: วียะวัฒน และ  เดชา 

(2549), Wilson (1964), Bolton (1995), 

Jaitrong and Nabhitabhata (2005), Jaitrong 

et al. (2010), Jaitrong (2012). 

Aenictus binghami Forel, 1900. มดทหารบิงแฮม . 

Type locality: Assam, Burma [Myanmar]. 

การแพรกระจาย : เชียงใหม นาน แพร ตาก 

พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา สระแกว 

ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง 

นราธิวาส . อางอิง : วียะวัฒน และ  เดชา (2549), 

Wilson, 1964, Jaitrong and Nabhitabhata 

(2005), Jaitrong and Yamane (2011), 

Jaitrong et al. (2011), Jaitrong (2012).  

 Aenictus camposi Wheeler et Chapman, 1925. มด

ทหารเหลือง . Type locality: Horns of 

Negros, Dumaguete, Oriental Negros 

Province, Philippines. การแพรกระจาย : 

พิษณุโลก อุทัยธานี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา 

จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ . อางอิง : วียะวัฒน และ 

เดชา (2549), Jaitrong and Nabhitabhata 

(2005), Jaitrong et al. (2010), Jaitrong 

(2012). 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

Oral presentation หนา 339 

 

Aenictus changmaianus Terayama et Kubota, 1993. 

มดทหารดิน .Type locality: Doi Step [Doi 

Suthep N.P.], Chang Mai [Chiang Mai] 

Province, Thailand. การแพรกระจาย: เชียงใหม 

เลย นครราชสีมา . อางอิง : Terayama and 

Kubota (1993), Jaitrong and Hashimoto 

(2012), Jaitrong (2012). 

Aenictus dentatus Forel, 1911. มดทหารทราย . Type 

locality: Berhentian Tingi, Malacca, Malaya 

[West Malaysia]. การแพรกระจาย : นราธิวาส . 

อางอิง : วียะวัฒน และ   เดชา (2549), Jaitrong 

and Nabhitabhata (2005), Jaitrong et al. 

(2012). หมายเหตุ : มดชนิดน้ีเคยมีรายงาน

แพรกระจายท่ัวทุกภาคของประเทศ (วียะวัฒน 

และ เดชา , 2549; Jaitrong and Nabhitabhata, 

2005) ตอมา Jaitrong et al. (2012) นําตัวอยาง

มดท่ีคาดวาเปนมดชนิดน้ีเทียบกับตัวอยางตนแบบ 

พบวาตัวอยางมดท่ีเก็บจากจังหวัดนราธิวาสเทาน้ัน

ท่ีเปนมด Aenictus dentatus สวนตัวอยางท่ีเก็บ

จากภาคอ่ืน ๆ เปนมดชนิดใหม ซึ่งตั้งช่ื อวา 

Aenictus paradentatus Jaitrong et Yamane, 

2012 

Aenictus doydeei Jaitrong et Yamane, 2011. มด

ทหารโดยดี . Type locality: Naxaythong 

District, Vientiane, Laos. การแพรกระจาย : 

เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา  ฉะเชิงเทรา . อางอิง : 

Jaitrong et al. (2011), Jaitrong and Yamane 

(2012), Jaitrong (2012). 

Aenictus duengkaei Jaitrong et Yamane, 2012. มด

ทหารประทีป (Figure 1A). Type locality: 

Khao Ang Reu Nei W.S., Chachoengsao 

Province, Thailand. การแพรกระจาย : 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี . อางอิง : Jaitrong and 

Yamane (2012), Jaitrong (2012). 

Aenictus fulvus Jaitrong et Yamane, 2011. มดทหารสี

นวล. Type locality: Khao Nan N.P., Nakhon 

Si Thammarat Province, Thailand. การ

แพรกระจาย : นครศรีธรรมราช . อางอิง: Jaitrong 

and Yamane (2011), Jaitrong (2012). 
Aenictus gracilis Emery, 1893. มดทหารขายาว . Type 

locality: Sarawak, Borneo. การแพรกระจาย : 

กาญจนบุรี ระนอง สตูล สงขลา นราธิวาส. อางอิง: 

Jaitrong and Yamane (2011), Jaitrong 

(2012). 

Aenictus hodgsoni Forel, 1901. มดทหารอาเซียน . 

Type locality: Moulmain, Burma 

[Myanmar]. การแพรกระจาย : เชียงใหม ตาก 

พิษณุโลก นาน เลย อุทัยธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา 

สระแกว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตรัง สงขลา . 

อางอิง : Jaitrong and Yamane (2011), 

Jaitrong (2012). หมายเหตุ : Wilson (1964) 

ระบุมด Aenictus fergusoni var. hodgsoni 

Forel, 1901 เปนช่ือพองของมด Aenictus 

fergusoni Forel, 1901 ตอมา Jaitrong et al. 

(2011) ตรวจตัวอยางตนแบบของมด A. 

fergusoni และมด A. fergusoni var. hodgsoni 

พบวาตัวอยางตนแบบของท้ังสองชนิดไมเหมือนกัน 

จึงยายมด A. fergusoni var. hodgsoni จากช่ือ

พองของ  A. fergusoni และใชช่ือ  Aenictus 

hodgsoni เปนช่ือท่ีถูกตอง  มด A. fergusoni 

กระจายเฉพาะในประเทศอินเดีย สวนมด  A. 

hodgsoni มีเขตแพรกระจายในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ดังน้ันช่ือมด A. fergusoni ในบัญชีรายช่ือ

มดในประเทศไทย (Jaitrong and Nabhitabha, 

2005) เปลี่ยนเปนช่ือมด A. hodgsoni  

Aenictus hottai Terayama et Yamane, 1989. มด

ทหารมลาย.ู Type locality: Sumatra, 

Indonesia. การแพรกระจาย: นราธิวาส. อางอิง: 

Terayama and Yamane (1989), Jaitrong and 

Nabhitabhata (2005), Wiwatwitaya and 

Jaitrong (2011), Jaitrong (2012). 
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Aenictus jarujini Jaitrong et Yamane, 2010. มดทหาร

จารุจินต (Figure 1B). Type locality: Mae 

Hong Son Province, Thailand. การ

แพรกระจาย: แมฮองสอน. อางอิง: Jaitrong and 

Yamane (2011), Jaitrong (2012). 

Aenictus laeviceps (Smith, 1857). มดทหารอกเรียบ. 

Type locality: Sarawak, Borneo. การ

แพรกระจาย: นครราชสีมา สระแกว ฉะเชิงเทรา 

จันทบุรี พังงา ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง 

สงขลา นราธิวาส. อางอิง: วียะวัฒน และ เดชา 

(2549), Jaitrong and Nabhitabhata (2005), 

Jaitrong and Yamane (2011), Jaitrong 

(2012). หมายเหตุ: Jaitrong and Yamane 

(2011) รายงานพบมดชนิดน้ีใน ฟลิปปนส เกาะ

บอรเนียว เกาะสุมาตรา ภาคใตและแพรกระจาย

สูงสุดข้ึนมาถึงภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ดังน้ันรายงานการกระจายในจังหวัดเชียงใหม ตาก 

พิษณุโลก และ เลย (Jaitrong and 

Nabhitabhata, 2005) จึงไมควรเปนการกระจาย

ของมดชนิดน้ี  

Aenictus leptotyphlatta Jaitrong et Eguchi, 2010. 

มดทหารสีนิล (Figure 1C). Type locality: 

Campus of Chiang Mai University, Chiang 

Mai Province, Thailand. การแพรกระจาย: 

เชียงใหม. อางอิง: Jaitrong and Eguchi (2011), 

Jaitrong (2012). 

Aenictus longinodus Jaitrong et Yamane, 2012. มด

ทหารกานยาว (Figure 1D). Type locality: 

Khao Chong Botanical Garden, Trang 

Province, Thailand. การแพรกระจาย: 

นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา. อางอิง: Jaitrong 

and Yamane (2012), Jaitrong (2012). 

Aenictus nishimurai Terayama et Kubota, 1993. มด

ทหารนิชิมูระ. Type locality: Doi Suthep, 

Chang Mai [Chiang Mai] Province, Thailand. 

การแพรกระจาย: เชียงใหม ตาก กาญจนบุรี 

สระบุรี ฉะเชิงเทรา. อางอิง: วียะวัฒน และ เดชา 

(2549), Terayama and Kubota (1993), 

Jaitrong et al. (2011), Jaitrong and Yamane 

(2012), Jaitrong (2012). 

Aenictus paradentatus Jaitrong et Yamane, 2012. 

มดทหารยักษ. Type locality: Doi Suthep-Pui 

N.P., Chiang Mai Province, Thailand. การ

แพรกระจาย: เชียงใหม แมฮองสอน เลย อุทัยธานี 

ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 

ประจวบคีรีขันธ. อางอิง: Jaitrong et al. (2012), 

Jaitrong (2012). 

Aenictus parahounicus Jaitrong et Yamane, 2011. 

มดทหารโหนกเหนือ. Type locality: Thung 

Kai Botanical Garden, Trang Province, 

Thailand. การแพรกระจาย: ชัยภูมิ 

นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตรัง. อางอิง: 

Jaitrong and Yamane (2011), Jaitrong 

(2012). 

Aenictus siamensis Jaitrong et Yamane, 2011. มด

ทหารไทย (Figure 1E). Type locality: Phu 

Kheao District, Chaiyaphum Province, 

Thailand. การแพรกระจาย: เชียงใหม เลย 

ชัยภูมิ. อางอิง: Jaitrong and Yamane (2011), 

Jaitrong (2012). 

Aenictus sonchaengi Jaitrong et Yamane, 2011. มด

ทหารพิชัย. Type locality: Khao Nan N.P., 

Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. 

การแพรกระจาย: สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช. 

อางอิง: Jaitrong and Yamane (2011), 

Jaitrong (2012). 

Aenictus stenocephalus Jaitrong et Yamane, 2010. 

มดทหารเรียว (Figure 1F). Type locality: Phu 

Kheao W.S., Chaiyaphum Province, 

Thailand. การแพรกระจาย: ชัยภูมิ. อางอิง: 

Jaitrong et al. (2010), Jaitrong (2012). 
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Aenictus thailandianus Terayama et Kubota, 1993. 

มดทหารลานนา. Type locality: Chiang Mai 

Province, Thailand (NIAST, NSMT, 

examined). การแพรกระจาย: เชียงใหม. อางอิง: 

Terayama and Kubota (1993), Jaitrong 

(2012). 

รายชื่อมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus ในประเทศไทย 

Dorylus laevigatus (F. Smith, 1875). มดเสี้ยนดินทุง 

(Figure 2A). Type locality: Sarawak, 

Borneo. การแพรกระจาย: เชียงใหม แมฮองสอน 

นาน นครศรีธรรมราช ตรัง และนราธิวาส. อางอิง: 

วียะวัฒน และคณะ (2554), Jaitrong and 

Nabhitabhata (2005). 

Dorylus orientalis Westwood, 1835. มดเสีย้นดินถ่ัว 

(Figure 2B). Type locality: India. การ

แพรกระจาย: เชียงใหม ลําปาง ตาก เลย อุตรดิตถ 

รอยเอ็ด ชัยภูมิ มหาสารคราม นครราชสีมา 

ปทุมธานี จันทบุรี. อางอิง: วียะวัฒน และคณะ 

(2554), Jaitrong and Nabhitabhata (2005). 

Dorylus vishnui Wheeler, 1913. มดเสี้ยนดินปา (Figure 

2C). Type locality: Mulmein, Burma 

[Myanmar]. การแพรกระจาย: เลย นครราชสีมา 

สระแกว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี นราธิวาส. อางอิง: วี

ยะวัฒน และคณะ (2554), Jaitrong and 

Nabhitabhata (2005). 
จากการศึกษาพบมดกองทัพ (Army ant) ใน

ประเทศไทยจํานวน 25 ชนิด จาก 2 สกุล ประกอบดวยสกุล

มดทหาร (Aenictus) 22 ชนิด และสกุลมดเสี้ยนดิน 

(Dorylus) 3 ชนิด ในจํานวนน้ีมดทหารสกุล Aenictus 

จํานวน 6 ชนิด (A. duengkaei, A. jarujini, A. 

leptotyphlatta, A. longinodus, A. siamensis และ A. 

stenocephalus) มีรายงานพบเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน 

มดทหารสวนใหญมีเขตการแพรกระจายคอนขาง

แคบ เชน มดทหารสยาม (A. artipus) มดทหารสีนิล (A. 

leptotyphlatta) มดทหารจารุจินต (A. jarunini) และ มด

ทหารลานนา (A. thailandianus) พบเฉพาะทางภาคเหนือ

ตอนบน มดทหารประทีป (A. duengkaei) พบเฉพาะภาค

ตะวันออก ในขณะท่ี มดทหารทราย (A. dentatus) มด

ทหารสีนวล (A. fulvus) มดทหารมลายู (A. hottai) มด

ทหารกานยาว (A. longinodus) และ มดทหารพิชัย (A. 

sonchaengi) พบเฉพาะทางภาคใตตอนลาง มีมดทหารเพียง 

5 ชนิด (A. camposi, A. hodgsoni, A. laeviceps, A. 

paradentatus และ A. parahuonicus) ทีมีเขตการ

แพรกระจายคอนขางกวาง การท่ีมดทหารมีเขตการ

แพรกระจายคอนขางแคบอาจเน่ืองมาจากมดวรรณะราชินี

ของมดทหารทุกชนิดไมมีปก การสรางรังใหมทําไดโดยมด

วรรณะราชินีท่ีเกิดใหมแยกออกจากรังพรอมกับมดงาน

จํานวนหน่ึงไปสรางอาณาจักรใ หมใกล ๆ กับรังเดิม 

(Jaitrong, 2012) จึงทําใหการแพรกระจายขามสิ่งกีด

ขวางทางธรรมชาติ (แหลงนํ้า พ้ืนท่ีแหงแลง ภูเขาสูง) ไปในท่ี

ไกล ๆ เปนไปไดยาก 

มดทหารกระจายไดดีในปาธรรมชาติหรือพ้ืนท่ี

เสื่อมโทรมใกลเคียงกับปาธรรมชาติ และกระจายไดนอยใน

พ้ืนท่ีเกษตรกรร มท่ีอยูหางจากปาธรรมชาติ ดังน้ันพอท่ีจะ

กลาวไดวามดสกุล Aenictus เปนมดปา ซึ่งสามารถปรับตัว

เขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติคอนขางยาก หากมี

การทําลายปาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากปาธรรมชาติเปน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากข้ึน อาจทําใหมดหลายชนิดในสกุลน้ี

หายไปจากพ้ืนท่ีโดยเฉพาะมดท่ีอาศัยอยูในปาธรรมชาติ (ดู วี

ยะวัฒน และ เดชา , 2549; Matsumoto et al., 2009; 

Jaitrong, 2012) 

พิจารณาการแพรกระจายของมดเสี้ยนดินใน

ประเทศไทย พบวา มดเสี้ยนดินทุง (D. laevigatus) มีเขต

การกระจายคอนกวาง พบตั้งแตภาคเหนือตลอดถึงภาคใต

ของประเทศไทย วียะวัฒน และคณะ (2554), Wilson 

(1964), Yamane et al. (2003) พบมดชนิดน้ีตั้งแต 

เวียดนาม พมา เกาะสุมาตรา เกาะบอรเนียว เกาะชวา 

ตลอดจนฝงตะวันออกของเสน  Wallace line ในเกาะสุ

ลาเวสี เห็นไดวามดเสี้ยนดินทุงกระจายจากแนวเสนศูนยสูตร 

(Equator line) อันเปนเขตปาฝนเขตรอน  (Tropical rain 

forest) ข้ึนไปทางซีกโลกเหนือ  โดยมีรายงานพบเหนือสุดใน
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ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนเขตปาก่ึงเขตรอน 

(Subtropical forest) (วียะวัฒน และคณะ, 2554) 

ขอมูล จากตัวอยางมดเสี้ยนดินท่ีเก็บรักษาไว ณ 

AMK, SKYC และ THNHM พบวามดเสี้ยนดินถ่ัว (D. 

orientalis) มีเขตการกระจายแคบกวามดเสี้ยนดินทุง คือพบ

ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาค

ตะวันออก ยกเวนภาคใต ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ วี

ยะวัฒน และคณะ (2554) สําหรับในประเทศอ่ืน ๆ Wilson 

(1964) รายงานพบมดเสี้ยนดินถ่ัวตั้งแตประเทศเนปาล 

อินเดีย ศรีลังกา ตลอดจนพมา ในขณะท่ี Yamane et al. 

(2003) และ Eguchi et al. (2005) พบมดชนิดน้ีใน

เวียดนาม และ Zhou (2001) พบทางภาคใตของประเทศจีน 

เห็นไดวามดเสี้ยนดินถ่ัวกระจายจาก  ทิศตะวันตกสูทิศ

ตะวันออกของทวีปเอเชียสิ้นสุดเขตการกระจายบริเวณภาค

ตะวันออกของประเทศไทย  

 

 

Figure 1. Workers of Aenictus (body in profile). A, A. duengkaei, holotype; B, A. jarujini, 

holotype; C, A. leptotyphlatta, paratype; D, A. longinodus, paratype; E, A. siamensis, a 

specimen from Chiang Mai Province; F, A. stenocephalus, holotype. 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

Oral presentation หนา 343 

 

 

Figure 2. Workers of Dorylus (body in profile). A, D. laevigatus; B, D. orientalis; C, D. vishnui. 
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มดเสี้ยนดินปา (D. vishnui) มีขอมูลแพรกระจาย

นอยมาก Jaitrong and Nabhitabhata (2005) พบมดชนิด

น้ีในภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทย Wilson 

(1964) พบมดชนิดน้ีในประเทศพมา นอกจากน้ีจากการ

ตรวจตัวอยางมด ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยคาโกชิ

มา ประเทศญี่ปุน ผูเขียนพบตัวอยางมดเสี้ยนดินป าซึ่งเก็บ

จากเกาะบอรเนียว แสดงใหเห็นวามดชนิดน้ีมีแนวโนมการ

แพรกระจายเชนเดียวกับมดเสี้ยนดินทุง คือกระจายในเขต

ซีกโลกเหนือ แตมดเสี้ยนดินปาสวนใหญพบในปาธรรมชาติท่ี

คอนขางสมบูรณ ในขณะท่ีมดเสี้ยนดินทุงพบไดบอยท้ังในปา

ธรรมชาติและพ้ืนท่ีปาเสื่อโทรมหรือในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

สรุป 

จากการศึกษาพบมดกองทัพในประเทศไทยจํานวน 

25 ชนิด จาก 2 สกุล ประกอบดวยสกุลมดทหาร (Aenictus) 

22 ชนิด และสกุลมดเสี้ยนดิน (Dorylus) 3 ชนิด ในจํานวนน้ี

มดทหารสกุล Aenictus จํานวน 6 ชนิด (A. duengkaei, A. 

jarujini, A. leptotyphlatta, A. longinodus, A. 

siamensis และ A. stenocephalus) มีรายงานคนพบ

เฉพาะในประเทศไทย 

มดทหารสวนใหญมีการแพรกระจายคอนขางแคบ 

และพบในปาธรรมชาติหรือปาเสื่อมโทรมใกลปาธรรมชาติ 

ในขณะท่ีมดเสี้ยนดินมีการแพรกระจายคอนขางกวาง พบได

บอยท้ังปาธรรมชาติและปาเสื่อมโทรมหรือแมกระท่ังในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม 

จากขอมูลการแพรกระจาย เห็นไดวายังขาดขอมูล

ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เชน ภาคเหนือตอนลาง 

ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใตตอนบน โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีสูงกวา 1000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ซึ่งคาดวาหากทํา

การสํารวจอยากตอเน่ืองในพ้ืนท่ีดั งกลาวจะทําใหทราบการ

แพรกระจายท่ีแทจริงของมดกองทัพในประเทศไทย และอาจ

พบชนิดมดเพ่ิมเติม ท้ังท่ีเปนรายงานใหม (New record) 

และชนิดใหม (New species) 

มดเสี้ยนดินถ่ัวถือเปนแมลงศัตรูพืชเกษตรท่ีสําคัญ 

ควรศึกษาเพ่ิมเติมดานนิเวศวิทยา และการทําลายพืชของมด

ชนิดน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันกําจัดตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงตอ Professor Dr. 

Seiki Yamane ท่ีอนุญาตใหผูวิจัยเขาตรวจตัวอยางมดท่ีเก็บ

รักษาไว ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยคาโกชิมา 

ประเทศญี่ปุน และ รศ.ดร. เดชา วิวัฒนวิทยา อนุญาตใหเขา

ตรวจตัวอยางมดท่ีเก็บรักษาไว ณ  พิพิธภัณฑมด คณะวน

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตางกันบริเวณ

จังหวัดเชียงใหม 

Species Diversity of Insect Pollinators in Different Land Use 

Ecosystems at Chiang Mai Province 

วัฒนชัย ตาเสน1 และ สาวิตรี มาไลยพันธุ2 
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บทคัดยอ: การศึกษาความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินท่ีตางกัน ทําการศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปนสองกลุม คือ พ้ืนท่ีระดับต่ํากวาระดับนํ้าทะเล 700 เมตร และพ้ืนท่ีการใช

ประโยชนในระดับสูงกวาระดับนํ้าทะเล 700 เมตร ข้ึนไป ในแตละกลุมแบงพ้ืนท่ีศึกษาเปน 3 รูปแบบ คือ  พ้ืนท่ีเกษตร ปาเต็ง

รัง และปาเบญจพรรณ ทําการสํารวจระหวางเดือนตุลาคม  2550 ถึงกันยายน 2553 ผลการศึกษาพบแมลงผสมเกสรท้ังหมด 

228 ชนิด 32 วงศ ใน 5 อันดับ โดยแมลงในอันดับ Hymenoptera พบจํานวนชนิดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 ของชนิดท่ี

พบท้ังหมด รองลงมาคืออันดับ Lepidoptera, Diptera, Coleoptera และ Hemiptera (35.96%, 12.28%, 1.75% และ 

0.44%ตามลําดับ)สวนพ้ืนท่ีท่ีพบจํานวนชนิดของแมลงผสมเกสรมากท่ีสุดคือพ้ืนท่ีเกษตรระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 66.67 ของ

แมลงท่ีพบท้ังหมด รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีในปาเบญจพรรณระดับสูง ปาเต็งรังระดับสูง ปาเต็งรังระดับต่ํา พ้ืนท่ีเกษตรระดับสูง

และปาเบญจพรรณระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 40.35, 39.91, 35.09, 32.02 และ 27.19 ตามลําดับ ความแปรผันของแมลงผสม

เกสรดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสูงจากระดับนํ้าทะเลและรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินท่ีตางกัน มีผลตอท้ังจํานวนและ

ความหลากชนิดของท้ังแมลงผสมเกสร 

คําสําคัญ: แมลงผสมเกสร ความหลากหลาย การใชประโยชนท่ีดิน 

 

Abstract: The species diversity of insect pollination was studied in different land use ecosystems at 

Chiang Dao district, Chiang Mai province. The study sites classified into two groups by mean sea level 

(msl.); lowland (lower than 700 msl.) and highland (higher than 700 msl.). Then Land used type were 

selected in each group; agricultural land, mixed deciduous forest and dry dipterocarp forest. The finding 

revealed that a total number of insect pollinators were 228 species, 32 families and 5 orders, the highest 

number of species was in order Hymenoptera (49.56%) followed by Lepidoptera, Diptera, Coleoptera and 

Hemiptera (35.96%, 12.28%, 1.75% and 0.44%, respectively). Whereas lowland agriculture showed the 

largest amount of pollinators (66.67%) than highland mixed deciduous forest (40.35%), highland dry 
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dipterocarp forest (39.91%), lowland dry dipterocarp forest (35.09%), highland agriculture (32.02%) and 

lowland mixed deciduous (27.19%), respectively. In brief, the different of land use ecosystems are 

influenced to both of quantity and species diversity of insect pollination. 

Keywords: insect pollination, species diversity, land use ecosystems 

บทนํา  

การผสมเกสรของพืชโดยแมลงมีความสําคัญมากตอ

สังคมมนุษยท้ังในอดีตถึงปจจุบันซึ่งในพืชปาไมยิ่งมี

ความสําคัญและเก่ียวของสัมพันธกันจนไมอาจแยกไดหาก

ขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดแลวระบบนิเวศจะไมสมดุลการผลิตการ

แพรกระจายแหลงอาหารท่ีอยูอาศัยและอ่ืนๆของสิ่งมีชีวิต

ตางๆรวม ท้ังมนุษย จะผันแปรหรือเกิดผลกระทบในทางลบ

ตามมาดวยในประเทศไทยการศึกษาความหลากหลายของ

แมลงผสมเกสรท้ังในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติและในพ้ืนท่ีทาง

การเกษตร ยังมีอยูนอยอาจเน่ืองจากหลายคนมีความคิดวา

แมลงผสมเกสรเหลาน้ีใหผลในทางออม แตในความเปนจริง

แลว มีความสําคัญในท างตรงตอพืชอยางมากมายอยางท่ีจะ

ขาดเสียมิได การท่ีพืชติดผลดี และมีผลิตผลสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึนน้ัน แมลงผสมเกสรเปนตัวการสําคัญในการชวยให

เกิดข้ึนเปนสวนใหญ ทําใหมนุษยและสัตวนานาชนิดไดมี

อาหารในการดํารงชีวิตเปนอยางดี  

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีระบบนิเวศเกษตรปญหาการคุกคาม

ท่ีสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ สวนใหญมี

สาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษยท้ังสิ้น การใชประโยชนพ้ืนท่ี

เกินขีดความสามารถของธรรมชาติจะปรับตัวใหทันเวลาได 

จึงสงผลเสียหายตอระบบอยางหลีกเลี่ยงไมได การใชสารเคมี

กําจัดวัชพืชและสารเคมีฆาแมลง ปุยเค มี เปนสาเหตุหน่ึงท่ี

ทําลายและคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ เปน

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหแมลงผสมเกสรถูกกําจัดหรือลดจํานวน

ลงอยางมาก แมกระท่ังการทําลายดอกพืชอาหารรองในพ้ืนท่ี

รอบๆ แปลง เปนผลทําใหแมลงผสมเกสรไมมีแหลงอาหาร

สํารองในฤดูกาลท่ีขาดแคลน และไมมีแหลงท่ีอยู อาศัยเปน

ตนดังน้ันการศึกษาความหลากหลายในกลุมแมลงผสมเกสร

เปนขอมูลพ้ืนฐานอยางหน่ึงท่ีสามารถชวยในการจัดการพ้ืนท่ี 

และเปนแนวทางท่ีลดผลกระทบตอจากกิจกรรมตางๆ ท่ีเปน

ภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งวัตถุประสงค

ในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาความหลากชนิด และความมากมายของ

แมลงผสมเกสร รวมถึงความสัมพันธระหวางชนิดแมลงและ

ชนิดพืชอาหารในระบบนิเวศของพ้ืนท่ีท่ีมีการใชประโยชน

ท่ีดินต างๆซึ่งสามารถนําผลท่ีไดมาวิเคราะห ประเมินผลใน

การจัดการพ้ืนท่ีใหยั่งยืนตอไป 

อุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาความหลากชนิดของแมลงท่ีล งตอมดอกพืช

และหาอาหารในบริเวณพ้ืนท่ีการใชประโยชนตางกัน ได

ทําการศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งมีระบบนิเวศการใชประโยชนท่ีดินท่ีหลากหลาย โดย

การศึกษาไดทําการแบงพ้ืนท่ีออกเปน2 กลุมตามระดับความ

สูงจากนํ้าทะเล ดังน้ี กลุมท่ี 1 พ้ืนท่ีระดับต่ํา เปนพ้ืนท่ีท่ีมี

การใชประโยชนท่ีดินในท่ีราบลุมหรือคอนขางราบ (Land 

use in low land) ซึ่งเลือกบริเวณพ้ืนท่ีท่ีต่ํากวา

ระดับนํ้าทะเล 700 เมตร โดยศึกษาบริเวณใกลสถานีวิจัย

สัตวปาดอยเชียงดาว และกลุมท่ี 2 พ้ืนท่ีระดับสูง เปนพ้ืนท่ี

การใชประโยชนท่ี ดินบนท่ีสูงหรือภูเขา (Land use in 

mountainous area) โดยทําการเลือกบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความ

สูงกวาระดับทะเล 700 เมตร ข้ึนไป อยูใกลบริเวณเขตรักษา
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พันธุสัตวปาดอยเชียงดาว และในแตละกลุมน้ันไดแบงพ้ืนท่ี

ศึกษาออกเปน 3 พ้ืนท่ี คือ  1) ปาเต็งรัง 2) ปาเบญจ และ 

3) พ้ืนท่ีเกษตร ใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป ระหวางเดือน

ตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2553 

ในสวนของการวางแปลง ดําเนินการวางแปลงถาวรใน

แตละพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ คือในพ้ืนท่ีปาเต็งรังและปาเบญจ

พรรณ พ้ืนท่ีละ 1 เฮกแตร แบงเปนแปลงยอยขนาด 10x10 

ตารางเมตร จํานวนพ้ืนท่ีละ 10 แปลง ทําการสํารวจในแตละ

กลุมแยกตามระดับความสูงจากนํ้าทะเล และในพ้ืนท่ีเกษตร 

เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและความมากมายของชนิดแมลงท่ี

ลงตอมดอกพืช และชีพลักษณ (Phenology) ของชนิดพืชท่ี

ออกดอกในแตละเดือนหรือฤดูกาลบันทึกชนิดและจํานวน

ของแมลงตอมดอกและชวงเวลาก ารบานของพืชในแตละ

พ้ืนท่ี โดยสํารวจในไมยืนตนบางชนิดและใชไมพ้ืนลางเปน

หลัก 

ท้ังน้ีในพ้ืนท่ีเกษตรไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีในเบ้ืองตน

พบวา บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาวโดยท่ัวไปมีการปลูกพืช

จําพวก ขาวโพด ลําไย และลิ้นจี่ ซึ่งมีปริมาณสัดสวนมากกวา

พืชชนิดอ่ืน จึงไดเนนการสํารวจในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืชท้ัง 3 

ชนิดขางตนเปนหลัก ทําการเลือกพ้ืน ท่ีและเดินสํารวจ โดย

สังเกตการบานของดอกไมพ้ืนลางดวย ซึ่งพืชเหลาน้ี แมลงมัก

ใชเปนแหลงอาหารสํารองท่ีสําคัญ ในชวงเวลาท่ีพืชหลักยังไม

ออกดอกของกลุมแมลงท่ีชวยผสมเกสร โดยเฉพาะพวกผึ้งปา 

(สาวิตรี, 2535) และแมลงอีกหลายชนิดดวยกัน อีกท้ังยังชวย

รักษาความหลากชนิดของแมลงในพ้ืนท่ีไดดีอีกทางหน่ึง โดย

ความสัมพันธระหวางกันดังกลาวจะนําไปสูการเปนพาหะท่ี

ชวยในการผสมเกสรใหแกพืชหลักหลายๆ ชนิดในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงไดเชนกัน 

ผลและวิจารณ 

1. ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสร 

จากการศึกษาความหลากชนิดของแมลงผสมเกสร

พบท้ังหมด 228 ชนิด 32 วงศ ใน 5 อันดับ โดยพบชนิด

แมลงในอันดับ Hymenoptera มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 

ของชนิดท่ีพบท้ังหมด รองลงมาคือ อันดับ Lepidoptera, 

Diptera, Coleoptera และ Hemiptera คิดเปนรอยละ 

35.96, 12.28, 1.75 และ 0.44 ตามลําดับซึ่งรายละเอียดใน

แตละอันดับประกอบดวยอันดับ Hymenoptera พวกผึ้ง ตอ 

แตน พบท้ังหมด  113 ชนิด ใน 13 วงศ ดังตารางท่ี 1 โดย

พบผึ้งในวงศ Apidae มากท่ีสุด มีจํานวนถึง 40 ชนิด 

รองลงมาเปนผึ้งรูในวงศ Halictidae และผึ้งกัดใบในวงศ 

Megachilidae จํานวน 25 และ 17 ชนิด ตามลําดับ ใน

อันดับน้ีจัดไดวาเปนกลุมแมลงหลักท่ีชวยผสมเกสรใหแกพืช

หลายชนิด (พงศเทพ , 2525, สิริวัฒน และคณะ, 2529 และ

สาวิตรี, 2535) โดยเฉพาะกลุมผึ้งในวงศ Apidae สามารถ

ชวยผสมเกสรใหแกพืชไดถึง 80-100 เปอรเซ็นตของชนิดพืช 

ท่ีแมลงเหลาน้ีลงหานํ้า หวานและละอองเรณู (Crane and 

Walker, 1983) 

จากการรวมจํานวนชนิด(Accumulative species) 

ของแมลงท่ีลงตอมดอกพืชท่ีพบท้ังหมดในแตละพ้ืนท่ี ซึ่งได

แบงพ้ืนท่ีศึกษาเปน 2 ระดับความสูงจากนํ้าทะเลจํานวน 6 

พ้ืนท่ีน้ัน พบวา พ้ืนท่ีเกษตรระดับต่ํามีชนิดแมลงท่ีลงตอม

ดอกพืชมา กท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.67 ของแมลงท่ีพบ

ท้ังหมด รองลงมาไดแก พ้ืนท่ีในปาเบญจพรรณระดับสูง ปา

เต็งรังระดับสูง ปาเต็งรังระดับต่ํา พ้ืนท่ีเกษตรระดับสูงและ

ปาเบญจพรรณระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 40.35, 39.91, 

35.09, 32.02 และ 27.19 ตามลําดับ 

จากการศึกษาดัชนีความหลากหลายของแมลงผสม

เกสร โดยการใชสูตรของ Shannon’s index (species 

diversity; H’) เพ่ือหาดัชนีความหลากชนิด  (Ludwig and 

Reynolds, 1988) พบแมลงในพ้ืนท่ีเกษตรระดับต่ํามีคา H’ 

มากท่ีสุด (4.24) และในพ้ืนท่ีเกษตรระดับสูงมีคา H’ ต่ําสุด 
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(2.60) สวนคาดัชนีความร่ํารวยของชนิดหรือความมากมาย

ของชนิด (Species richness; R) โดยใช Margalef’s index 

(Magurran, 2004) พบวา ในพ้ืนท่ีเกษตรระดับสูงมีคาดัชนี

ความร่ํารวยมากท่ีสุด (20.87) สวนในพ้ืนท่ีปาเต็งรังระดับต่ํา

มีคาR นอยกวาพ้ืนท่ีอ่ืน (9.62) ดังตารางท่ี 2 และเมื่อนํามา

ทดสอบดวย Kruskal- Wallis test ในพ้ืนท่ีศึกษาพบวา คา

ดัชนี H’ ไมมีความแตกตางกันทางนัยสําคัญทางสถิติ  (P > 

0.05) แสดงวาความหลากชนิดของแมลงท่ีพบไมมีความ

แตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี  สวนคาดัชนีความสม่ําเสมอ 

(Species evenness; E) เปนการพิจารณาการกระจายของ

ชนิดแมลงในแตละพ้ืนท่ีโดยใชสูตรของ Pielou’s index 

(Ludwig and Reynolds, 1988) พบวาคาดัชนีความ

สม่ําเสมอมีคาเขาใกล 1 ในเกือบทุกพ้ืนท่ีแสดงถึงการ

กระจายของชนิดแมลงในแตละพ้ืนท่ีมีความใกลเคียงกันมาก 

ยกเวนในพ้ืนท่ีเกษตรระดับสูงมี คาเพียง 0.61 แสดงวา การ

กระจายของชนิดแมลงอยูในระดับปานกลางถึงนอย เมื่อ

เทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน 

2. ความหลากชนิดในพืชอาหารของแมลงผสมเกสร 

ในการศึกษาทางดานความหลากชนิดของพืชท่ีออก

ดอกและเปนอาหารของแมลงในพ้ืนท่ีการใชประโยชนตางกัน

น้ันพบชนิดพืชท่ีออกดอกท้ังหมด 206 ชนิด 148 สกุล จาก 

44 วงศ ซึ่งในพ้ืนท่ีเกษตรระดับต่ําพบมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 48.53 ของจํานวนชนิดท้ังหมด ซึ่งพืชสวนใหญเปนไมพ้ืน

ลางในวงศ Asteraceae รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 32.84 โดยจํานวนชนิดในแตละพ้ืนท่ี

มีรายละเอียดท่ีแบงตามพ้ืนท่ีตางๆ ดังน้ี 

- ปาเต็งรังระดับต่ํา พบ 30 ชนิด จาก 13 วงศ 

- ปาเบญจพรรณระดับต่ํา พบ 29 ชนิด จาก 15 วงศ  

- พ้ืนท่ีเกษตรระดับต่ําพบ 99 ชนิด จาก 33 วงศ  

- ปาเต็งรังระดับสูงพบ 43 ชนิด จาก 17 วงศ  

- ปาเบญจพรรณระดับสูง พบ 67 ชนิด จาก 20 วงศ  

- พ้ืนท่ีเกษตรระดับสูงพบ 44 ชนิด จาก 20 วงศ  

วงศท่ีพบจํานวนชนิดมากท่ีสุดคือ วงศ 

LEGUMINOSAE-PAPILIONACEAE พบ29 ชนิด รองลงมา

คือวงศ ASTERACEAE และวงศ ZINGIBERACEAE จํานวน 

24 ชนิด และ 17 ชนิด ตามลําดับ ชนิดพืชท่ีพบทุกพ้ืนท่ีมี

เพียงชนิดเดียว คือ สาบเสือ (Eupatorium odoratum 

Linn. วงศ ASTERACEAE) สวนชนิดพืชท่ีพบออกดอกเกือบ

ตลอดท้ังป มี 2 ชนิด คือ กระดุมใบเล็ก (Borreria laevis 

(Lamk.) Griseb. วงศ RUBIACEAE) และ สาบแรงสาบกา 

(Ageratum conyzoides L. วงศ ASTERACEAE)  

จากการสํารวจชนิดของแมลงท่ีพบลงตอมดอกของ

พืชท้ังหมดดังกลาว พบชนิดแมลงจํานวนท้ังสิ้น  228 ชนิด 

32 วงศ ใน 5 อันดับน้ัน ไดนํามาจัดแบงเปนกลุมแมลงหลัก 

ๆ ท่ีลงตอมดอกพืชเพ่ือใหงายตอการเขาใจ โดยใชลักษณะ

สัณฐานวิทยาและพฤติกรรมบางประการของแมลง ได

ท้ังหมด 11 กลุมดวยกัน (ตารางท่ี 3) ดังน้ี 

1. กลุมผ้ึง (honey bees) แมลงกลุมน้ีเปนพวก

ผึ้งรวงท่ีอยูในสกุล Apis และผึ้งหึ่ง สกุล Bombus โดยพบลง

ตอมดอกของพืชปาไมจํานวน  68 ชนิด ใน 30 วงศ คิดเปน

รอยละ 33.01ของชนิดพืชท่ีพบออกดอกในการสํารวจ

ท้ังหมดซึ่งวงศของชนิดพืชท่ีพบผึ้งรวงกลุมน้ีลงมากท่ีสุดคือ 

วงศ Asteraceae โดยผึ้งหึ่ง Bombus sp. พบลงตอมดอก

พืชจํานวน 10 ชนิด สวนผึ้งรวงสกุล Apis ท่ีลงตอมดอกหรือ

ชวยผสมเกสรพบท้ังหมด 5 ชนิดดวยกันซึ่งผึ้งโพรง (Apis 

cerana) เปนชนิดท่ีพบวาสามารถเขาลงตอมดอกชนิดของ

พืชไดมากถึง 45 ชนิดรองลงมาเปนผึ้งมิ้ม (A. florea) ท่ีลง

ตอมดอกพืชจํานวน 26 ชนิด สวนผึ้งพันธุ (A. mellifera), 
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ผึ้งมาน (A. andreniformis) และผึ้งหลวง (A. dorsata) ลง

ตอมดอกพืชจํานวน  10, 9 และ 7 ชนิด ตามลําดับ ท้ังน้ีจาก

การสํารวจพบผึ้งพันธุเฉพาะในพ้ืนท่ีเกษตรระดับต่ําเทาน้ัน 

แสดงถึงในพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีการเลี้ยงผึ้งพันธุ พบลงตอมเฉพาะ

ดอกขาวโพด และไมพ้ืนลาง เชนไมยราบ สาบแรงสาบกา 

เถาข้ีไกยาน เปนตน และจากการสังเกตพฤติกรรมการหา

อาหารหรือการลงตอมดอกพืชของกลุมผึ้งรวงน้ีพบวามีนิสัยท่ี

ขยันหาอาหาร โดยจะเขาลงตอมดอกพืชตั้งแตเชาจนถึงชวง

พลบค่ํา ก็ยังพบผึ้งรวงลงตอมอยูแตจะมีปริมาณนอยกวา

ในชวงกลางวัน (10.00-12.00 น.)จะพบมากท่ีสุด ซึ่งวัฒนชัย 

(2544) ไดรายงานเก่ียวกับผึ้งรวงวามักจะหาอาหารในชวง  

10.00-12.00 น. เปนชวงท่ีดอกสักกําลังบานเต็มท่ี ซึ่งให

นํ้าหวานและละอองเกสรสูงสุด ท่ีสําคัญผึ้งในกลุมน้ีมีการ

ดัดแปลงอวัยวะสวนตาง  ๆ เพ่ือใชประโยชนในการเก็บ

นํ้าหวานและเกสรดอกไมใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

ดัดแปลงขาหลังคูท่ี 3 บริเวณ tibia ใหกวางข้ึนเพ่ือใชเปน

ตะกราเก็บละอ องเกสร (pollen baskets) สามารถเก็บ

ละอองเกสรไดอยางมีประสิทธิภาพ (พงศเทพ, 2525)  

2. กลุมชันโรง (stingless bees) แมลงในกลุมน้ี

เปนผึ้งชนิดหน่ึงท่ีไมมีเหล็กใน สวนใหญอยูในสกุล Trigona

ซึ่งพบท้ังหมด 9 ชนิด ไดแก ชันโรงอกเหลือง (Trigona 

terminata) ชันโรงปลายปกขาว (T. apicalis) ชันโรงดําเล็ก 

(T. laeviceps) ชันโรงยักษแดง (T. fimbriata) ชันโรงเล็ก

และชันโรงจิ๋ว  (Trigona spp., Pariotrigona spp.) จาก

การศึกษาพบวา  กลุมชันโรงเขาลงตอมดอกของพืชท้ังหมด

จํานวน 77 ชนิด ใน 30 วงศ โดยชันโรงดํา (Trigona sp1.) 

พบลงตอมดอกของพืชมากท่ีสุดถึง 65 ชนิด รองลงมาเปน

ชันโรงปลายปกขาวลงตอมดอกพืช  28 ชนิด และจากการ

สังเกตพฤติกรรมพวกชันโรงเปนแมลงท่ีมีความขยันชอบเก็บ

นํ้าหวานและละอองเรณู และกลุมผึ้งรวงจะมีพฤติกรรมท่ีไม

เลือกลงตอมดอกท่ีมีชันโรงมาลงตอมไปแลว (สมนึก, 2544) 

จะพบพวกชันโรงปลายปกขาวเขาตอมดอกเปนกลุมใหญครั้ง

ละจํานวนหลายตัว ซึ่งตางจากชันโรงยักษแดงท่ีพบจํานวน

นอยในแตละตนของพืชท่ีออกดอก โดยปกติท่ัวไปแลวชันโรง

จะมีนิสัยในการหาอาหารหรือลงตอมดอก ในลักษณะท่ีจะ

คอย ๆ บินรอนชา  ๆ บริเวณใกล  ๆ ดอกกอน จากน้ันจะลง

เกาะท่ีบริ เวณกลีบดอกแลวจึงเดินเขาไปเก็บนํ้าหวานและ

ละอองเกสร (วัฒนชัย, 2544) และในการศึกษานิเวศวิทยา

การสืบพันธุของพืชปาของเชิดศักดิ์ (2539)ก็พบวา  ชันโรง

เปนแมลงท่ีมีพฤติกรรมท่ีสําคัญในการชวยเคลื่อนยายละออง

เรณูของพืชปาบริเวณสถานีวิจัยตนนํ้าแมกลอง จังหวัด

กาญจนบุรี ดวย 

 3. กลุม carpenter bees แมลงในกลุมน้ีมีท้ังท่ี

อยูในวงศยอย Xylocopinae เปนพวกแมลงภูท่ีอยูในเผา 

(Tribe) Xylocopini (Michener, 2000) คือ พวกแมลงภู 

พบท้ังหมด 5 ชนิดและพบวาแมลงภูสีฟา (Xylocopa 

caerulea) ลงตอมดอกของชนิดพืช  7 ชนิด ซึ่งพบบอย

มากกวาแมลงภูชนิดอ่ืน และพวกผึ้งเจาะหลอดไม ซึ่งอยูใน

เผา Ceratinini เปนกลุมท่ีมีลักษณะเดนท่ีบริเวณหนาจะมี

แถบหรือจุดสีเหลืองแตมอยูคลายหนากากคือผึ้งในสกุล

Ceratina spp. Braunsapis sp.และ Pithitis sp. ในสกุล 

Ceratina พบจํานวนชนิดมากถึง 12 ชนิด เปนสกุลท่ีพบวา

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการติดผลของไมสักไดดี 

(Tangmitcharoen และคณะ 2006) และสกุล Pithitis พบ

เพียงชนิดเดียว คือผึ้งเจาะหลอดไมสีเขียว (Pithitis 

smaragdula) ลักษณะเดนคือลําตัวจะเปนสีเขียวหรือนํ้าเงิน

แวววาว  

ซึ่งจากการศึกษาพบแมลงในกลุม  carpenter 

bees เขาลงตอมดอกพืชจํานวน  193 ชนิด ใน 26 วงศ โดย
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พบวาวงศของพืชท่ีแมลงในกลุมน้ีลงมากท่ีสุดคือวงศ 

Asteraceae รองลงมาคือวงศ Acanthaceae พบลงตอม

ชนิดของพืชจํานวน 56 และ 25 ชนิดตามลําดับ แมลงใน

กลุมน้ีเปนกลุมท่ีถือไดวามีประสิทธิภาพและมีความสําคัญแก

ปาไมเปนอยางมาก แมจะมีจํานวนประชากรนอยกวาพวกผึ้ง

รวงและชันโรงก็ตาม การท่ีกลุมน้ีเปนแมลงท่ีมีขนาดใหญ 

(แมลงภู ) และมีนิสัยท่ีชอบตอมดอกไมหลากหลาย ท้ังดอก

ปดและเปด ชนาดดอกใหญ ทํางานเร็ว ทําใหพืชไดรับ

ประโยชนในการเพ่ิมการติดผลและเมล็ดมากข้ึน ซึ่งในก าร

สํารวจในครั้งน้ีพบวาพวกแมลงภูเปนแมลงท่ีมักมีพฤติกรรม

ในการออกหาอาหารในเวลากลางวัน แตมีบางชนิดท่ีออกหา

อาหารในตอนกลางคืน โดย Sakagami และ Yoshikawa 

(1995) รายงานวาแมลงภูบางชนิดมีพฤติกรรมหาอาหารใน

ตอนพลบค่ําดวยเชนกัน 

4. กลุมผ้ึงแถบฟา  Amegilla และผ้ึงกาเหวา  

เปนกลุมแมลงผสมเกสรท่ีไมมีขาเก็บเรณูเหมือนผึ้งในสกุล 

Apis spp., Bombus spp.และ Trigona spp. โดยท่ีกลุมน้ี

จะมีกลุมแผงขนละเอียด (scopa) เปนขนท่ีเปนอวัยวะท่ีชวย

เก็บเกสรไดเปนอยางดีและกลุมน้ีจะมีขนาดลําตัวใหญกวาผึ้ง

ปากลุมอ่ืน แตอาจ เล็กกวาพวกแมลงภูในกลุมน้ีพบวาสกุล 

Amegillaมีจํานวนชนิด 4 ชนิด โดย Amegilla cingulata

พบลงตอมดอกพืชมากท่ีสุดถึง 54 ชนิด รองลงมาเปนพวกผึ้ง

กาเหวา  Thyreus himalayensis และ Habropoda 

bucconis พบลงตอมดอกพืชจํานวน 18 และ 15 ตามลําดับ 

ผึ้งกลุมน้ีมีพฤติกรรมในการ หาอาหารท่ีวองไวและรวดเร็ว

และสามารถเก็บเกสรไปไดจํานวนมากเชนเดียวกับผึ้ง

Nomiaspp.ซึ่ง Grazoul (1997) พบผึ้งสกุล Amegilla ลง

ตอมดอกไมและชวยผสมเกสรดอกไมดวยเชนกัน 

 5. กลุมผ้ึงรู Nomia เปนแมลงท่ีมีลักษณะเดนคือ

มีสีฟาอยูท่ีดานบนสวนทอง มีนิสัยในการหาอาหารท่ี

คลองแคลววองไว การเขาเก็บนํ้าหวานหรือละอองเกสรจะ

มุดเขาไปในดอกหรือใชลําตัวคลุกไปกับดอก เพ่ือใหละออง

เกสรติดตามลําตัว เก็บเรณูดวย scopal hair ในการศึกษา

ครั้งน้ีพบผึ้งกลุมน้ี  9 ชนิดในสกุล Nomia spp. พบลงตอม

ดอกของพืชถึง 63 ชนิดดวยกัน โดยพบวาเขาลงตอมดอกพืช

วงศ Asteraceae มากกวาดอกพืชในวงศอ่ืน  ๆ คือจํานวน 

17 ชนิด ซึ่งดวงสมร (2545) ไดทําการศึกษาพืชอาหารและ

พฤติกรรมของผึ้งโนเมียพบวา พืชอาหารท่ีผึ้งชนิดน้ีลงตอมถึง 

29 ชนิดใน 21 วงศและมีพฤติกรรมการเก็บเรณูจากชนิดพืช

อาหารในแตละเท่ียวบินแตกตางกัน  โดยจํานวนชนิดเรณูท่ี

พบตั้งแต 1-4 ชนิด ในแตละเท่ียวบินมักจะเลือกลงเก็บเรณู  

2 ชนิดเรณูในแตละเท่ียวบิน และมีพฤติกรรมชอบลงเก็บเรณู

ท่ีไมมีหนามมากกวามีหนามลักษณะเปนเรณูเดี่ยวมากกวา

เรณูแฝดสี่และเลือกลงเก็บเรณูท่ีมีขนาดกลางมากกวาขนาด

เล็กและขนาดใหญผึ้งโนเมียเปนผึ้งปาท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ชวยผสมเกสรใหแกพืชปาไดหลายชนิดโดยเฉพาะไม สัก ซึ่ง

พบวาสามารถชวยใหสักติดผลไดดีกวาแมลงในหลายชนิด 

(วัฒนชัย, 2546) 

6. กลุมผ้ึงรู Halictids ผึ้ง Halictids เปนพวกผึ้ง

ปา และผึ้งชอบกินเหง่ือ (sweat bees) อยูในวงศ  

Halictidae อันดับ Hymenoptera เชนในผึ้งสกุล 

Lipotreches spp., Lasioglossum spp., Halictus spp., 

Homalictus sp. และ Pseudapis sp. เปนผึ้งปาอีกกลุม

หน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการชวยผสมเกสรใหแกพืชไดดี มี

ขนาดลําตัวเล็กกวากลุม Amegilla และ Nomia มีขนเก็บ

เกสร หรือ scopa คลาย ๆ กัน มีท้ังท่ีเปนพวกท่ีอาศัยอยูโดด

เดี่ยว (solitary bee) อยูเลี้ยงลูก (subsocial) จนถึงเปนอยู

รวมกัน (quasisocial) มีจํานวนประชากรในรังไมมากนักเมื่อ
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เทียบกับพวกผึ้ง social bees กลุมน้ี พบผึ้ง15 ชนิด ใน 5 

สกุล โดยท่ี Lasioglossum sp.5 พบลงตอมดอกของชนิด

พืชมากท่ีสุดถึง 46 ชนิด รองลงมา เปน Lipotriches sp.3 

และ Lipotriches sp.1 พบลงตอมดอกพืชจํานวน 21 และ 

20 ชนิด ตามลําดับ สวนวงศของพืชท่ีผึ้งกลุมน้ีลงตอมมาก

ท่ีสุดคือวงศ Asteraceae, Zingiberaceae และ  

Commelinaceae จํานวน 37, 21 และ 13 ชนิด ตามลําดับ 

7. กลุมผ้ึงกัดใบ Megachilids ประกอบดวยกลุม

ผึ้งกัดใบและผึ้งเมสอนอยูในวงศ  Megachilidae พบจํานวน 

17 ชนิด ใน 5 สกุล เปนกลุมท่ีมีขนเก็บเกสรใตทองเปนสวน

ใหญ มีนิสัยการหาอาหารโดยมากมักจะเก็บเกสร ยกเวนผึ้ง

กาเหวาไมมีขน  scopa ผึ้งกลุมน้ีมีลักษณะการหาอาหารท่ี

คลองแคลววองไว พบลงตอมด อกของชนิดพืชท้ังหมด 48 

ชนิด ใน 16วงศ วงศพืชท่ีกลุมผึ้งกัดใบน้ีลงตอมมากท่ีสุดคือ

วงศ Leguminosae- Papilionaceae ซึ่งจากการศึกษาใน

หลายพ้ืนท่ีพบพวกผึ้งกัดใบชอบลงตอมดอกและหาอาหารใน

ดอกของพืชวงศ Leguminosae หรือพวกถ่ัวเปนสวนใหญ 

(สาวิตรี ,2535) ซึ่งอาจจัดได วาพืชอาหารท่ีผึ้งกัดใบลงหา

อาหารสวนใหญเปนดอกพืชในวงศถ่ัวและพบกลุมผึ้งกัดใบลง

ตอมดอกพืชรองลงมาในวงศ Asteraceae และ 

Zingiberaceae ตามลําดับ โดยผึ้งกัดใบในสกุล Megachile 

พบมีจํานวนชนิดมากท่ีสุดถึง 10 ชนิด ซึ่งพบวา Megachile 

hera พบลงตอมชนิดดอกพืชมากท่ีสุ ดรองลงมาคือ 

Megachile semivestituta และ Megachile fraterna 

โดยพบลงตอมดอกของชนิดพืชจํานวน 19, 18 และ 16 ชนิด 

ตามลําดับ 

8. กลุมตอ แตน wasps กลุมพวกตอ แตน เปน

กลุมท่ีใหประโยชนแกพืชคอนขางนอย เน่ืองจากเปนการเขา

มาหาอาหารทางออม โดยสวนใหญจะเขามาลาเหยื่อมากกวา

จะมาหากินนํ้าหวานหรือละอองเรณู แตก็มีตอรู ในวงศ 

Scollidae หลายชนิดท่ีชอบเขามาหากินนํ้าหวานเพ่ือเปน

อาหาร จึงการชวยใหเกิดการผสมเกสรไดดีเน่ืองจากตอหรือ

แตน ชนิดน้ันมีขนาดลําตัวใหญ การนําละอองเกสรไปติดบน

ยอดเกสรเพศเมียจึงอาจจะเปนไปไดมากข้ึน ในการศึกษาพบ

แมลงในกลุมน้ีลงตอมดอกจํานวนท้ังหมด 25 ชนิด ใน 6 วงศ 

และเขาลงตอมดอกพืชท้ังหมด 56 ชนิดใน 21 วงศ วงศพืชท่ี

กลุมน้ีชอบลงมากท่ีสุดคือวงศ Asteraceae พบลงถึง 33 

ชนิด รองลงมาเปนวงศ Leeaceae และ Leguminosae- 

Papilionaceae โดยชนิดแมลงท่ีพบลงตอมดอกพืชมากท่ีสุด

ไดแก ตอดํา (Allorhynchium sp.) ตอแดงใหญ (Vespa 

velutina) และตอหมอ (Eumenes sp.1) ลงตอมดอกพืช

จํานวน 26,15 และ 13 ชนิด ตามลําดับ 

9. กลุมแมลงวัน  (Flies)ในกลุมของแมลงวันมัก

พบเขามาหานํ้าหวานจากดอกไมชนิดดอกแบบเปดเปน

อาหารเปนสวนใหญ กลุมน้ีมักจะมีนิสัยหาอาหารท่ีคอนขาง

เช่ืองชาไมคอยยายเปลี่ยนดอก หากมีอุณหภูมิต่ํายิ่งลด

กิจกรรมใชเวลานานในการลงตอมดอกแตละครั้ง จาก

การศึกษาพบกลุมแมลงวันลงตอมดอกพืชท้ังหม ด 75 ชนิด 

ใน 27 วงศ สวนใหญเปนสมาชิกในวงศแมลงวันดอกไม 

Syrphidae พบถึง 21ชนิด ซึ่งพบลงตอมดอกพืชมากท่ีสุดถึง 

26ชนิด และชนิดท่ีพบลงตอมดอกมากท่ีสุดคือ Epistrophe 

spp. และ Sphaerophoria spp. ตามลําดับ รองลงมาพบ

แมลงวันในวงศ Calliphoridae 2ชนิด คือแมลงวันหัว เขียว 

(Chrysomya sp.) และแมลงวันหัวเขียวเล็ก (Stomorhina 

sp.) สวนแมลงวันในวงศ  Tachinidae, Sarcophagidae, 

Bombicidae, Asilidae และ Tephritidae พบเพียงวงศละ

หน่ึงชนิดในหลายรายงานแสดงถึงบทบาทของแมลงวันใน

การชวยผสมเกสรดอกไมไดดีเชนกันซึ่งสมนึก (2528) 
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รายงานเก่ียวกับกลุมแมลงวันวาเปนแมลงท่ีสําคัญในการชวย

ผสมเกสรดอกมะมวงดวย 

10. กลุมผีเสื้อ Lepidopterans กลุมน้ีมีท้ังผีเสื้อ

กลางวันและผีเสื้อกลางคืน โดยสวนใหญแลวจะพบผีเสื้อ

กลางวันท่ีเขามาตอมดอกไมเปนสวนใหญ เน่ืองจากได

ทําการศึกษาในตอนกลางวันเปนห ลัก การท่ีมีผีเสื้อกลางคืน

ดวยเน่ืองจาก ผีเสื้อกลางคืนชนิดดังกลาวบางชนิดมีนิสัยชอบ

หากินในตอนกลางวัน ในการศึกษาพบผีเสื้อกลางวันท้ังหมด 

78 ชนิด จํานวน 5 วงศ (Nymphalidae, Papilionidae, 

Lycaenidae, Hesperiidae และ Pieridae) และพบผีเสื้อ

กลางคืนเพียง 4 ชนิด 3 วงศ (Arctiidae, Sesiidae และ 

Zygaenidae) ท้ังน้ีพบวาผีเสื้อกลางวันในวงศ 

Nymphalidae พบจํานวนชนิดถึง 34 ชนิดท่ีลงตอมดอกพืช 

ชนิดท่ีพบลงตอมชนิดของพืชมากท่ีสุดคือ ผีเสื้อสีตาลจุดตา

หา ผีเสื้อนิโกรและผีเสื้อกะลาสีธรรมดา ลงตอมดอกของชนิด

พืชจํานวน 51, 40 และ 24 ตามลําดับ รองลงมาเปนวงศ 

Lyceanidae, Hesperiidae, Pieridae, Papilionidae, 

Zygaenidae, Arctiidae และ Sesiidae จํานวน 15, 11,11, 

7, 2, 1และ 1ชนิด ตามลําดับ ในการสํารวจกลุมผีเสื้อพบลง

ตอมดอกพืชจํานวน 113 ชนิด 32 วงศซึ่งในวงศพืชท่ีพบ

ผีเสื้อลงตอมมากท่ีสุดคือวงศ Asteraceae รองลงมาเปนวงศ 

Leguminosae- Papilionaceae จากรายงานของ  Grazoul 

(1997) พบท้ังผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน เปนแมลงท่ี

สําคัญในการชวยผสมเกสรดอกเหียง (Dipterocarpus 

obtusifolius) และวัฒนชัย และคณะ (2553) พบท้ังผีเสื้อ

กลางวันและผีเสื้อกลางคืนมีส วนสําคัญในการชวยผสมเกสร

ดอกกฤษณา 

11. กลุมอ่ืนๆ  (others) เปนกลุมแมลงท่ีพบ

นอกจาก 10 กลุมท่ีกลาวมาแลว เชน พวกแตนเบียน ดวงปก

แข็ง มด มวน และอ่ืนๆกลุมน้ีสวนใหญเปนแมลงท่ีไมคอยมี

ความสําคัญในการชวยผสมเกสรดอกไมมากนัก เน่ืองจาก

ปจจัยหลายๆ อยางของชนิด แมลงไมคอยเอ้ืออํานวยในการ

ชวยผสมเกสรมากนัก เชนขนาดลําตัว พฤติกรรมในการลง

ตอมดอก เปนตน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีพบลงตอมดอกพืช

ท้ังหมด 20 ชนิด ใน 11 วงศ โดยพบเพียงพวก ดวงปกแข็ง

ในอันดับ Coleoptera มวนในอันดับ Hemiptera มด และ

แตนเบียน ในอันดับ Hymenoptera ท่ีอาจมีสวนเก่ียวของ

ในการชวยผสมเกสรของดอกพืชในพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดอีกทาง

หน่ึง ไมมากก็นอย เน่ืองจากแมลงกลุมน้ีพบจํานวนคอนขาง

นอย และพฤติกรรมในการเขามาหาอาหารไมสัมพันธ

เก่ียวกับดอกพืชเทาไรนัก และบางครั้งอาจเปนศัตรูทําลาย

ดอก เชนพวกดวงปกแข็ง จะเขามากัดกินกลีบดอกหรือเกสร

ดอก ทําใหการชวยผสมเกสรจึงเกิดข้ึนไดนอยกวากลุมตางๆ 

ดังไดกลาวมาแลวขางตน  แตในบางครั้งแมลงบางชนิดก็มี

สวนสําคัญในการชวยผสมเกสรของพืชปาบางชนิดได ถามี

จํานวนหรือปริมาณมากพอท่ีชวยทําใหละอองเกสรไปติดบน

ยอดเกสรตัวเมียได ก็จะเปนตวัการในการชวยผสมเกสรใหแก

พืชได ดังเชนมีรายงานเก่ียวกับดวงงวงปาลมนํ้ามัน วาแม

เปนแมลงท่ีมีขนาดเล็กมาก สามารถชวยผสมเกสรในปาลม

นํ้ามัน ประเทศมาเลเซียได เน่ืองจากพบจํานวนถึง  200,000 

ตัวบนชอดอกตัวผู และเปนตัวชวยยายละอองเกสรไปยังดอก

เพศเมีย (สาวิตรี, 2535) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนชนิดท่ีพบในแตละอันดับของแมลงผสมเกสรในแตละพ้ืนท่ีศึกษา 

พ้ืนท่ี 
จํานวนชนิดท่ีพบในแตละอันดับ 

Coleoptera Diptera Hemiptera Hymenoptera Lepidoptera รวม 

เต็งรังระดับต่ํา  8  46 26 80 

เบญจพรรณระดับต่ํา 4  36 22 62 

เกษตรระดับต่ํา 3 16 1 82 50 152 

เต็งรังระดับสูง  14 1 53 23 91 

เบญจพรรณระดับสูง 1 17  50 24 92 

เกษตรระดับสูง  10  45 18 73 

รวม 4 28 1 113 82 228 

ตารางท่ี 2 จํานวนชนิด Species diversity (H’), Species richness และ Evenness ของแมลงผสมเกสรในพ้ืนท่ีตางๆ 

พ้ืนท่ีศึกษา จํานวนชนิด H’ Richness Evenness 

เต็งรังระดับต่ํา 80 3.69 13.76 0.84 

เบญจพรรณระดับต่ํา 62 3.07 9.49 0.74 

เกษตรระดับต่ํา 152 4.24 20.87 0.84 

เต็งรังระดับสูง 91 3.77 13.97 0.84 

เบญจพรรณระดับสูง 92 3.37 12.37 0.74 

เกษตรระดับสูง 73 2.60 9.62 0.61 

รวม 228    
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ตารางท่ี 3 จํานวนวงศ และชนิดของพืชท่ีพบแมลงแตละกลุมลงตอมดอก 

กลุมแมลงผสมเกสร 
จํานวนชนิดของพืชท่ีแมลงลงตอม 

วงศ (Family) ชนิด (Species) 

Lepidopterans 32 114 

Amegilla 24 83 

Halictids 27 83 

Carpenter bees 26 80 

Stingless bees 30 78 

Flies 27 76 

Honey bees 30 68 

Wasps 21 58 

Megachilids 16 49 

Nomia 24 43 

Others 11 20 

รวม 44 206 

 

สรุป 

ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพ้ืนท่ีการ

ใชประโยชนตางกันในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม พบแมลงลงตอมดอกพืชท้ังหมด 228 ชนิด 32 

วงศ ใน 5 อันดับ โดยพบชนิดแมลงในอันดับ 

Hymenoptera มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 ของชนิดท่ี

พบท้ังหมด รองลงมาคืออันดับ Lepidoptera, Diptera, 

Coleoptera และ Hemiptera ตามลําดับ พบวา ชนิด

ของแมลงท่ีลงตอมดอกพืชในพ้ืนท่ีเกษตรระดับต่ํามาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.67 ของแมลงท่ีพบท้ังหมด 

รองลงมาไดแกพ้ืนท่ีในปาเบญจพรรณระดับสูงและเต็งรัง

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 40.35 และ 39.91 ตามลําดับ  

ในการสํารวจทางดานชนิดพืชและการออกดอก 

พบพรรณพืชท่ีออกดอกและเปนอาหารแมลงมีท้ังหมด 

206 ชนิด 148 สกุล จาก 44 วงศ โดยพบในพ้ืนท่ีเกษตร

ระดับต่ํามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.53 ของจํานวนพืชท่ี

พบแมลงตอมดอกท้ังหมด ซึ่งสวนใหญเปนไมพ้ืนลางใน

วงศ Asteraceae รองลงม าเปนพ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 32.84 โดยจํานวนชนิดในแตละ

พ้ืนท่ีมีจํานวนแตกตางกันไปและไดนํามาจัดแบงเปนกลุม

แมลงหลักๆ ท่ีลงตอมดอกพืช เพ่ือใหงายตอการเขาใจ 

โดยใชลักษณะสัณฐานวิทยา  และพฤติกรรมบางประการ

ของแมลง ไดท้ังหมด 11 กลุมดวยกันดังน้ี คือ 1) กลุม 

honey bees เปนพวกผึ้งรวงท่ีใหนํ้าหวานในสกุล Apis 

spp.และผึ้งหึ่ง Bombus spp. อยูในวงศ Apidae อันดับ 

Hymenoptera 2) กลุม stingless beesเปนพวกชันโรง

อยูในสกุล Trigona spp. ในวงศ Apidae อันดับ 

Hymenoptera 3) กลุม carpenter bees เปนพวก

แมลงภู (giant carpenter bees) อยูในสกุล Xylocopa 

spp.และผึ้งเจาะหลอดไม (small carpenter bees) สกุล 

Ceratina spp., Pithitis sp. และ Braunsapis spp. ใน
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วงศ Apidae อันดับ Hymenoptera 4) กลุม Amegilla 

เปนผึ้งปา (wild bees) ซึ่งมีขนาดตัวใหญรองลงมาจาก

กลุมพวกแมลงภูผึ้งแถบฟาในสกุล Amegilla sp., 

Habropoda spp. และผึ้งกาเหวา  Thyreus sp. ในวงศ 

Apidae และผึ้งในสกุล Ctenoplecta sp. ในวงศ 

Melittidae อันดับ Hymenoptera 5) กลุม Nomia เปน

ผึ้งโนเมียอยูในสกุล Nomia spp. อยูในวงศ  Halictidae 

อันดับ Hymenoptera 6) กลุม halictids เปนพวกผึ้งปา 

(sweat bees) อยูในวงศ  Halictidae อันดับ 

Hymenoptera เชนในผึ้งสกุล Lipotreches spp., 

Lasioglossum spp., Halictus spp. Homalictus sp. 

และ Pseudapis sp. 7) กลุม Megachilids เปนพวกผึ้ง

กัดใบและผึ้งเมสอนในวงศ Megachilidae อันดับ 

Hymenoptera 8) กลุม wasps เปนพวกตอ แตน อยูใน

วงศ Vespidae, Sphecidae, Scoliidae, Pompilidae 

และ Eumenidae อันดับ Hymenoptera 9) กลุม

แมลงวัน flies ในวงศตางๆ ของอันดับ Diptera 10) กลุม

ผีเสื้อ  Lepidopterans รวมท้ังผีเสื้อกลางวัน  

(butterflies) ผีเสื้อบินเร็ว  (skippers) และผีเสื้อกลางคืน 

(moths) ในอันดับ Lepidoptera และ 11) กลุม Others 

หรือกลุมอ่ืนๆ ไดแกแมลงท่ีพบในปริมาณนอย

นอกเหนือจาก  11 กลุมท่ีกลาวมาแลว เชน พวกแตน

เบียน ดวงปกแข็ง มด มวน และอ่ืนๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
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DIVERSITY AND COMPOSITION OF THE RIPARIAN SPIDERS OF CENTRAL MEKONG RIVER IN 

THAILAND 

Prasithdi Wongbhrom 

Thai Nature Education Center   12/1 M.2 Kongdin, Klaeng ,Rayong, Thailand 

 

บทคัดยอ: แมนํ้าโขงเปนแมนํ้าขนาดใหญท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเอ้ือประโยชนในทางสังคม การสํารวจแมงมุม

ดําเนินการในระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2555  พบตัวอยางแมงมุมท้ังหมด 1,391 ตัว จําแนกเปน 136 

ชนิด 108 สกุล จาก 25 วงศ ในพ้ืนท่ีปาบุง-ปาทามพบแมงมุมมีความหลากหลายสูงท่ีสุด จําแนกแมงมุมตามโครงสรางการหา

กินเปน 6 แบบ ไดแก orb-web builders, foliage hunters, ground hunters, sheet web builders, scattered line 

weavers and ambushers และพบวา orb-web builder มีความหลากหลาย สูงท่ีสุด วงศ Araneidae, Salticidae, 

Thomisidae, Tetragnathidae มีความหลากชนิดสูง ในการศึกษาครั้งน้ีพบแมงมุมสกุล  Pardosa and Hippasa วงศ 

Lycosidae เปนดัชนีช้ีวัดวาระบบนิเวศปาริมนํ้ามีสภาพไมดี ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาแมงมุมในระบบ

นิเวศริมฝงแมนํ้าในประเทศไทยตอไป  

 

Abstract: The Mekong is a large river with a high biodiversity and socio-economic benefits. Spider survey 

was investigated during April to May 2012 in the riparian forest. The high species diversity was detected. 

The result showed that a total of 1,391 specimens were collected from four habitats and four localities 

and identified to 136 species 108 genera of 25 families. Guild structure analysis of the collected spiders 

revealed 6 feeding guilds viz ., orb-web builders, foliage hunters, ground hunters, sheet web builders, 

scattered line weavers and ambushers, and the orb-web builder is the highest diversity. The families 

Araneidae, Salticidae, Thomisidae, Tetragnathidae, and exhibited high species diversity. Pardosa and 

Hippasa (Lycosidae) have a high potential as biological indicators for monitoring of riparian ecosystem and 

indicate the bad riparian conditions, which is serve as a baseline for future study of spiders in riparian 

ecosystems of Thailand. 

Keywords: Mekong River, Riparian spiders, spiders, diversity, guild composition 
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INTRODUCTION 

 Spiders are one of the most ubiquitous 

and diverse groups of organisms have a worldwide 

distribution, occupying all land environments 

except at the polar extremes. Currently there are 

43,244 species described from 111 families of 

spiders and are estimated to number 60,000–

170,000 species (Coddington& Levi 1991; Platnick 

2012). About 311 species were recorded in 

Thailand which search in the world spider catalog 

of Norman Platnick (2011) for country names. The 

Mekong is the tenth-largest river in the world, the 

basin of the river drains a total land area of 

795,000 km2 from the eastern watershed of the 

Tibetan Plateau to the Mekong Delta. This river 

flows approximately 4,909 km through three 

provinces of China, continuing into Myanmar, Lao 

PDR, Thailand, Cambodia and Viet Nam before 

emptying into the South China Sea (MRC,2012), and 

is one of the world’s tropical river floodplain 

ecosystems, with a high biodiversity and socio-

economic benefits of Southeast Asian countries. 

The riparian areas of Mekong river is integral part of 

the everyday life for almost the entire population 

of the basin which are contained with agro-

ecosystem  and natural forest. Due to the scarcity 

of workers much of the spider diversity in the 

Mekong riparian remains unexplored. Considering 

the importance of spiders in the natural 

suppression of many insect pests and as 

bioindicators, urgent efforts are needed to 

understand their diversity. The aims of this study 

were to investigate the diversity of spiders in this 

riparian ecosystem of central Mekong River in 

Thailand. Though the study of spiders from 

Mekong region is still far from complete, the 

present study forms a basis for further 

investigations on this group. 

MATERIALS AND METHODS 

 The Mekong River is divided 3 regions in 

this study; the upper from the Tibetan Plateau, the 

Yunnan province of China to Nam Mae Kok and 

Nam Mae Ing in Chiang Rai Province Thailand, the 

central from Chiang Saen to Kong Chiem, Ubon 

Ratchatani, Thailand, and the lower from Kong 

Chiem, Thailand to the Mekong Delta in Vietnam. 

The study sites are located along the central of 

the region, an approximately 600 km along the 

broader of Lao and Thailand. It is situated at 

20°21.183’ N latitude and 100°1.183’ E longitude to 

15°19.05’ N latitude and 105°30.317’ E longitude, 

and a part of Eastern Thailand. About   90% of the 

total study area lies between 69 - 368 m. above 

mean sea level. Annual rainfall is 1,000 -1,600 mm, 

there is more rain in June - August. The climate is 

classified as tropical monsoonal, in the warmest 

months of March and April, average temperature 

ranges from 30°C to 38°C and cooler temperatures 

prevail from November to February. The riparian 

vegetation comprises mostly of seasonal flood 

forests (freshwater swamp forest), seasonal 

cultivate areas, and riparian grassland. The effect 

on dry season to the Mekong River was chosen for 

study because it contains the highest number of 

substrate types and habitats. The following 

localities along the river were classified to 4 habitat 

types and described; open sand area, riparian 

grassland, shrub, and seasonal flood forest. Four 

collecting period and four localities were 
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investigated; on 6-8 April 2012 at Khong Chiem, 

Ubon Ratchatani Province, 11-15 April 2012 at 

Chiang Saen, Chiang Rai Province, on 24-27 May 

1012 at Bung Khan Province, and on 28-30 May 

2012 at Pak Chom, Loei Province. The sampling 

procedure included four methods chosen to 

access all microhabitats in these four habitat types: 

direct searching, sweep-netting, litter sampling, and 

beating. The direct searching methods are 

synonymous with the ‘‘looking up’’ and ‘‘looking 

down’’ methods of Coddington et al. (1991), and 

were made at night on 07.00-09.00 pm, and in day 

light on 06.00-09.00 am. The sweep-netting and 

beating methods were adopted from Toti et al. 

(2000) and Cardoso et al. (2009). Litter sampling 

methods were made by sifter with a 1 cm mesh 

diameters. Ninety-six samples were collected, 64 of 

which inside 4 m wide and 50 m long transects. All 

specimens that were collected were stored in glass 

vials in 80% alcohol and labelled. Spiders were 

identified to family and species using existing 

identification keys wherever possible (Tikader1980, 

1982;  Barrion and Litsinger 1995; Koh 1996; 

Daxiang, Mingsheng and Jun 1999; Murphy and 

Murphy 2000; Deeleman 2001; Jocque and 

Dippenaar-Schoeman 2006). Due to lack of 

available identification keys for many families and 

the time required for conventional taxonomic 

work, a morphospecies approach was used to 

classify spiders. Global Positioning System hand 

unit (GPS) was used to determine the exact 

geographical locations. The identification of spiders 

was done following Species richness was estimated 

for each vegetation type, as well as for the regional 

data set using the nonparametric estimators 

Chao1and Jacknife 1. Species richness and 

accumulation curves were generated after 100 

randomizations using EstimateS 8.2 (Colwell 2009). 

Chao1gives an estimate of the absolute number of 

species in an assemblage based on the number of 

rare species (singletons and doubletons) in a 

sample. 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Spider diversity 

 A total of 1391 specimens representing 25 

families, 108 genera, and 136 species, which 

represent 43.72 % of spider species recorded in 

Thailand. The pooled species accumulation curve 

reached an asymptote for both Chao1, Jacknife 1, 

and Bootstrap (Fig. 1), indicating that sampling was 

almost complete at the regional level. The 

estimated total species richness using Chao1 was 

151± 8.04 (SD), Jacknife 2  was 173.6 ± 9.27 (SD) 

and using Bootstrap was 155± 0.96 for the 

complete sample. From all species recorded, 26 

were singletons (19.12% of all species) and 20 

were doubletons (14.70% of all species). The 

Araneidae was the dominant family in this study, 

which is composed of 27 species of 16 genera (357 

individuals, 20%). Salticidae was the next dominant 

family with 19 species of 16 genera (14%). 

Tetragnathidae (14 species; 10%), Thomisidae (13 

species; 9%) and Theridiidae (11 species; 8%) was 

the order of dominance of the other major families 

in this ecosystem (Table 1.) The ecological groups 

of spiders were divided four riparian habitats 

(Figure 2.); 101 spcecies (42%) were found in 

Seasonal flood forest, followed by shrub habitats 
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with 79 species (32%). In terms of individual 

specimens the most abundance were collected 

from grass field (38%) and shrub (28%). The most 

abundant species was Pardosa  pseudoannulata 

(Lycosidae) (81 individuals) and most of the 

individuals were found at open sand habitats. 

Pardosa  and Hippasa  have a high potential as 

biological indicators for monitoring and assessing 

the effect of anthropogenic disturbance in riparian 

ecosystem. This results showed that number of 

individuals of Lycosids  tended to increase with 

high increasing of open sand and grassland 

habitats. 

2. Guild composition 

The collected spiders can be divided into 

six functional groups based on their foraging 

behavior in the field (Uetz et al. 1999). The 

dominant guild was of the orb web builders (Table. 

1) and it comprised of 48 species from 5 families, 

the families Araneidae, Tetragnathidae Nephilidae, 

Uloboridae, and Psechridae fall under this 

category. Spiders of the category foliage hunters 

formed the next dominant guild in this ecosystem 

comprising of 27 species and it comprised 6 

families. Ambushers (19 species), ground hunters 

(18 species), scattered line weavers (18 species) 

and sheet web builders (8 species) are the other 

functional groups. The orb-web builders 

dominated the material, being represented by 

Leucauge decorata(Tetragnathidae), followed by 

Zygiella calyptrate (Tetragnathidae), Araneus 

mitificus (Araneidae), and Tetragnatha javana 

(Tetragnathidae). The Thomisidae is the most 

abundance of ambushers were presented by 

Runcinia albostriata and Amyciaea lineatipes. 

Pardosa pseudoannulata and Hippasa sp. are 

dominantly ground hunters, and belong to family 

Lycosidae. The most abundance of foliage hunters 

is Oxyopes javanus (Oxyopidae).  

The present study is the first of its kind in 

the Mekong river and is one of the few studies on 

spider communities in Thailand, and there is no 

previous work to compare the spider diversity. 

Spiders were divided according to their functional 

group there was a significant effect of habitat on 

the diversity. The web building and foliage running 

spiders rely on vegetation for some part of their 

lives, either for finding food, building retreats or for 

web building. The structure of the vegetation is 

therefore expected to influence the diversity of 

spiders found in the habitat. Comparatively, 

seasonal flood forests exhibit highly diverse 

assemblages, possibly due to higher structural 

complexity. The relatively open and diverse 

overstorey and understorey structure of seasonal 

flood forest supported the highest number of 

spider species while closed shrub habitat 

supported relatively few (Hore and Uniyal, 2008). 

Diversity generally increases when a greater variety 

of habitat types are present (Ried and Miller 1989). 

Uetz (1991) suggests that structurally more 

complex shrubs can support a more diverse spider 

community. Downie et al. (1999) and New (1999) 

have demonstrated that spiders are extremely 

sensitive to small changes in the habitat structure, 

including habitat complexity, litter depth and 

microclimate characteristics. There are many 

environmental factors, including the human 

activities that effect to species diversity. Currently 
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there are many hydroelectric developments, other 

human activities effect to the riparian spider fauna. 

Specifically, water drainage from the large dam 

effect to riparian ecosystem. Furthermore, the 

freshwater swamp forests is often chopped down 

or converted to agricultural land along the Mekong 

and the river banks. Therefore, documenting spider 

diversity in this ecosystem can provide important 

information to justify the conservation of this 

ecosystem. 

 

Table 1 Number of species of spiders, rare species (singletons and doubletons), and feeding guild of 

riparian spiders of central Mekong river in Thailand. 

Family  Guild Number of 

specimens 

Number of 

species 

Number of 

singletons 

Number of 

doubletons Araneidae ORB 357 27 3 2 
Tetragnathidae ORB 252 13 1 2 

Lycosidae GH 218 4 0 0 

Thomisidae AMB 106 13 0 4 

Oxyopidae AMB 66 4 0 0 

Salticidae FH 73 19 5 6 

Sparassidae FH 49 3 1 0 

Linyphiidae SWB 46 7 3 1 

Theridiidae SIW 41 11 2 3 

Pholcidae SIW 29 2 0 0 

Pisauridae SIW 29 4 1 0 

Nephilidae ORB 24 5 1 0 

Uloboridae ORB 20 2 0 0 

Clubionidae AMB 14 2 1 0 

Zodariidae GH 13 3 0 0 

Miturgidae AMB 10 2 1 0 

Hersiliidae FH 9 1 0 0 

Ochyroceratidae SIW 8 1 0 0 

Scytodidae GH 7 1 0 0 

Corinnidae GH 5 4 3 1 

Philodromidae AMB 5 2 0 1 

Oonopidae GH 3 1 0 0 

Psechridae ORB 3 1 0 0 

Gnaphosidae GH 3 3 3 0 

Theraphosidae GH 1 1 1 0 

  
1391 136 26 20 
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Figure 1 Species–accumulation curve and estimation curves Chao 1, jackknife 1, and bootstrap for the 96 

samples combined. The accumulation curves for singletons and doubletons are also presented 

 

 

 

Figure 2 Number of species and number specimens of spider assemblages across the different habitat 

types. Open sand, grass field, shrub, and season flood fores
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CONCLUSIONS 

The results presented here 25 families, 

108 genera, and 136 species, which represent 

43.72 % of spider species recorded in Thailand. 

The Araneidae was the dominant family, which 

is composed of 27 species of 16 genera, and the 

dominant guild was of the orb web builders and 

it comprised of 48 species from 5 families, the 

families Araneidae, Tetragnathidae Nephilidae, 

Uloboridae, and Psechridae fall under this 

category. The highest diversity were found in 

Seasonal flood forest. Spider diversity and 

feeding guild depend on the vegetation 

structure and habitat types of riparian 

ecosystem. Pardosa and Hippasa (Lycosidae) 

have a high potential as biological indicators for 

monitoring and assessing the effect of riparian 

ecosystem and indicate the bad riparian 

conditions. 
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การศึกษาแนวทางการออกแบบเสนทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษตนไมใหญ  เมือง

เชียงใหม: กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครเชียงใหม 

A Study on Guidelines for Designing a Big Trees Conservative Tourism 

Route: A Case Study of Chiang Mai Municipal Area 

พิทักษพงศ แบงทิศ แทนวุธธา ไทยสันทัด เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และ เยาวนิตย ธาราฉาย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

 

บทคัดยอ: การศึกษาแนวทางการออกแบบเสนทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษตนไมใหญเมืองเชียงใหม เลือกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม โดยเลือกจํานวนตนไมใหญภายใตจํานวนท่ีมาจากการประกวดตนไมใหญ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 2548-

2553 ท่ีไดรับโลหและเกียรติบัตรจํานวน 185ตน ซึ่งใชขอมูลหลัก 2 ประเภท คือขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูล

ปฐมภูมิประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ขอมูลศักยภาพกา รเขาถึงตนไมใหญสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของตนไมใหญในปจจุบัน และ

ฐานขอมูลทางกายภาพลักษณะท่ัวไปของตนไมใหญ ซึ่งใชเกณฑการประเมินอางอิงจาก เกณฑการพิจารณาและการตัดสิน 

ตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเมืองเชียงใหม ประจําป 2553 และใชทฤษฎีจินตภาพชุมชนเมือง (Image of the city) เปนสวน

เช่ือมโยงใหเห็นวา ตนไมใหญมีสวนสําคัญสวนหน่ึงท่ีสามารถ สะทอนจินตภาพชุมชนเมืองเชียงใหมไดเปนอยางดี ผลการศึกษา

พบวามีตนไมท้ังหมดจํานวน 45 ตนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใชเปนเสนทางศึกษาคิดเปน 24.32% ของจํานวนตนไมท้ังหมดท่ีสง

เขาประกวดโดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5 ยาน ไดแก ยานท่ี 2 (วัดเกต-ริมนํ้าปงสะพานนวรัฐ -สะพานนครพิงค ) มีตนไมใหญมากท่ีสุด 

จํานวน 19 ตน รองลงมาคือยานท่ี 3 (ยานกลางเวียง ) จํานวน10 ตน ยานท่ี 4 (กาดหลวง-ชางมอย-ทาแพ-วัวลาย) จํานวน 7 

ตนและยานท่ี 6 คือ (ยานหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม-วัดสวนดอก) จํานวน 7 ตนยานท่ี 7 (ยานหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ) มี

จํานวน 2 ตน ซึ่งท้ังหมดสามารถแบงเสนทางนํารองการศึกษาออกเปน 4 เสนทาง ไดแก เสนทางท่ี 1: วัดเกต–ริมปง ขาม

สะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค เสนทางท่ี 2: กาดหลวง-ชางมอย-ทาแพ-วัวลาย เสนทางท่ี 3: กลางเวียงเสนทางท่ี 4: เน่ืองจาก

ท้ังสองยานมีอาณาเขตใกลเคียงกันจึงใชเสนทางรวมกันไดแกยานหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม และยานหนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คําสําคัญ: เสนทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตนไมใหญ ทฤษฎีจินตภาพเมือง 

 

Abstract: Chiang Mai municipality was chosen to be locale of the study.  A number of chosen big trees 

were 185 obtained from the 2005-2010 Chiang Mai municipality big trees contest which were awarded.  

Primary and secondary data were mainly used in this study.  The former consisted of three aspects: big 

trees assessment potential; current green area condition of big trees; and database on general feature of 

big trees.  The evaluation criteria were based on the judgment of big trees in the contest in 2010 and the 

theory of image of the city.  This showed that big trees are partly important reflecting the image of Chiang 
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Mai city.  Findings revealed that 45 big tree (24.32%) were the most appropriate to be used as the study 

route.  These trees were found in five areas: area two – 19 big trees (Wat Ket – Rim Ping – Nawarat bridge 

– Nakornping bridge; area three – 10 big trees (city center); area four – 7 big trees (Kad Luang – Changmoi 

– Tahpae – Wualai); area six – 7 big trees (the area behind Chiang Mai University – Wat Suandok); and area 

seven – 2 big trees (the area in front of Chiang Mai University). All of these could be sorted into 4 study 

routes as follows: 1) Wat Ket – Rim Ping – Nawarat bridge – Nakornping bridge; 2) Kad Luang – Changmoi – 

Thapae – Waulai; 3) city center; 4) the areas behind and in front of Chiang Mai University. 

Keywords: conservative tourism route, conservative tourism, big trees, image of the city theory 

 

บทนํา 

 ตนไมใหญ  ๆ ในเมืองน้ันถือเปนสวนหน่ึงของ

ประวัติศาสตรดวยเชนกัน เน่ืองจากตนไมแสดงใหเห็นถึง

ความเปนมาของเรื่องราวความผูกพันระหวางการสรางบาน

สรางเมืองกับตนไม ลักษณะทางภูมินามในการเลือกพ้ืนท่ี 

ความเช่ือ และความศรัทธาของปวงชน อาจกลาวไดวา

“ตนไมเปนสัญลักษณของแผนดินและชุมชน” ตนไมใหญจึงมี

ประวัติหรือตํานานคูมากับเมืองอยางยาวนานข้ึนอยูกับวาจะ

มีหลักฐานหรือบันทึกเรื่องราวน้ัน ๆ ไวสืบคนหรือไม อยางไร

ก็ตามตนไมใหญเหลาน้ัน ลวนมีความสําคัญและมีคุณคาตอ

การเก็บรักษา ใหตกทอดสูลูกหลานรุนตอ ๆ ไป  

 ปจจุบั นตนไมใหญเหลาน้ี กําลังถูกคุกคามจาก

ความเจริญไดเขามาแทนท่ี ตนไมใหญไดกลายเปน สิ่งท่ีถูก

ละเลย เพราะการถูกมองขาม และขาดการดูแลเอาใจใส

ตนไมใหญเกิดโรค เกิดแผลตาง  ๆ และการคุกคามจากพืชท่ี

เปนพืชปรสิต กาฝาก หรือแผก่ิงกานมากเกินไปทําใหอาจเกิด

อันตรายตอท่ีพักอาศัยได  

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพปจจุบัน และปญหาของตนไมใหญในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม 2) เพ่ือหาเสนทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษตนไม

ใหญเหลาน้ี 

 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 

9. อุปกรณ 

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจและออกแบบ

ฉะน้ันจึงมีเครื่องมือและอุปกรณในการเก็บขอมูล 

ประกอบดวย 

 1.1 อุปกรณท่ีสําคัญในการสํารวจภาคสนามของ

ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก GPS ตลับเมตร กลองถายรูป กลอง

สํารวจ 

 1.2 แบบบันทึกขอมูล/แบบบันทึกการสังเกต 

10. วิธีการศึกษาขอมูล 

 ดําเนินการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลนคร

เชียงใหม ซึ่งมีเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 40 .216 ตาราง

กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 ตําบลของอําเภอเมืองเชียงใหม 

โดยอาศัยแหลงท่ีมาของขอมูลอยู 2 ประเภท คือ  

 2.1 ขอมูลปฐมภูมิ  เปนขอมูลแบบบันทึกขอมูล

และแบบบันทึกการสังเกต ทางกายภาพของพ้ืนท่ีจริง โดยมี

การเก็บอยู 3 ประเภท  ไดแก ขอมูลการเดินทางศึกษา 

ทรัพยากรหลักคือพืชพรรณท่ีเปนตนไมใหญ สภาพปจจุบัน

ในพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีตนไมใหญข้ึนอยู 

 - การเก็บขอมูลศักยภาพการเขาถึงตนไมใหญ 

 การเก็บขอมูลตําแหนงพิกัด และศักยภาพการ

เขาถึงซึ่งแบงพ้ืนท่ีศึกษาออกเปน 6 กลุมพ้ืนท่ีจากท้ังหมด 

185 ตน 
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 - การเก็บขอมูลสภาพปจจุบันในพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี

ตนไมใหญอยูเลือกใชการเก็บขอมูลท้ังหมด 9 เรื่อง โดยมีการ

ใหคะแนนแตละเรื่อง 5 คะแนน ไดแก 1) เรื่องการกําจัดขยะ 

2) ระบายนํ้าเสีย 3) ไฟสนาม 4) นํ้าอุปโภค 5) นํ้าบริโภค 6) 

ความเอาใจใส /ดูแลรักษา 7) การปรับเสริมภูมิทัศนโคนตน 

8) ความสัมพันธกับวิถีชีวิตชุมชน  9) ภูมิปญญาใชประโยชน 

และพิจารณาเฉพาะยาน (District) ท่ีมีคะแนนศักยภาพการ

เขาถึงตนไมใหญท่ีดี มีความเหมาะสมท่ีจะใชเปนเสน ทาง

ศึกษาและอนุรักษพ้ืนท่ีตนไมใหญในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม เปนหลัก และนําคะแนนมาสรุปรวมท้ังหมดจะมี

คะแนนเต็ม 45 คะแนน หรือ 100% หากตนใดมีคาคะแนน

เกิน 50% แสดงวาตนน้ันมีสภาพของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีควร

พัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีรองรับนักทองเท่ียวท่ีจะเขาไปศึกษาไดใ น

อนาคต 

 - การเก็บขอมูลตําแหนงพิกัด และฐานขอมูล

ลักษณะท่ัวไปของตนไมใหญเลือกใชการเก็บขอมูลท้ังหมด 

11 หัวขอ ไดแก 1) รหัส 2) สถานท่ีตั้งตนไม 3) ช่ือตนไม 4) 

ปท่ีไดรับรางวัล 5) รางวัลท่ีไดรับ 6) อายุ 7) ขนาดทรงพุม 8) 

เสนรอบวง 9) ความสูง 10) ความสมบูรณของตนไม 11) 

ความนาสนใจในการเขามาศึกษา ดังตารางท่ี 1-3 

 2.2 ขอมูลทุติยภูมิคือขอมูลท่ีนํามาจากแผนใน

ระดับตาง ๆ กฎหมาย พระราชบัญญัติผังเมือง 2518 ประวัติ

เมืองเชียงใหม ประวัติตนไม สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร 

ในบริเวณใกลเคียงตนไมใหญ ศูนย ขอมูลและบริการ ท่ีพัก 

สปา รานอาหาร เปนตน โดยใชในการอางอิงเพ่ือใหงานวิจัย

น้ีมีความนาเช่ือถือมากข้ึน (วรลัญจก และคณะ, 2555) 

 2.3 ประเมินศักยภาพของตนไมท้ังหมด 185 ตน 

โดยทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทุกดานท่ีอางอิงจาก

เกณฑการพิจารณาและการตัดสิน ตนไมใหญในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม ประจําป 2553 และใชทฤษฎีจินตภาพชุมชน

เมือง (Image of the city) (Kevin G. Lynch, 1960) เปน

สวนเช่ือมโยงใหเห็นวา ตนไมใหญในงานวิจัยเหลาน้ีเปนสวน

สําคัญสวนหน่ึงท่ีสามารถสะทอนจินตภาพชุมชนเมือง

เชียงใหมไดเปนอยางดี  และสงเสริมแนวทางการออกแบบ

เสนทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษตนไมใหญเมืองเชียงใหมตอไป 

ซึ่งแบงพ้ืนท่ีโดยใชลักษณะของยาน  (District) ซึ่งสวนใหญมี

ศักยภาพเปนแหลงทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาตินิยม

ไปเท่ียวโดยแบงเปนยานไดท้ังหมด 7 ยาน (รุจิรา , 2554 ) 

ดังน้ี 

 

ผลและวิจารณผล 

การศึกษาพบวาเสนทางของตนไมใหญ ท้ังหมดมี

ความแปรผันตามแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาเท่ียว

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหมท้ังสิ้นและมีตัวแปรรองท่ี

สามารถสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษน้ีคือ บรรยากาศ

โดยรวมในแตละยานท่ีตนไมดํารงอยูน้ัน ลวนมีบริบทท่ีมี

ความเปนรองรอยในอดีตอยูพอสมควร ท้ังรูปแบบ

สถาปตยกรรม วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเปน

ธรรมชาติของสองฝงริมแมนํ้าปง และความสะดวกในการท่ี

จะไปเท่ียวชมหรือศึกษาความรู ซึ่งสอดคลองกับวัตถุ ของ

งานวิจัยครั้งน้ีอยู 2 ประเด็น ไดแก 
 

28. ฐานขอมูลตนไม ลักษณะทางกายภาพของตน 

และความนาสนใจ 

 พบวาสวนใหญยังมีสภาพท่ีสมบูรณ ถึง 134 ตน 

หรือ 72% และอีก 51 ตนหรือ 28% ถูกตัดแตงหรือมีโรค

แมลงคุกคาม (ตารางท่ี 4, ภาพท่ี 1 และ 2) ตําแหนงของ

ตนไมท้ังหมด 185 (ภาพท่ี 3) 

 เมื่อพิจารณาจากเกณฑ 3 ดาน คือ 1) ดานขอมูล

ศักยภาพการเขาถึงตนไมใหญ  2) ดานสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของ

ตนไมใหญในปจจุบัน และ  3) ดานฐานขอมูลทางกายภาพ

ลักษณะท่ัวไปของตนไมใหญ ซึ่งใชเกณฑการประเมินอางอิง

จาก เกณฑการพิจารณาและการตัดสิน ตนไมใหญในเขต

เทศบาลนครเมืองเชียงใหม ประจําป 2553 (รงรอง และ

 
 1. ยานนิมมานเหมินทร-ถนนศิริมังคลาจารย-บริเวณตรงขามโรงพยาบาลสวนดอก 
 2. ยานวัดเกต-ริมน้ําปง ขามสะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค 
 3. ยานกลางเวียง 
 4. ยานกาดหลวง-ชางมอย-ทาแพ-วัวลาย 
 5. ยานหวยแกว-สันติธรรม 
 6. ยานหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม-วัดสวนดอก 
 7. ยานหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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คณะ, 2549) จากการวิเคราะหและประเมินโดยใชเครื่องมือ

การวิจัยดังกลาวมาวิเคราะหรวมกันเพ่ือหาตนท่ีมีคาศักยภาพ

การเขาถึงและสภาพพ้ืนท่ีท่ีดีและตนท่ีมีลักษณะทางกายภาพ

ดีมีความนาสนใจเขาไปศึกษามากก็จะไดรับการคัดเลือก และ

พบวามีตนไมท้ังหมดจํานวน  45 ตน ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

ใชเปนเสนทางศึกษาคิดเปน 24.32% ของจํานวนตนไม

ท้ังหมดท่ีสงเขาประกวด 185 ตน 

 เมื่อพิจารณาจากท้ังหมด 45 ตน สามารถจําแนก

ได 22 ชนิด 16 วงศ ตําแหนงท่ีข้ึนอยูของท้ัง 45 ตน (ตาราง

ท่ี 5 และ ภาพท่ี  4) ซึ่งมีตนจามจุรีและตนโพธ์ิมากท่ีสุดถึง

ชนิดละ 8 ตน รองลงมาคือตนมะขามจํานวน 7 ตน อันดับ 3 

ไดแก ยางนา จํานวน 3 ตน และอันดับ 4 คือ ตน

ตะเคียนทอง มีจํานวน 2 ตน ท่ีเหลือจากน้ันมีจํานวนชนิดละ 

1 ตน และสวนใหญมีถ่ินกําเนิดในปาทางภาคเ หนือของไทย 

ยกเวน จามจุรี โพธ์ิ ยางนา แอปเปลสตาร ไทรดาง ลาน คอ 

ตีนเปดฝรั่ง ชองแมว ถอน ลีลาวดี ท่ีเปนไมตางถ่ิน (ไซมอน 

และคณะ, 2555) 

29. กําหนดเสนทางการออกแบบเสนทางทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

 ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีและ

เสนทางการศึกษาอนุรักษ ท้ัง 45 ตน โดยแบงเปนยาน 5 

ยาน ไดแก ยานท่ี 2 (วัดเกต-ริมนํ้าปงสะพานนวรัฐ -สะพาน

นครพิงค) มีตนไมใหญมากท่ีสุด มีจํานวน 19 ตน รองลงมา

คือ ยานท่ี 3 (ยานกลางเวียง มีจํานวน 10 ตน ยานท่ี 4 (กาด

หลวง-ชางมอย- ทาแพ- วัวลาย ) และยานท่ี 6 คือยานหลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม- วัดสวนดอก) มีจํานวนยานละ 7 ตน

ยานท่ี 7 (ยานหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ) มีจํานวน 2ตน 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 

 ซึ่งมีตนไมท่ีอยูในเกณฑ ท่ีเหมาะสําหรับการเขาไป

ศึกษา แสดงเปนตําแหนงของตนไมในแตละยาน และ

เสนทางท่ีจะเดินทางเขาไปศึกษาแบงตามการกระจุกตัวของ

กลุมตนไมใหญของยานน้ันๆและยานใกลเคียง ทําใหผูวิ จัย

สามารถสรุปเสนทางท่ีเหมาะสมออกเปน 4 เสนทาง ไดแก  

 เสนทางท่ี 1 : วัดเกต -ริมปง ขามสะพานนวรัฐ 

สะพานนครพิงค ระยะทาง 5.9 กิโลเมตร พบตนไมใหญ 

จํานวน 19 ตน (ภาพท่ี 5 และ 6) 

 เสนทางท่ี 2: กาดหลวง- ชางมอย- ทาแพ- วัวลาย 

ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร พบตนไมใหญ จํานวน 7 ตน (ภาพท่ี 

5 และ 6) 

 เสนทางท่ี 3: กลางเวียง ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร 

พบตนไมใหญ จํานวน 10 ตน (ภาพท่ี 7 และ 8) 

 เสนทางท่ี 4: เน่ืองจากท้ังสอ งยานมีอาณาเขต

ใกลเคียงกันจึงใชเสนทางรวมกัน  ไดแก  ยานหลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และยานหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร พบตนไมใหญ จํานวน 9 ตน (ภาพท่ี 

7 และ 8) 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 ตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ท้ังหมด 

185 ตน สวนใหญยังมีสภาพท่ีสมบูรณ ถึง 134 ตน หรือ 

72% และท่ีเหลืออีก 28% ถูกตัดแตงหรือมีโรคแมลง ซึ่งตอง

ใชเทคนิคการตัดแตงและการทําศัลยกรรมเพ่ือรักษาหรือแกไข

ตนไมใหญตอไป (เดชา, 2543) และมี 45 ตน ท่ีมีความท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการใชเปนเสนทางศึกษาซึ่งเส นทางศึกษา 

สามารถแบงออกเปน 4 เสนทางหลัก  ไดแก เสนทางท่ี 1:  

ยานท่ี 2 วัดเกต-ริมปง ขามสะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค

เสนทางท่ี 2: ยานท่ี 3 กลางเวียงเสนทางท่ี 3: ยานท่ี 4 กาด

หลวง- ชางมอย-ทาแพ-วัวลายเสนทางท่ี 4: ยานท่ี 6 หลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและยานท่ี7 หนามหาวิทยาลัยเชียงใหม

มีระยะทางตั้งแต 4-7 กิโลเมตร และคัดเลือกพ้ืนท่ีนํารองท่ีจะ

พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบตนไม จํานวน 6 สถานท่ี ใน 5 ยาน ท่ีมี

ความเหมาะสมตามหลักการประเมินท่ีตั้งไว ซึ่งลวนมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตรคูกับบานเมืองมาอยางยาวนาน 

มีความผูกพันความทรงจํากับสถานท่ีน้ัน  ๆ หากมีการเขาใจ

หลักการเก็บขอมูลการอนุรักษท่ีถูกตอง ทราบวามีตนไมใหญ

อยูท่ีใด ยานใด บางของเมือง ใครเปนผูดูแลรับผิดชอบหลัก มี

การเขาถึงพ้ืนท่ีไปรับทราบสภาพและบริบทของตนไมปญหาท่ี

เกิดข้ึนอยูแลวและอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และมีความรูตาม
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หลักการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีดี มีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหตนไมใหญ

น้ันสมบูรณตลอดไป และเราในฐานะมนุษยก็จะไดมีเสนทาง

ศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ไดเรียนรูคุณคาของตนไมใหญ ตลอดไป

เชนกัน 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลและแบบบันทึกการสังเกตการเก็บขอมูลศักยภาพการเขาถึงตนไมใหญ (สถานท่ีราชการ G) 

ลําดับ รหัส ตนไม สถานท่ีตั้งตนไม แขวง 

ประเภททางสัญจร 

ท่ีสามารถเขาถึง 

ลักษณะทางสัญจร 

(3) 

การเขาถึงตนไมใหญ 

(3-2-1) 

หมายเหตุ ทางเทา จย./

จยย. 

รถยนต ความ

ปลอดภัย 

ความ

สะอาด 

ความ

สวยงาม 

ยาก 

 

(1) 

คอนขาง

งาย 

(2) 

งาย 

 

(3) 

1 G1 ยางอินเดีย สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม            

2 G2 โสกพวง สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม            

3 G3 ตะเคียนทอง สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 แขวงเม็งราย / / / 2 3 3   / ยานที่4.กาดหลวง-ชางมอยฯ 

4 G4 มะขาม สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 แขวงเม็งราย / / / 2 3 3   / ยานที่4.กาดหลวง-ชางมอยฯ 

5 G5 กระเบา สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 แขวงเม็งราย / / / 2 3 3   / ยานที่4.กาดหลวง-ชางมอยฯ 

6 G6 มะมวงปา สวนรุกขชาติหวยแกว แขวงศรีวิชัย /   2 2 2   / ยานที่7.หนามช. 

7 G7 ยางนา สวนรุกขชาติหวยแกว (ตนที่ 2 ดานขวามือ) แขวงศรีวิชัย /   2 2 2   / ยานที่7.หนามช. 

8 G8 จามจุรี มณฑลทหารบกที่ 33 (คายกาวิละ) แขวงกาวิละ / / / 2 3 3   / ยานที่2.ยานวัดเกต – ริมปงฯ 

9 G9 ไทรนิโครธ มณฑลทหารบกที่ 33 (คายกาวิละ) แขวงกาวิละ / / / 2 3 2   / ยานที่2.ยานวัดเกต – ริมปงฯ 

10 G10 จามจุรี สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม (ลานออกกําลังกาย) แขวงศรีวิชัย / / / 2 3 3   / ยานที่1.นิมมานเหมินทรฯ 

11 G11 จามจุรี สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม  (ดานหนา) แขวงศรีวิชัย / / / 2 3 3   / ยานที่1.นิมมานเหมินทรฯ 

12 G12 จามจุรี ศูนยศิลปาชีพหวยแกว แขวงศรีวิชัย / / / 2 2 2   / ยานที่7.หนามช. 

13 G13 ยางอินเดีย 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม แขวงนครพิงค /   2 2 2   /  

14 G13 ยางอินเดีย 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม แขวงนครพิงค /   2 2 2   /  

15 G14 ยางอินเดีย ศูนยฝกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจร แขวงนครพิงค           

16 G15 ไทร ศูนยฝกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจร แขวงนครพิงค           

17 G16 มะขาม สํานักงานแขวงนครพิงค แขวงนครพิงค / / / 2 3 3   / ยานที่2.ยานวัดเกต – ริมปงฯ 

18 G17 มะหาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  แขวงศรีวิชัย /   2 2 2  /   

19 G18 มะเกลือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  แขวงศรีวิชัย /   2 2 2  /   
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลและแบบบันทึกการสังเกตสภาพปจจุบันในพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีตนไมใหญอยู (สถานท่ีราชการ G) 

ลําดับ รหัส ตนไม สถานท่ีตั้งตนไม แขวง 

การกําจัด

ขยะ 

 

 

(5) 

ระบายน้ํา

เสีย 

 

 

(5) 

ไฟ

สนาม 

 

 

(5) 

น้ําอุปโภค 

 

 

 

(5) 

น้ํา

บริโภค 

 

 

(5) 

ความเอา

ใจใส/

ดูแลรักษา 

 

(5) 

การปรับ

เสริมภูมิ

ทัศนโคน

ตน 

(5) 

ความสัมพันธ

กับวิถีชีวิต

ชุมชน 

 

(5) 

ภูมิปญญา

ใช

ประโยชน 

 

(5) 

รวมคะแนนของ

สภาพปจจุบัน 

เต็ม 45 และคิด

เปน (%) 

1 G1 ยางอินเดีย สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม           เขาถึงยาก 

2 G2 โสกพวง สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม           เขาถึงยาก 

3 G3 ตะเคียนทอง สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 แขวงเม็งราย 5 5 4 3 4 5 4   30 = 66.7% 

4 G4 มะขาม สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 แขวงเม็งราย 5 5 4 3 3 4 4   28 = 62.2% 

5 G5 กระเบา สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 แขวงเม็งราย 5 5 4 3 3 4 4   28 = 62.2% 

6 G6 มะมวงปา สวนรุกขชาติหวยแกว แขวงศรีวิชัย 4 4 4 3 5 4 5   29 = 64.4% 

7 G7 ยางนา สวนรุกขชาติหวยแกว (ตนที่ 2 ดานขวามือ) แขวงศรีวิชัย 4 4 3 3 3 4 4   25 = 55.5% 

8 G8 จามจุรี มณฑลทหารบกที่ 33 (คายกาวิละ) แขวงกาวิละ 5 5 5 5 5 5 4   34 = 75.5% 

9 G9 ไทรนิโครธ มณฑลทหารบกที่ 33 (คายกาวิละ) แขวงกาวิละ 4 4 3 4 5 5 4   29 = 64.4% 

10 G10 จามจุรี สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม (ลานออกกําลังกาย) แขวงศรีวิชัย 5 5 5 5 5 5 4   34 = 75.5% 

11 G11 จามจุรี สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม  (ดานหนา) แขวงศรีวิชัย 5 5 5 5 5 5 4   34 = 75.5% 

12 G12 จามจุรี ศูนยศิลปาชีพหวยแกว แขวงศรีวิชัย 5 4 4 3 4 4 4   28 = 62.2% 

13 G13 ยางอินเดีย 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม แขวงนครพิงค 3 4 3 3 4 4 4   25 

14 G13 ยางอินเดีย 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม แขวงนครพิงค 3 4 3 3 4 4 4   25 

15 G14 ยางอินเดีย ศูนยฝกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจร แขวงนครพิงค           

16 G15 ไทร ศูนยฝกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจร แขวงนครพิงค           

17 G16 มะขาม สํานักงานแขวงนครพิงค แขวงนครพิงค 5 4 3 4 4 5 4   29 = 64.4% 

18 G17 มะหาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  แขวงศรีวิชัย 4 3 2 3 3 3 3   21 

19 G18 มะเกลือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  แขวงศรีวิชัย 2 4 1 3 3 4 4   21 
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ตารางท่ี 3 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลและแบบบันทึกการสังเกตตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม แยกตามสถานท่ีตั้งตนไมใหญ: สถานท่ีราชการ (G) 

รหัส สถานท่ีตั้งตนไม ช่ือตนไม ปท่ีไดรับรางวัล รางวัล อายุ (ป) ขนาดทรงพุม (ม.) เสนรอบวง (ม.) ความสูง (ม.) 

ความสมบูรณของตนไม 

ส่ิงแวดลอมรอบตน 

สมบูรณดี /ถูกตัดแตงหรือมีโรค-แมลง 

ความนาสนใจในการเขามาศึกษา  

(มาก/ปานกลาง/นอย) 

G1 สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม  ยางอินเดีย 2548 โลห 
   

29.7 สมบูรณดี 1 นอย เนื่องจากการเขาถึง 

G2 สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม  โสกพวง 2548 โลห 
   

38.00 สมบูรณดี 2 นอย เนื่องจากการเขาถึง 

G3 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 ตะเคียนทอง 2548 โลห 
 

28 5.70 54.0 สมบูรณดี 3 มากเพราะเปนไมหายาก 

G4 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 มะขาม 2548 โลห 
 

28 4.53 39.1 ถูกตัดแตงกิ่ง ปานกลาง 

G5 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 กระเบา 2552 โลห 
 

20 4.60 27.6 มีรังแมลงรอบตน ปานกลาง 

G6 สวนรุกขชาติหวยแกว มะมวงปา 2551 โลห 
 

16.3 3.60 37.50 สมบูรณดี 4 มากเพราะเปนไมหายาก 

G7 สวนรุกขชาติหวยแกว (ตนที่ 2 ดานขวามือ) ยางนา 2552 โลห 
 

18.45 4.25 40.0 สมบูรณดี 5 ปานกลาง 

G8 
มณฑลทหารบกที่ 33 

(คายกาวิละ) 
จามจุรี 2551 เกียรติบัตร 

 
32 5.50 20.50 สมบูรณดี 6 นอย เปนพ้ืนที่ความม่ันคง 

G9 
มณฑลทหารบกที่ 33 

(คายกาวิละ) 
ไทรนิโครธ 2552 โลห 

 
18.4 1.85 10.00 สมบูรณดี 7 นอย เปนพ้ืนที่ความม่ันคง 

G10 
สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม 

(ลานออกกําลังกาย) 
จามจุรี 2552 โลห 

 
40 6.10 24.36 สมบูรณดี 8 ปานกลาง อยูในเขตพักอาศัย 

G11 สํานักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม  (ดานหนา) จามจุรี 2553 เกียรติบัตร 
 

38 6.00 32.79 สมบูรณดี 9 ปานกลางอยูในเขตพักอาศัย 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบ จํานวนตนไมใหญท้ังหมดจําแนกตามสถานท่ีศึกษาตอจํานวนตนไมท่ีมีความสมบูรณ และจํานวน

ตนไมท่ีถูกตัดโคน ตัดแตงหรือมีโรคและแมลง 

สถานที่ตั้งตนไมใหญ จํานวนตนไมทั้งหมด ความสมบูรณของตนไม ถูกตัดแตงหรือมีโรค-แมลง 

ตนไมใหญในสถานที่ราชการ 19 16 3 

ตนไมใหญในสถานที่เอกชน 13 10 3 

ตนไมใหญในที่สาธารณะ-ชุมชน 15 13 2 

ตนไมใหญในสถาบันการศึกษา 17 11 6 

ตนไมใหญในวัดและศาสนสถาน 34 27 7 

ตนไมใหญในโรงเรียน 87 57 30 

รวม 185 134 51 

 

ตารางท่ี 5 แสดง ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ และสถานท่ีพบ (เต็ม, 2518) 

No. ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ สถานท่ีพบ 
1 จามจุรี (P1) Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE สโมสรเชียงใหมยิมคานา 

2 มะขาม (U9) Tamarindus indica Linn. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ม.พายัพวิทยาลัยพระคริสตธรรม 

3 จามจุรี (U11)  Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ม.พายัพ แผนกพันธกิจเอดส 

4 ประคําไก (U12) Drypetes roxburghii Wall.  EUPHORBIACEAE ม.พายัพ (วิทยาลัยดุริยศิลป) 

5 ถอน (U13) Albizia procera (Roxb.) Benth. MIMOSACEAE ม.พายัพ (วิทยาลัยดุริยศิลป) 

6 พิกุล (T14) Mimusops elengi Linn.  SAPOTACEAE วัดปาแพง 

7 ยางนา (T15)  Dipterocarpus alatus Roxb.ex G Don.  DIPTEROCARPACEAE วัดเมืองกาย 

8 จามจุรี (S7) Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

9 ไทรดาง (S18) Ficus benjamina L.. MORACEAE โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

10 มะขาม (S28) Tamarindus indica Linn. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

11 มะขาม (S34) Tamarindus indica Linn. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

12 ทองกวาว (S35) Butea monosperma (Lam.) Taub LEGUMINOSAE โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

13 คอ (S41) Livistona speciosa Kurz  PALMAE  โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

14 จามจุรี (S43) Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

15 ชองแมว (S59) Gmelina philippensis Charm. LAMIACEAE (LABIATAE) โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

16 ตะแบก (S63) Lagerstroemia floribunda Jack LYTHRACEAE โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

17 แอปเปลสตาร (S71) Chrysophyllum cainito L. SAPOTACEAE โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

18 ตีนเปดฝรั่ง (S75) Crescentia alata HBK. BIGNONIACEAE โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

19 มะขาม (G16) Tamarindu sindica Linn. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE สํานักงานแขวงนครพิงค 

20 มะขาม (P3) Tamarindus indica Linn. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE โรงแรมแทมมารีน 

21 โพธิ์1 (C4) Ficus religiosa L. MORACEAE  แจงศรีภูมิ 

22 โพธิ์2 (C4) Ficus religiosa L. MORACEAE แจงศรีภูมิ 

23 โพธิ์2 (C8) Ficus religiosa L. MORACEAE ตรงขามหอสมุดแหงชาติรัชมังฯ  

24 ยางนา (T4) Dipterocarpus alatus Roxb.ex G Don.  DIPTEROCARPACEAE วัดเจดียหลวง (ดานหลัง) 

25 ยางนา (T5) Dipterocarpus alatus Roxb.ex G Don.  DIPTEROCARPACEAE วัดเจดียหลวง (ดานหนา) 

26 ลีลาวดี (T6) Plumeria spp.  APOCYNACEAE วัดเชียงม่ัน 

27 สมอพิเภก (S9) Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.  COMBRETACEAE โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

28 มะขาม (S81) Tamarindus indica Linn. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE โรงเรียนอนุศึกษา 

29 ตะเคียนทอง (S83) Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

No. ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ สถานท่ีพบ 

30 ยางอินเดีย (P2) Ficus elastica Roxb. MORACEAE โรงแรมยางคําวิลเลจ 

31 ตะเคียนทอง (G3) Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE สน.บริหารพ้ืนที่อนุรักษที1่6 

32 โพธิ์ (C5) Ficus religiosa L. MORACEAE สุสานหายยา (ชุมชนทิพยเนตร) 

33 โพธิ์ (T1) Ficus religiosa L. MORACEAE วัดหม่ืนสาร 

34 มะขาม (T2) Tamarindus indica Linn. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE. วัดหม่ืนสาร 

35 โพธิ์2 (T16) Ficus religiosa L. MORACEAE วัดศรีสุพรรณ 

36 ลาน (T21) Corypha lecomtei Becc.  PALMAE วัดนันทาราม 

37 โพธิ์ (U1)  Ficus religiosa L. MORACEAE มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(หนาหอพักหญิง.2) 

38 พะยอม (T11) Shorea roxburghii G.Don. DIPTEROCARPACEAE วัดสวนดอก (ดานหลัง) 

39 โพธิ์ (T12) Ficus religiosa L. MORACEAE วัดสวนดอก 

40 กาสะลองคํา (T10) Radermachera ignea (Kuzz) Steenlis. BIGNONIACEAE วัดสวนดอก (รานคาชุมชน) 

41 จามจุรี1 (U3) Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะทันตแพทย 

42 จามจุรี2 (U3) Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะทันตแพทย 

43 จามจุรี3 (U3) Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะทันตแพทย 

44 มะมวงปา (G6) Mangifera coloneura Kurz.  ANACARDIACEAE สวนรุกขชาติหวยแกว 

45 จามจุรี (G12) Samanea saman (Jacq.)  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ศูนยศิลปาชีพหวยแกว 

 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนตนไมใหญท้ังหมดท่ีเหมาะสมกับการท่ีจะเขาไปศึกษา โดยแบงตามยาน 

พื้นท่ี จํานวนตนไม

ยานที่ 1 

จํานวนตนไม

ยานที่ 2 

จํานวนตนไม

ยานที่ 3 

จํานวนตนไม

ยานที่ 4 

จํานวนตนไม

ยานที่ 5 

จํานวนตนไม

ยานที่ 6 

จํานวนตนไม

ยานที่ 7 

จํานวนตนไม

ยานที่ 8 

ตนไมใหญในสถานที่

ราชการ (G) 

 1  1   2  

ตนไมใหญในสถานที่เอกชน

(P) 

 1 1 1     

ตนไมใหญในที่สาธารณะ-

ชุมชน (C) 

  3 1     

ตนไมใหญใน

สถาบันการศึกษา (U) 

 4    4   

ตนไมใหญในวัด-ศาสนศ

ถาน (T) 

 2 3 4  3   

ตนไมใหญในโรงเรียน (S)  11 3      

รวม 0 19 10 7 0 7 2 0 
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ภาพท่ี 1 ฐานขอมูลตนไม ลักษณะทางกายภาพของตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยแบงตามสถานท่ีตั้ง 

 

ภาพท่ี 2 เปอรเซ็นตฐานขอมูลตนไม ลักษณะทางกายภาพของตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
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จาํนวนตน้ไมท้ั้งหมด ความสมบูรณ์ของตน้ไม้ ถูกตดัแต่งหรือมีโรค-แมลง

72%

28%

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของส้นไม้เทยีบกบัการถูกตดัแต่งหรือมโีรค-

แมลง

ความสมบูรณ์ของตน้ไม้

ถูกตดัแต่งหรือมีโรค-แมลง
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ภาพท่ี 3 ตําแหนงตนไมใหญท่ีสงเขาประกวดท้ังหมด 185 ตน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
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ภาพท่ี 4 ตําแหนงตนไมท้ังหมดจํานวน 45 ตนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใชเปนเสนทางศึกษา 
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ภาพท่ี 5 เสนทางนํารองสายท่ี 1 และสายท่ี 2 ในการใชเปนเสนทางศึกษา 

 

ภาพท่ี 6 ชนิดและจํานวนตนไมท่ีพบในแตละเสนทางในสายท่ี1 และสายท่ี 2 
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ภาพท่ี 7 เสนทางนํารองสายท่ี 3 และสายท่ี 4 ในการใชเปนเสนทางศึกษา 

 

ภาพท่ี 8 ชนิดและจํานวนตนไมท่ีจะเจอในแตละเสนทางในสายท่ี 3 และสายท่ี 4 
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การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวภายใตแนวคิดชุมชนนิเวศ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองแมโจ 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

Green Space Development with the Concept of Eco-Town: A Case 

Study of Maejo Municipality, Sansai District, Chiang Mai 

จุติชัย ดวงลําพันธ1 เยาวนิตย ธาราฉาย1 เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง1 ศิริชัย หงษวิทยากร1  

และ ปรัชมาศ ลัญชานนท1 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

 

บทคัดยอ: งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาการจําแนกประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียวและศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ี ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือ

การพัฒนา มีกรอบแนวความคิดในการวิจัย จากการรวบรวมเอกสารและทบทวนวรรณกรรม จนไดขอสรุปเพ่ือหารูปแบบการ

จําแนกประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีความสอดคลองกับพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแมโจดังน้ี คือ พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ

การผลิต พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม และพ้ืนท่ีสีเขียวริมเสนทางสัญจร โดยการจําแนกขอบเขตพ้ืนท่ี

และสรางสมดุลดานการใชประโยชนท่ีดินใหเกิดความเหมาะสมแกสภาพพ้ื นท่ี ซึ่งมิติในการพิจารณา คือ มิติดานพ้ืนท่ี (Area 

Base) จะพิจารณาถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีสีเขียวในแตละพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกัน รวมท้ังการนําการวิเคราะห

ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีมาใชในการประเมินและเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม และมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ื นท่ีสีเขียวท่ี

กอใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมและกิจกรรมชุมชนเมืองใหไดมากท่ีสุด 

จากการศึกษาครั้งน้ี ไดใชการศึกษาจากภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2553 ประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ี ทําใหไดแผนท่ีบงช้ีและ

จําแนกประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแมโจ และจากการศึกษาดานศักยภาพของพ้ืนท่ีสีเขียวแตละประเภท ทํา

ใหทราบวาจากการจําแนกพ้ืนท่ี สีเขียวท้ังหมด 5 ประเภท มีพ้ืนท่ีสีเขียว 2 ประเภท ท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนา คือ พ้ืนท่ีสีเขียว

ธรรมชาติ และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต ควรเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีควรอนุรักษ เน่ือง จากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางดานสิ่งแวดลอม

และคุณคาตอชุมชนสูง เพ่ือรักษาสมดุลดานสภาพแวดลอมใหกับชุมชนและชวยสงเสริมการเปนชุมชนนิเวศอยางยังยืน 

คําสําคัญ: พ้ืนท่ีสีเขียว ชุมชนนิเวศ โครงขายสีเขียว การพัฒนา 

 

Abstract: This study aimed to investigate the classification of green space types and potential of the 

green space which was appropriate for developing. The conceptual framework of this study was obtained 

from data collection and review of literature for finding the form of green space classification relevant to 

the condition of Maejo municipality condition.  This was base on the following: natural green space; green 

space for production; green space for services; green space for environment; and green space along the 

road edges.  The classification of these areas aimed to create the balance of land utilization based on the 
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appropriateness of each area condition.  Area base was taken into consideration based on the difference 

in characteristics of each area.  Also, and analysis of area potential was used for evaluating and selecting 

an appropriate area to be developed as a green space.  This would be beneficial to the environment and 

activities of the urban community. 

 Aerial photos in 2010 were used for the area survey to obtain a map showing and classifying 

types of the green space in Maejo municipality.  According to the study on potential of each green space 

type, it was found that two green space types were not suitable for developing: natural green space and 

green space for production.  These green spaces should be conserved since it had environmental value 

beneficial to the community.  Besides, it could maintain the balance of environment and promote the 

sustainability of eco-community. 

Keywords: green space, eco-community, green network, development 

 

 

คํานํา 

 ปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน

การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและพ้ืนท่ีรอบเมืองเพ่ือ

สรางสมดุลของสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของเมือง

โดยเฉพาะในชุมชนเมืองขนาดใหญ ในทํานองเดียวกัน       

ศิริวรรณ ศิลพัชรนัน ท และคณะ (2551 ) กลาวไววา เปน

เวลาเน่ินนานมาแลวท่ีมนุษยยึดครองพ้ืนท่ีธรรมชาติบนโลก

เปนถ่ินท่ีอยูและตอมายังใชเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติทําใหสภาพธรรมชาติและตนไมลดลงจึงเกิดการเสีย

สมดุลของธรรมชาติทําใหเกิดภัยพิบัติตางๆอันเกิดจากภาวะ

โลกรอน (global warming) เกิดคลื่นความรอนมีผลให

อุณหภูมิของโลกรอนข้ึนเกิดไฟปานํ้าแลงพายุฝน ฤดูกาล

แปรปรวนดังน้ันการแกปญหาจะตองคืนพ้ืนท่ีธรรมชาติใหแก

โลกใหมากท่ีสุดและจะตองรีบดําเนินการกอนท่ีธรรมชาติจะ

เสียสมดุลไปมากกวาน้ีจากนโยบายและแผนการสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2540-2559 ท่ีออก

ตามมาตรา 13(1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในเรื่องนโยบาย

สิ่งแวดลอมชุมชนไดกําหนดเปาหมายนโยบายและแนวทาง

ดําเนินการจัดการสิ่ งแวดลอมชุมชน  “ใหชุมชนทุกระดับมี

การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ

ของระบบนิเวศธรรมชาติระบบเศรษฐกิจสังคมมรดกทาง

วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ” ท้ังน้ีเน่ืองจากเปนภารกิจหน่ึง

ของเทศบาลท่ีไดมีการ กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2546 นอกจากน้ันการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนยังถือ

เปนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนดวย 

 บทบาทของเมืองเชียงใหมในปจจุบันน้ันถือไดวา

เปนเมืองทองเท่ียวอันดับตน  ๆ ของประเทศ ทําใหเมือง

เชียงใหมมีการพัฒนาในดานตาง  ๆ มากมาย รวมไปถึงการมี

จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ทําใหการพัฒนาดานตาง ๆ น้ัน

ขยายตัวออกสูพ้ืนท่ีชานเมือง อยางเชนเทศบาลเมืองแมโจซึ่ง

เปนชุมชนชานเมืองท่ีอยูไมไกลจากตัวเมืองเชียงใหมมากนัก 

ซึ่งแตเดิมเปนชุมชนเกษตรกรรม แตในปจจบัุนชุมชนแมโจได

มีบทบาทดานตาง  ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการเปน

ศูนยกลางการศึกษา ซึ่งเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยแมโจ 
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สงผลใหชุมชนเมืองแมโจมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ท่ีดินอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง จากขอมูลจํานวนปร ะชากรทะเบียนราษฎรในป  

พ.ศ. 2550 มีจํานวนประชากร 18,131 คน และในปจจุบันป

พ.ศ. 2555 มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนเปน 18,650 คน คาด

วาในอนาคตจะมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอีกทุก  ๆ ป ดวย

เหตุน้ีเองจึงสงผลใหพ้ืนท่ีชุมชนแมโจในปจจุบันเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโย ชนท่ีดินจากกลุมนายทุนท่ีเปลี่ย น

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนอาคารหอพักและอาคารบานจัดสรรใน

รูปแบบตาง ๆ ผลท่ีอาจตามมาในอนาคตคือกลายเปนชุมชน

เมืองหนาแนน ท่ีขาดความสมดุลดานสภาพแวดลอมหากมุง

เพียงแตจะพัฒนาเพียงดานเดียว การใหความสําคัญกับพ้ืนท่ี

สีเขียวจึงเปนสวนหน่ึงท่ีจะมาชวยสรางสมดุลดานสิ่งแวดลอม

ในชุมชนได ดังน้ันจึงตองทําการศึกษาพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองแมโจเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี

จะชวยสงเสริมสภาพแวดลอมของชุมชนเทศบาลเมืองแมโจ

ไดอยางยั่งยืน 

 

 

 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 

11. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการ

วิจัย 

 1.1 การสํารวจภาคสนาม สํารวจการใชประโยชน

ท่ีดิน เครื่องมือท่ีใช คือ แผนท่ี ภาพถายทางอากาศ กลอง

บันทึกภาพ เครื่องมือวัดคาพิกัด (GPS) 

 1.2 การสัมภาษณเชิงลึก เปนการสัมภาษณโดยการ

ใชคําถามแบบปลายเปดเปนแนวทางในการสัมภาษณ 

เครื่องมือท่ีใช คือ เครื่องบันทึกเสียงและสมุดบันทึก 

12. พ้ืนท่ีวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง    

แมโจ มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 19.46 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

3 ตําบล (ภาพท่ี 1) คือ ตําบลหนองหาร (บางสวน) ตําบลปา

ไผ (บางสวน ) ตําบลหนองจอม (บางสวน ) ประกอบไปดวย 

15 หมูบาน เน่ืองดวยเทศบาลเมืองแมโจมีความนาสนใจใน

ดานการเติบโตของเมืองแบบกาวกระโดด จากชุมชน

เกษตรกรรมสูการเปนชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ผูทําการวิจัย

จึงเลือกใชเปนพ้ืนท่ีตัวอยางในการวิจัย 

13. วิธีวิจัย 

 3.1 ศึกษาสภาพท่ัวไป ศักยภาพเฉพาะทางของ

พ้ืนท่ีสีเขียว โดยการสํารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม 

 3.1.1 สรางแผนท่ีจากภาพถายทางอากาศ พ.ศ.

2553 ประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ี 

 3.1.2 จําแนกประเภทพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

เทศบาลเมืองแมโจโดยอาศัยหลักการจําแนก พ้ืนท่ีสีเขียว 

ของศูนยวิจัยปาไม (2547) ดังน้ี 

 - พ้ืนท่ีธรรมชาติ 

 -  พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต 

 -  พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ 

 -  พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 -  พ้ืนท่ีสีเขียวริมเสนทางสัญจร 

 3.2 ประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ีสีเขียวตอความ

เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาของพ้ืนท่ี สีเขียวแตละประเภท โดย

ใชการกําหนดคาถวงนํ้าหนักมาเปนเกณฑในการวัดศักยภาพ

ของพ้ืนท่ีสีเขียวแตละประเภท 

 ในการประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีสีเขียวในการวิจัยน้ี 

ไดกําหนดปจจัยช้ีวัด 4 ปจจัย  โดยอางอิงจากตัวช้ีวัดการ

ประเมินพ้ืนท่ีสีเขียวของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (2548 ; 2549 ; 2550 ) 

ไดแก 1) ปจจัยดานนิเวศวิทยา 2) ปจจัยดานสังคม 3) ปจจัย

ดานการจัดการพ้ืนท่ี 4 ) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดย

กําหนดคาถวงนํ้าหนัก (Weighted Score - W) ใหกับปจจัย

ช้ีวัดศักยภาพแตละพ้ืนท่ี จากน้ันนําผลการวิเคราะหในพ้ืน

ท่ีมาพิจารณากําหนดคาระดับศักยภาพ (Rated Score – R) 

ของแตละปจจัย แลวจึงทําการคํานวณหาคาศักยภาพของ

พ้ืนท่ีสีเขียวแตละประเภทในแตละปจจัย เพ่ือใหทราบถึง
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บทบาทและศักยภาพของพ้ืนท่ี สีเขียวแตละประเภทวามี

ความเหมาะสมตอการพัฒนามากนอยเพียงใด ดวยสมการ

ถวงนํ้าหนัก (Weighted Score Equation) ดังน้ี 

 
โดย CLAES = ระดับศักยภาพพื้นที่สีเขียวตอความเหมาะสมเพื่อ

การพัฒนา 

 W1…n = คาถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 1 ถึง n (ต้ังแต 1 ถึง 

5 โดย 1 หมายถึง ศักยภาพตํ่าสุด และ 5 

หมายถึง ศักยภาพสูงสุด) 

 R1…n = คาคะแนนศักยภาพของตัวชี้วัดที่ 1 ถึง n (ต้ังแต 1 

ถึง 5 โดย 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

และ 5 หมายถึง มีความ เหมาะสมมากที่สุด) 

 

 นําคาคะแนนท่ีประเมินจากการแทนสูตร มาจัดคา

ระดับโดยใชเกณฑ ดังน้ี 

คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด 

3 

 โดยสามารถกําหนดชวงช้ันระดับศักยภาพ 3 ระดับ 

คือ 

3.67 – 5.00 ศักยภาพสูง 

2.34 – 3.66 ศักยภาพปานกลาง 

1.00 – 2.33 ศักยภาพต่ํา 

 จากคาคะแนนระดับศักยภาพดังกลาว สามารถ

อธิบายได ดังน้ี 

 1. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูง

หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเดนทางดานกายภาพและการ

ใหบริการ มีการเขาถึงพ้ืนท่ีไดสะดวกมีศักยภาพท่ีสอดคลอง

ตอปจจัยทางดานสังคม เพ่ือเอ้ือตอการใชประโยชนของคน

ในชุมชน หากพ้ืนท่ีสีเขียวประเ ภทใดคาคะแนนสูง ควรเปน

พ้ืนท่ีทางเลือกตอการพัฒนา เพ่ือสงเสริมใหชุมชนไดมีพ้ืนท่ี

รองรับกิจกรรมดานตาง ๆ ของคนในชุมชน 

 2. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาปาน

กลาง หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางดานปจจัยทางสังคม

และบริการตอชุมชนคอนขางนอย แตยังสามา รถเขาไปใช

ประโยชนไดแตก็ไมเต็มศักยภาพ เน่ืองดวยอาจเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

การจัดการและมีขอจํากัดทางดานกายภาพ หรือพ้ืนท่ีอาจมี

ปจจัยดานธรรมชาติและนิเวศสูง ซึ่งควรแกการอนุรักษ

มากกวาการพัฒนา  

 3. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีศักยภาพในการพัฒนานอย 

หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมี ศักยภาพทางดานการกายภาพไมเอ้ือตอ

การใชประโยชนในการเปนพ้ืนท่ีรองรับกิจกรรมของชุมชน 

แตหากมีศักยภาพในการใชประโยชนทางดานอ่ืน ๆ เชน การ

เปนพ้ืนท่ีดานเกษตรกรรม หรือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเปน

ธรรมชาติและนิเวศ ซึ่งควรคาแกการอนุรักษ คงรักษาไวเพ่ือ

ความสมดลุทางดานสิ่งแวดลอมของชุมชน 

ผลและวิจารณผล 

30. การสรางแผนท่ีเพ่ือจําแนกประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

 การศึกษาจากภาพถายทางอากาศ พ .ศ. 2553 

ประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ี ทําใหไดแผนท่ีบงช้ีและจําแนก

ประเภทของพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแมโจได

ดังน้ี (ภาพท่ี 2) 

1. พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ  ไดแก พ้ืนท่ีแหลงนํ้า ลํา

ธาร คูคลอง บึง ภูเขา ปาชุมชน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีคุณคา

ทางนิเวศธรรมชาติซึ่งควรตองอนุรักษไวไดแก บริเวณ คลอง

หวยปลอง และพ้ืนท่ีชุมนํ้าบริเวณบานปาขาม (ภาพท่ี 3) 

2. พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต  ไดแก นาขาว แปลง

พืชสวน พ้ืนท่ีพืชไร ทุงหญาเลี้ยวสัตว ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสีเขียว

ประเภทท่ีแสดงถึงศักยภาพความเปนชุมชนดานเกษตรกรรม 

จึงเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีจําเปนตองมีขอกําหนดการใชประโยชน

ท่ีดินเพ่ือเปนแนวทางปองกันการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินในเชิงพาณิ ชย ไดแก  บริเวณนาขาวชุมชน    

แมโจ และบริเวณปลูกพืชไรชุมชนแมโจ (ภาพท่ี 4) 

3. พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ไดแก พ้ืนท่ีสวนไม

ผลยืนตน สวนปา พ้ืนท่ีสีเขียวในหนวยงานราชการและใน

CLAES    = 
W1R1 + W2R2 + W3R3 …… WnRn 

W1 + W2 + W3 …… Wn 
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ท่ีดินของเอกชน แมประชาชนจะไมสามารถเขาไปใชบริการ

ไดโดยตรงแตมีคุณค าดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนโดยรวม ซึ่ง

เปนเหมือนหน่ึงปอดของชุมชน ไดแก สวนไมผลยืนตน

บริเวณชุมชนแมโจ พ้ืนท่ีบริเวณหนาวัดเตาไห (ภาพท่ี 5) 

4. พ้ืนท่ีสีเขียวริมสนทางสัญจร  ไดแก พ้ืนท่ีแนว

ถนน เกาะกลางถนน ทางเดินแนวถอยรน ริมแมนํ้าคลอง

ชลประทาน  ไดแก  บริเวณถนนสายแมโจ -พราว และถนน

เลียบคลองชลประทาน (Figure 6) 

5. พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ  ไดแก สวนสาธารณะ 

สนามกีฬากลางแจง สนามเด็กเลน ลานกลางแจง ซึ่ง

ประชาชนสามารถเขาใชบริการได ไดแก บริเวณลานกิจกรรม

ชุมชนหนาวัดเต าไห และลานสุขภาพบานพัฒนาทรายแกว  

(ภาพท่ี 7) 

31. การประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ีสีเขียว 

 ในการประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีในการวิจัยน้ีใชปจจัย

หลักท้ังหมด 4 ดาน โดยอางอิงจากปจจัยตัวช้ีวัดการประเมิน

พ้ืนท่ีสีเขียวของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (2549 ) คือ 1) ปจจัย

ดานนิเวศวิทยา 2) ปจจัยดานสังคม 3) ปจจัยดานการจัดการ

พ้ืนท่ี และ 4) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมซึ่งพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

เทศบาลเมืองแมโจ ซึ่งไดแบงประเภทออกเปน 5 ประเภท 

ตามการแบงประเภทพ้ืนท่ีสีเขียวของศูนยวิจัยปาไม (2547) 

ดังน้ี 1) พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ 2) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต 3) 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม 4) พ้ืนท่ีสีเขียวริมเสนทางจราจร  

และ 5) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ ท่ีไดบงช้ีและจําแนกประเภท

ลงบนแผนท่ีตาม ภาพท่ี 2 ทําใหเห็นภาพการแบงประเภท

และตําแหนงของพ้ืนท่ีสีเขียวแตละประเภทไดอยางชัดเจน

โดยกําหนดคาถวงนํ้า หนัก (Weighted Score - W) นําผล

การวิเคราะหในพ้ืนท่ีมาพิจารณากําหนดคาระดับศักยภาพ 

(Rated Score – R) ของแตละปจจัย แลวจึงทําการ

คํานวณหาคาศักยภาพของพ้ืนท่ีสีเขียวแตละประเภทในแต

ละปจจัย แสดงผลการประเมินดัง ตารางท่ี 1 

 เมื่อนําคาคะแนนท่ีประเมินไดมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑและคาถวงนํ้าหนัก ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ พบวา

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม มีคาคะแนน 3.92, พ้ืนท่ีสีเขียว

ริมเสนทางสัญจร มีคาคะแนน 3.73 และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ

บริการ มีคาคะแนน 3.89 ซึ่งหมายความวาเปนคาคะแนนท่ีมี

ศักยภาพสูงตอความเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพเอ้ือตอการเขาใชประโยชนและการเขาถึงพ้ืนท่ีได

สะดวก สวนพ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ มีคาคะแนน 3.00 และ

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต มีคาคะแนน 3.17 ซึ่งหมายความวา

มีศักยภาพปานกลางตอคว ามเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา ซึ่ง

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานสิ่งแวดลอมมากกวาการเปนพ้ืนท่ี

เพ่ือการพัฒนา เน่ืองจากปจจัยดานกายภาพของพ้ืนท่ียังคง

ความเปนนิเวศธรรมชาติ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหชุมชนมีความ

สมดุลดานสิ่งแวดลอมเมืองได รวมถึงพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการ

ผลิตซึง่เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซึ่งชวยคงความเปนเอกลักษณ

ของการเปนชุมชนเกษตรอยางท่ีเคยเปนมา พ้ืนท่ีสีเขียวท้ัง

สองน้ีจึงเหมาะแกการอนุรักษคงความเปนพ้ืนท่ีเดิมไว เพ่ือ

เปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีจะชวยรักษาสมดุลดานสิ่งแวดลอมแก

ชุมชนแมโจอยางยั่งยืน 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลเมืองแมโจไดทําการ

จําแนกออกเปน 5 ประเภท คือ พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ พ้ืนท่ีสี

เขียวเพ่ือการผลิต พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม และพ้ืนท่ีสี

เขียวริมเสนทางสัญจรพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ และจาก

การศึกษาศักยภาพพ้ืนท่ีสีเขียวในแตละประเภทโดยกําหนดคา

ถวงนํ้าหนัก (Weighted Score - W) ใหกับปจจัยช้ีวัด

ศักยภาพแตละพ้ืนท่ี ทําใหไดทราบถึงศักยภาพและบทบาท

ของพ้ืนท่ีสีเขียวท้ัง 5 ประเภทท่ีแตกตางกัน คือ พ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ือบริการ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม และพ้ืนท่ีสีเขียวริม

เสนทางสัญจร มีคาคะแนนท่ีมีศักยภาพสูงตอความเหมาะสม

เพ่ือการพัฒนา (Table 1) ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเอ้ือตอการ

เขาใชประโยชนและการเขาถึงพ้ืนท่ีไดสะดวก สวนพ้ืนท่ีสี

เขียวธรรมชาติ และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต มีความเหมาะสม
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ตอการอนุรักษมากวาการพัฒนา จากคาคะแนนท่ีอยูในระดับ

ปานกลาง (ตารางท่ี 1) เน่ืองจากปจจัยทางกายภาพดานนิเวศ

ของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางดานนิเวศและสิ่งแวดลอม

และคุณคาตอชุมชน เพ่ือรักษาสมดุลดานสภาพแวดลอม

ใหกับชุมชนและชวยสงเสริมการเปนชุมชนนิเวศอยางยังยืน 
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ตารางท่ี 1 การประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีสีเขียวตอความเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัด เกณฑในการประเมิน 
คาถวง

น้ําหนัก 

ประเภทพื้นที่สีเขียว / คาคะแนน 

A B C D E 

ปจจัยดานนิเวศวิทยา 

1. การกระจายตัวของ

พื้นที่สีเขียว 

การกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวธรรมชาติในพื้นที ่ 5 5 5 5 5 4 

2. ขนาดของพื้นที ่ สัดสวนของพื้นที่ตอพื้นที่ชุมชนทั้งหมด 5 2 3 4 2 2 

3. ความตอเนื่องของพื้นที่

สีเขียว 

การเชื่อมโยงของพื้นที่สีเขียวใหเปนแนวติดตอกัน 

เพื่อเปนทางผานของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

องคประกอบ เชน ร้ัวตนไม, สนามหญา, แมน้ําริม

ถนน 

4 4 2 4 5 3 

4. พื้นที่สีเขียวที่ไดรับการ

ดูแล 

สัดสวนของพื้นที่สีเขียวเมืองที่ไดรับการดูแลรักษา 

เพื่อคงสภาพใหถูกรบกวนนอยที่สุด 

5 4 2 4 5 2 

5. ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

เปนการสํารวจ 2 ชนิดพันธุหลัก คือ พืชและสัตว 5 4 3 3 3 4 

6. การระบายน้ําและ

ความทึบน้ําของดินใน

พื้นที่สีเขียว 

สัดสวนของพื้นที่ที่ซึมน้ําและระบายน้ํา ภายในพื้นที่

สีเขียว วัดพื้นที่ผิวปกคลุมดวยถาวรวัตถ ุ

5 5 5 5 3 3 

7. ไมเดนหรือไมยืนตนใน

พื้นที่ 

มีไมเดนหรือไมยืนตนที่สามารถเปนแหลงที่อยูอาศัย

ของสัตวได 

5 5 4 5 3 3 

ปจจัยดานสังคม 

1. การเขาถึงพื้นที ่ การเดินทางถึงพื้นที่ไดอยางงาย ความสะดวกในการ

เขาถึงพื้นที่ 

5 1 2 4 5 5 

2. กิจกรรมการใช

ประโยชน 

มีการเขามาใชประโยชน เพื่อกิจกรรมที่สงผลตอ

การพักผอนหยอนใจ และกิจกรรมอื่น ๆ 

5 1 2 4 3 5 

3. จํานวนทางเขาที่

สัมพันธกับขอบเขต

พื้นที่สีเขียว 

เสนทางการเขาถึงไดหลายทาง สะดวก และ

ปลอดภัย 

5 1 2 4 5 5 

4. รัศมี/พื้นที่ใหบริการ โครงขายการใหบริการของพื้นที่สีเขียว 5 2 2 3 5 4 

ปจจัยดานการจัดการพื้นที ่

1. การใชที่ดิน และ

สภาพแวดลอม 

มีการใชประโยชนที่สอดคลอง และเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื้นที ่

4 3 5 5 4 5 

2. เสนทางการสัญจรใน

พื้นที่ 

มีเสนทางที่เอื้อตอการใชงานที่สะดวกปลอดภัย 4 1 3 4 3 4 

3. การดูแลและ

บํารุงรักษาพื้นที ่

มีความสะอาด และมีการจัดการขยะมูลฝอย 

ส่ิงปฏิกูลอยางเหมาะสม 

4 4 4 4 5 4 

4. ส่ิงอํานวยความสะดวก มีสาธารณูปโภคที่เอื้อตอการใชประโยชนสามารถใช

งานไดอยางเหมาะสม 

4 1 1 2 4 4 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 

1. รูปแบบและลักษณะ

ของส่ิงแวดลอมทางน้ํา 

มีคุณภาพน้ําที่ดี และมีรูปแบบที่สงเสริมศักยภาพ

ใหกับพื้นที่ มีการระบายน้ําที่ดี ไมทวมขัง 

4 3 4 4 4 4 

2. รูปแบบและลักษณะ

ของส่ิงแวดลอมทางดิน 

มีคุณภาพดินที่ดี มีความสมบูรณ และเหมาะสม 

ควรตอการปลูกพืช มีพืชคลุมดินที่ชวยรักษาหนาดิน

หรือปองกันการกัดเซาะหนาดิน 

4 4 5 4 4 4 

3. รูปแบบและลักษณะ

ของส่ิงแวดลอมทาง

อากาศ 

มีมลพิษหรือฝุนละอองที่เปนมลภาวะในพื้นที่ 4 4 4 4 2 4 

4. พืชพรรณในพื้นที่ มีพืชพรรณทองถิ่น ตามลักษณะภูมิสังคมและคง

ความอุดมสมบูรณ ไมมีพืชพรรณตางถิ่นปะปน 

5 4 4 3 2 3 

5. ความงามทางภูมิทัศน/

ทัศนียภาพ 

มีภูมิลักษณธรรมชาติที่งดงาม มีมุมมองที่

หลากหลายนาสนใจ 

5 2 2 4 4 4 

คาถวงน้ําหนักรวม/คาคะแนนรวม 92  

คาศักยภาพของพื้นที่สีเขียวโดยรวม  3.00 3.17 3.92 3.73 3.89 

หมายเหตุ: A = พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ  B = พื้นที่สีเขียวเพื่อการผลิต 

  C = พื้นที่สีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอม D = พื้นที่สีเขียวริมเสนทางสัญจร 

  E = พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ 

  5 = เหมาะสมมากที่สุด  4 = เหมาะสมมาก  3 = เหมาะสมปานกลาง 

  2 = เหมาะสมนอย   1 = ไมเหมาะสม 
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                        คลองหวยปอง           พ้ืนท่ีชุมนํ้า 

ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาต ิ

 

 
               นาขาว          พืชไรบริเวณชุมชนแมโจ 

ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต 

 
สวนไมผลยืนตนบริเวณชุมชนแมโจพ้ืนท่ีบริเวณหนาวัดเตาไห 

ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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      ถนนสายแมโจ-พราว     ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ภาพท่ี 6 พ้ืนท่ีสีเขียวริมเสนทางสัญจร 

 

 
         ลานกิจกรรมชุมชนหนาวัดเตาไห     ลานสุขภาพบานพัฒนาทรายแกว 

ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ 
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ในรายละเอียดของงานวิจัย ขอบคุณนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองแมโจในการอํานวยความสะดวกในการเก็บ

ขอมูล 
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การคัดเลือกเกณฑและตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลการจัดการปาชุมชน  

Criteria and Indicators Selection for Evaluating of Community Forest 

Management  

รักษา  สุนินทบูรณ 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) 

 

บทคัดยอ: การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักการคือการไดมาซึ่งเกณฑและตัวช้ีวัด เพ่ือนําไปติดตามและประเมินผล

การจัดการปาชุมชน โดยวิธีการไดมาซึ่งเกณฑและตัวช้ีวัดเกิดจากนิสิตไดคนควา และเก็บรวมรวม ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูล

ท่ีไดจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต ท่ีเก่ียวของกับ เกณฑและตัวช้ีวัด  ในการจัดการปาไมและปา

ชุมชน ท่ีมีอยูในประเทศละตางประเทศ  แลวทําการสรางเกณฑ และรวบรวม จัดกลุมตัวช้ีวัดข้ึนใหม แลวทําการสอบถามโดย

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จากผูทรงคุณวุฒิจากกรมปาไมท่ีทํางาน ดานปาชุมชนจํานวน 20 ทานเพ่ือจัดลําดับ

ความสําคัญของเกณฑ โดยใหคะแนนความสําคัญ  (Ranking) คาอัตราความสําคัญ (Rating) แลวหาคาคะแนนรวม 

(Combined weight) ตามหลักการวิเคราะหเกณฑท่ีมีหลายมุมมอง หลังจากน้ันทําการทดสอบการยอมรับตัวช้ีวัด โดยการหา

ความเช่ือมั่น ( Reliability ) โดย แบงผูทรงคุณวุฒิเปน 2 กลุมคือผูเช่ียวชาญจากกรมปาไม (ผูบริหาร)และเจาหนาท่ีระดับ

ปฏิบัติการ ท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ี  

ผลการศึกษาไดเกณฑข้ึนมา 5  เกณฑ และรวบรวม จัดกลุมตัวช้ีวัดได 80 ตัวช้ีวัด ผลของการใหคะแนนความสําคัญ

(Ranking)และใหอัตราความสําคัญ(Rating) ทําใหทราบทัศนคติของผูทรงคุณวุฒิดังน้ี ท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน

ระดับพ้ืนท่ี ใหความสําคัญกับเกณฑดานขบวนการของชุมชนมากท่ีสุด แตความสําคัญของเกณฑในระดับท่ี  2 ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีทัศนคติแตกตางกัน คือผู บริหารเห็นวาเกณฑดานพ้ืนท่ีปาชุมชนสําคัญกวา เกณฑดานสังคมและ

วัฒนธรรมการ ท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี ใหความสําคัญเปนลําดับท่ี 2 สวนเกณฑท่ีผูทรงคุณวุฒิท้ัง 2 กลุมให

ความสําคัญในลําดับทายสุดคือดานองคความรูและเทคโนโลยี และเมื่อไดวิเค ราะหจากการหาคาคะแนนนํ้าหนักรวม

(Combined weight)ของเกณฑ พบวาผูทรงคุณวุฒิใหคานํ้าหนักรวมเกณฑดานขบวนการชุมชนสําคัญมากท่ีสุดท่ี 0.27  

เกณฑดานพ้ืนท่ีปาชุมชนมีความสําคัญเปนลําดับท่ี 2 ท่ี0.22 เกณฑดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญลําดับท่ี 3 ท่ี 0.20 

เกณฑดานเศรษฐกิจ มีความสําคัญลําดับท่ี 4 ท่ี 0.16 และเกณฑดานความรูและเทคโนโลยี มีความสําคัญลําดับสุดทาย ท่ี 

0.15  

คําสําคัญ: เกณฑ ตัวช้ีวัด ปาชุมชน การวิเคราะหเกณฑท่ีมีหลายมุมมอง ผูเช่ียวชาญ 
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Abstract: The main objective of this study is taken the principles criteria and indicators from experienced 

person Whom work about community forest in Royal Forest Department for evaluation community forest 

management .The researcher  was compile the principle and indicators from journal paper, internet data, 

books and researcher ‘s experiance.The secondary data were principles criteria and indicators for community 

forest management that used in Thailand and international .Then the researcher make 20  questionnaires 

for ask the experts for ranking  rating and combined weight the criteria.The methodology for analysis criteria 

is Multi Criteria Analysis(MCA)  .Then the researcher  was study indicators acceptance by interview the 

experts.The  researcher was separate the experts  2 group that are head of government officer and 

government officer  that they are work in the area  

 Result of study took 5 criteria 80 indicators .The result of Multi criteria analysis is taken to know the 

idea of the expert such as the head of government officer and government officer  give the movement of 

people criterion is very importance the last importance is knowledge and technology criterion the second 

importance of head of government officer is community forest area criterion and  the second importance of 

government officer is social and culture criterion the and the fourth importance of both is economic 

criterion .But when the researcher combined weight analysis the data from all experts discover such as 

movement of people criterion have 0.27 point community forest area criterion have 0.22 point social and 

cultural criterion have 0.20 point economic criterion have 0.16 point and knowledge and technology have 

0.15 point. 

Keywords: Criteria, Indicotors, Community forest, Multi criteria analysis, Experts 

 

 

บทนํา  

 สภาวการณการลดลงของปาไมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 

เปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดภาวะโลกรอนซึ่งกอใหเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติท่ัวโลก ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงใน

โลกท่ีไดรับผลกระทบจากสภาวะดังกลาว และพบวามีอัตรา

การลดลงของปาไมอยางรวดเร็วกอใหเกิดความตระหนกแก

สังคม ปจจุบันพ้ืนท่ีปาไมในประเทศมีอยู ประมาณ 32.66% 

(กรมปาไม , 2549) ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ทําใหเกิดกระแสการ

อนุรักษปาไมท่ัวประเทศ เพราะปาไมถือวาเปนความมั่นคง

ทางสังคมวัฒนธรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความ

มั่นคงทางสิ่งแวดลอมของประเทศ จําเปนท่ีจะตองหาหนทาง

ในการรักษาปาไมใหอยูยั่งยืนคูประเทศและโลก ป พ.ศ.2535 

มีการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติท่ีกรุงริวเดจาเนโร วา

ดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน มีผูนําและประมุขของ

ประเทศตางๆเขารวม 170 ประเทศ ทําใหเกิดแนวคิดใหม

ระดับโลกท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ียั่งยืนคือแนวคิดการ

จัดการปาไมท่ียั่งยืน (Sustainable forest management) 

แทนแนวคิดการจัดการปาเพ่ือผลผลิตไมซุงท่ีสูงสุดและยั่งยืน

(Sustainable forest yield) ในการใชยุทธศาสตรในการ

จัดการปาอยางยั่งยืน จําเปนตองพัฒนาดัชนีช้ีวัด

ความกาวหนาของงาน โดยทําเปนหลักการในการทํางาน 

พรอมท้ังควรพัฒนาเกณฑ(Criteria) และตัวช้ีวัด(Indicators) 

ในมิติตางๆท่ีเรียกวา มาตรฐาน (Standards) ของการพัฒนา 
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(สมศักดิ์ ,2550 ) ความสําคัญของเกณฑและตัวช้ีวัด 

Guilermo และ Ravi (2000) กลาววา เกณฑละตัวช้ีวัด

เสมือนเครื่องมือ ในการเก็บรวมรวมและจัดระบบขาวสารแก

องคกร เปนประโยชนท้ังตอแนวคิด การประเมินผล การ

ดําเนินการ และการติดตอสื่อสาร เพ่ือการจัดการปาอยาง

ยั่งยืน ท้ังน้ีมีการใช เกณฑและตัวช้ีวัดเพ่ือใหเกิดประโยชนท่ี

หลากหลาย เชน การติดตามการจัดการปาไม การรับรอง

อุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติใหผูดูแลจัดการปา

ใหดีข้ึน และสามารถทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการปาบริหารงานปาไมไดดีข้ึน  

ปจจุบันมีหลายหนวยงาน แล ะองคกรตางๆ ได

จัดทําเกณฑและตัวช้ีวัดในการจัดการปาไมไวอยางมากมาย 

ซึ่งครอบคลุมในทุกดาน แตในทางปฏิบัติยังมีความลําบากใน

การนําไปใช และบางพ้ืนท่ีไมสามารถนําเกณฑและตัวช้ีวัด

บางตัวไปใชได ดังน้ันจึงควรพิจารณาใชเกณฑและตัวช้ีวัดท่ี

เหมาะสม มีจํานวนท่ีพอดีเ ปนท่ียอมรับของชุมชน ในการ

นําไปใช เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนท้ังดานสังคมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม .ในแตละพ้ืนท่ี 

งานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาแนวทางการคัดเลือก

เกณฑและตัวช้ีวัด พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางการ

ประยุกตใชเกณฑและตัวช้ีวัด โดยนําการศึกษาวิจัยของ  

Guilermo A Mendoza และ Ravi Prabhu  เรื่องการ

พัฒนาวิธีวิจัยสําหรับการคัดเลือกเกณฑและตัวช้ีวัดเพ่ือการ

จัดการปาไมอยางยั่งยืน  มาเปนแบบอยาง ซึ่งโครงการวิจัย

ดังกลาวไดทําการศึกษาในพ้ืนท่ีปาไมของเมืองกาลิมันตัน 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยใชกระบวนการมีสวนรว มจากผูมี

สวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ในการแสดง

ความคิดเห็น รวมตัดสินใจ และวิเคราะหผลในการคัดเลือก

เกณฑและตัวช้ีวัดท่ีมีอยูหลายเกณฑ (Multiple Criteria 

Analysis: MCA) โดยวิธีการจัดตําแหนงคาคะแนน

ความสําคัญ (Ranking) และวิธีการจัดอัตราคว ามสําคัญ 

(Rating) แลวใหคาคะแนนนํ้าหนักรวม(Combined weight) 

และวิธีการคัดเลือกตัวช้ีวัดโดยการจับคูเพ่ือเปรียบเทียบ 

(Pairwise comparisons) ผลการศึกษาพบวาการใช MCA 

เปนวิธีการท่ีสามารถใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือการ

ประเมินผลท่ีดี กระแสตอบรับจากผูรวมวิจัยมอ งวาเปนวิธีท่ี

เขาใจงาย มีความงายตอการใชงาน และสะดวกตอการมีสวน

รวมในการตัดสินใจ  งานวิจัยฉบับน้ี จึงไดนําวิธีวิเคราะห

แบบหลายเกณฑ  (Multiple Criteria Analysis: MCA) มา

คัดเลือกเกณฑและตัวช้ีวัด  ซึ่งนักวิจัยจะไดนําเกณฑและ

ตัวช้ีวัดทีได ไปทําการประเมินและติดตามปาชุมชนในอนาคต

ตอไป 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือคัดเลือกเกณฑและตัวชี้วัด โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสีย 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

4. วัสดุสํานักงาน 

 1.1  แผนท่ีประเทศไทยแสดงขอบเขตท่ีตั้งของปา

ชุมชนท่ีทําการศึกษา 

1.2  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  

5. อุปกรณภาคสนาม 

 2.1  กลองถายรูปดิจิตอล 

2.2  GPS  

2.3  แบบสอบถามเพ่ือทดสอบความเช่ือมั่นเกณฑ

และตัวช้ีวัดท่ีไดผูทรงคุณวุฒิ  

6. วิธีการทดลอง 

 นําเทคนิคในการทํางานแบบมีสวนรวม

(Participatory Techniques) 2 ประเภทมาทําการศึกษา

วิจัย ไดแก การประเมินชุมชนอยางเรงดวน (Rapid Rural 

Appraisal: RRA)  การประเมินชุมชนอยางมีสวนรวม 

(Participatory Rural Appraisal: PRA) ตาม 3 ข้ันตอน 
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3.1  การรวบรวมเกณฑ ตัวช้ีวัด และการจัด 

3.1.1  คนควา และเก็บรวมรวม ขอมูลทุติยภูมิ 

ไดแก ขอมูลท่ีไดจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต ท่ีเก่ียวของกับ เกณฑและตัวช้ีวัด  ในการจัดการ

ปาไมและปาชุมชน ท่ีมีอยูในประเทศละตางประเทศ 

3.1.2 นําเกณฑและตัวช้ีวัดท่ีไดทําการคนควาและ

รวบรวมมาจัดกลุมใหม 

3.1.3  เกณฑท่ีไดจากการรวบรวมมี 5 เกณฑดังน้ี  

เกณฑท่ี 1 ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social:S) 

เกณฑท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ (Economic:E) 

เกณฑท่ี 3 ดานองคความรูและเทคโนโลยี  

(Knowledge:K) 

เกณฑท่ี 4 ดานขบวนการชุมชนในพ้ืนท่ี  

(People:P) 

เกณฑท่ี 5 ดานพ้ืนท่ี ปาชุมชน (Area:A) 

3.2  การคัดเลือกตัวช้ีวัดจากขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ  

3.2.1  การจัดทําแบบสอบถาม  และทําการทดสอบ

แบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิดานปาชุมชน  จํานวน 20 

ทาน  

3.2.2  ทําการรวบรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ 

3.2.3  จัดลําดับความสําคัญของเกณฑ โดยการใหคา

คะแนนความสําคัญ  (Ranking) คาอัตราความสําคัญ 

(Rating) แลวหาคาคะแนนนํ้าหนักรวมรวม  (Combined 

weight) ดวยหลักการการวิเคราะหเกณฑท่ีมีหลายมุมมอง 

(Multi criteria analysis) 

3.2.4  ทําการศึกษาการยอมรับตัวช้ีวัด 

7. วิเคราะหและคัดเลือกเกณฑ และตัวช้ีวัด 

4.1  วิเคราะหการใหคาลําดับความสําคัญแ ละ

อัตราความสําคัญของเกณฑ ดวยวิธีวิเคราะหแบบหลาย

เกณฑ (Multi Criteria Analysis: MCA) คือวิธีประเมิน

ทางเลือกท่ีพิจารณาเกณฑท่ีแตกตางกันในหลายๆมุมมอง 

เปนการวิเคราะหท่ีพิจารณาเกณฑท่ีเก่ียวของหลายเกณฑไป

พรอมกัน มี 2 ข้ันตอนดังน้ี 

4.4.1  การใหคะแนนระดับ ความสําคัญและ

อัตราความสําคัญของแตละเกณฑ 

4.4.2  การคํานวณคาคะแนนนํ้าหนักรวม 

(Combined Weight) ของแตละเกณฑ 

ผลและวิจารณ 

32. ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดวยแบบสอบถาม

จํานวน 20 ชุด โดยสอบถามการยอมรับเก่ียวกับเกณฑจาก

ผูเช่ียวชาญ(ผูบริหาร)และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

กรมปาไม  ไดผลดังน้ี 

 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามดวยแบบสอบถาม

จํานวน 20 ชุด โดยสอบถามการยอมรับเก่ียวกับเกณฑจาก

ผูเช่ียวชาญ(ผูบริหาร)และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติกา รในพ้ืนท่ี 

กรมปาไม  ไดผลดังน้ี  
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ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบการใหคาความสําคัญ (Ranking) ของผูทรงคุณวุฒิสองกลุม  

 

ภาพท่ี 2 แสดงผลคาระดับความสําคัญ (Ranking) รวมแตละเกณฑ 
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ภาพท่ี 3 แสดงผลคาอัตราความสําคัญ (Rating)รวมแตละเกณฑ 

 

ภาพท่ี 4 แสดงผลคาคะแนนนํ้าหนักรวมของแตละเกณฑ 
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ภาพท่ี 5 แสดงผลคาคะแนนนํ้าหนักรวมของแตละเกณฑ

สรุป 

 1. เกณฑและตัวช้ีวัดการประเมินการจัดการปา

ชุมชน 

 ผลการศึกษาไดเกณฑข้ึนมา  5  เกณฑ และ

รวบรวม จัดกลุมตัวช้ีวัดได 80 ตัวช้ีวัด ผลของการให

คะแนนความสําคัญ (Ranking)และใหอัตราความสําคัญ

(Rating) ของเกณฑทําใหทราบทัศนคติของผูทรงคุณวุฒิ

ดังน้ี ท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 

ใหความสําคัญกับเกณฑดานขบวนการของชุมชนมากท่ีสุด 

แตความสําคัญของเกณฑในระดับท่ี  2 ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีทัศนคติแตกตางกัน คือผูบริหาร

เห็นวาเกณฑดานพ้ืนท่ีปาชุมชนสําคัญกวา เกณฑดาน

สังคมและวัฒนธรรม ท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับ

พ้ืนท่ี ใหความสําคัญเปนลําดับท่ี 2 สวนเกณฑท่ี

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 2 กลุมใหความสําคัญในลําดับทายสุดคือ

ดานองคความรูและเทคโนโลยี และเมื่อไดวิเคราะหจาก

การหาคาคะแนนนํ้าหนักรวม (Combined weight)ของ

เกณฑ พบวาผูทรงคุณวุฒิใหคานําหนักรวมเกณฑดาน

ขบวนการชุมชนในพ้ืนท่ีสําคัญมากท่ีสุดท่ี 0.27  เกณฑ

ดานพ้ืนท่ีปาชุ มชนมีความสําคัญเปนลําดับท่ี 2 ท่ี 0.22 

เกณฑดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญลําดับท่ี 3 ท่ี 

0.20 เกณฑดานเศรษฐกิจ มีความสําคัญลําดับท่ี 4 ท่ี 

0.16 และเกณฑดานความรูและเทคโนโลยี มีความสําคัญ

ลําดับสุดทาย ท่ี 0.15 แตอยางไรก็ตามความแตกตางจาก

ผลของนํ้าหนักรวมท่ี ปรากฏ บอกไดวาสามารถใชเกณฑ

ท้ัง 5 เกณฑนําประเมินผลและติดตามการจัดการปา

ชุมชนได เปนท่ียอมรับจากผูเช่ียวชาญท้ัง 2 กลุมเพราะคา

นํ้าหนักรวมในแตละเกณฑท่ีไดรับไมนอยกวา 0.10 

 2. แนวทางการใชเกณฑและตัวชี้วัดเพ่ือประยุกตใชในการประเมินผลการ

จัดการปาชุมชน 

 จากผลในเบ้ืองตนเกณฑทั้ง 5 ไดรับการยอมรับแลวจากเจาหนาที่รัฐ

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปาชุมชน เพียงแตเมื่อนําไปใชในพ้ืนที่ปาชุมชนจริงๆ 

ตองทําการสอบถามจากคณะกรรมการปาชุมชนวายอมรับไดมากนอยเพียงได 

โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการทําไปศึกษาไปรวมกับคนใน

ชุมชนในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ( PAR) 

 ในสวนของตัวช้ีวัดท่ีมีจํานวน 80 ขอน้ันกอน

การประเมินผลการจัดการปาชุมชน จะต องมีการพัฒนาตัว

บงช้ี (verifier)กอน ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีมีอยูอาจเปนตัวบงช้ีของ

20%

16%

15%
27%

22%

คาคะแนนน้าํหนักรวมของแตละเกณฑ

เกณฑดานสังคมและวัฒนธรรม

เกณฑดานเศรษฐกิจ

เกณฑดานองคความรูและเทคโนโลยี

เกณฑดานขบวนการชุมชนในพ้ืนท่ี

เกณฑดานพ้ืนท่ีปาชุมชน
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ตัวช้ีวัดท่ีมีอยู จะสามารถลดจํานวนตัวช้ีวัดใหอยูในจํานวนท่ี

เหมาะสม และสะดวกในการทํางานตอไป 
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PRELIMINARY OBSERVATION OF DIURNAL INSECT VISITATION ON THE RARE PLANT, 

Wrightia sirikitiae (APOCYNACEAE) IN SOUTH-EASTERN THAILAND 

Prasithdi Wongbhrom 

Thai Nature Education Center, Rayong 

 

บทคัดยอ: การสํารวจแมลงท่ีเขาในประโยชนดอกโมกราชินี , Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk ในเวลา

กลางวัน ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม พ.ศ. 2555 ท่ีเขาถํ้า ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก

เฉียงใตของประเทศไทย  แมลงตัวอยางท้ังหมด 505 ตัวอยางเก็บจากดอกโมกราชินีท่ีกําลังบานกดวยใชสวิงและการเฝาสังเกต

โดยตรงในชวงเวลากลางวันตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.  แมลงท่ีพบท้ังหมดจําแนกเปน 34 ชนิด จาก 20 วงศ และ 6 

อันดับ  อันดับ Diptera พบหลากชนิดมากท่ีสุดจํานวน 12 ชนิด 7 วงศ (35%) รองลงมาคืออันดับ Hymenoptera จํานวน 9 

ชนิด 4 วงศ (27%) และอันดับ Lepidoptera (26%) สวนอันดับ Hymenoptera มีจํานวนแมลงท่ีเขาใชประโยชนจากดอก

โมกราชินีมากท่ีสุด(69%) รองลงมาคืออันดับ Diptera(23%) และ อันดับ Lepidoptera(5%) จากการวิเคราะหความถ่ีพบวา  

มีความถ่ีเขาใชมากท่ีสุด ในชวงเชาเวลาตั้งแต 08.00 น.ถึง 09.00 น. และในชวงเวลาบายในชวงเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. 

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในอนาคตเพ่ืออนุรักษแมลงผสมเกสรและพันธุพืชหายากของประเทศไทย  

 

Abstract: The observation of diurnal insect visitation on the rare plant, Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & 

Santisuk was investigated during the February and March, 2012 at Khao Tham, Klaeng district, Rayong 

province, eastern Thailand. A total of 505 specimens were collected by sweep-netting above the flowers 

during the period of blooming and visually observed insects visitation, on 06.00 am to 06.00 pm. All 

specimens were identified to 34 species 20 families of 6 orders. The order Diptera was the dominant 

diversity in this study, which is composed of 12 species of 7 families(35%),  Hymenoptera was the next 

dominant diversity with  9 species of 4 families(27%) and  Lepidoptera with 9 species of 6 families(26%). 

In terms of individual specimens the most abundance were collected from order Hymenoptera(69%), 

followed by Diptera(23%), Lepidoptera(5%). The frequency of diurnal insects visiting flowers were 

dominant in the morning between 08.00 am and 09.00 am, in afternoon between 05.00 pm and 06.00 

pm. This study serves as a baseline for future conservation of insect pollinators and rare plants of 

Thailand. 

 

Keywords: insect pollinator, Wrightia sirikitiae, rare plant 
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การปลูกเมล็ดเพ่ือฟนฟูถ่ินท่ีอยู: ความจริงหรือความฝน? 

 

พนิตนาถ ทันใจ 

หนวยวิจัยการฟนฟูปา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

บทคัดยอ: ขอดีของการปลูกเมล็ดหรือการหยอดเมล็ดโดยตรงคือประหยัดงบประมาณ เน่ืองจากไมตองดูแลกลาไมในเรือน

เพาะชําและไมตองปลูกกลาไม รวมไปถึงโอกาสท่ีกลาไมสามารถเจริญเติบโตตั้งตัวไดอยางเปนธรรมชาติแล ะชวยสงเสริม

กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ อยางไรก็ตามผลท่ีไดจากการปลูกเมล็ดยังมีความไมแนนอนข้ึนอยูกับหลาย

ปจจัยท่ีจํากัดความสามารถในการงอกและการตั้งตัวของกลาไม ผลจากการหยอดเมล็ดเพ่ือฟนฟูปาในภาคเหนือของประเทศ

ไทยโดยใชพันธุไมทองถ่ิน 6 ชนิด พบวามีอัตราการรอดตายของกลาไมเฉลี่ยในปท่ีสองหลังจากการหยอดเมล็ดในปาดิบเขา 

จังหวัดเชียงใหม รอยละ 15 โดยคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางคอราก ความสูง และความกวางทรงพุมของกลาไมท่ีปลูกดวยเมล็ด

มากกวากลาไมท่ีผลิตจากเรือนเพาะชําอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) การหยอดเมล็ดในปาเต็งรัง จังหวัดลําพูน ไมประสบ

ความสําเร็จ ในปแรกหลังจากหยอดเมล็ดมีอัตราการตั้งตัวของกลาไมเฉลี่ยรอยละ 4 เน่ืองจากชนิดของเมล็ดท่ีใชไมเหมาะสม

และมีการรบกวนจากไฟปาในปท่ีสอง จากภาคเหนือสูภาคใต มีการปลูกเมล็ดพันธุไม 30 ชนิดเพ่ือฟนฟูป าดิบท่ีราบต่ําใน

จังหวัดกระบ่ีและนครศรีธรรมราช กลาไมท่ีเจริญจากปลูกเมล็ด 20 ชนิด และกลาไมท่ีผลิตจากเรือนเพาะชํา 26 ชนิดรอดตาย

หลังจากฤดูฝนท่ีสองหลังหยอดเมล็ด กลาไมท่ีเจริญจากการปลูกเมล็ดมีคาตัวแปรการเจริญเติบโตเฉลี่ยมากกวากลาไมท่ีผลิต

จากเรือนเพาะชําอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) วิธีหยอดเมล็ดสามารถประหยัดงบประมาณรอยละ 30 โดยท่ีกลาเจริญเติบโตได

ดีกวาและไมแตกตางในแงของจํานวนและความหลากหลาย 

คําสําคัญ: การหยอดเมล็ด การฟนฟูปา พันธุไมทองถ่ิน 
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ชนิดตนไมท่ีกลวยไมใชอิงอาศัยในสวนรุกขชาติไมเมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม 

 

เครือวัลย พิพัฒนสวัสดิกุล, บุญรวม ขุนอินทรและสุริยา ธนะวงศ 

สวนรุกขชาติไมเมืองหนาว อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

 

บทคดัย่อ:  การศึกษาชนิดของตน้ไมท่ี้กลว้ยไมใ้ชอิ้งอาศยัในสวนรุกขชาติไมเ้มืองหนาว จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ

ตั้งแต่เดือนมกราคม  2555 จนถึงเดือนมกราคม  2556 ใชก้ารสาํรวจวางแปลงขนาด  10X10 ตารางเมตรและเก็บขอ้มูล

ภาคสนาม  ผลการศึกษาพบตน้ไมท่ี้กลว้ยไมใ้ชอิ้งอาศยั  จาํนวน 15 ชนิด และพบชนิดกลว้ยไม้  35 ชนิด 16 สกลุ พืชท่ี

กลว้ยไมใ้ชอิ้งอาศยัหลกัในพ้ืนท่ี  คือ ก่อแพะ (Quercus kerrii (Craib)) มีจาํนวนกลว้ยไมอิ้งอาศยัมากท่ีสุดจานวน  22 ชนิด 

439 กอ/ตน้ (37.50%) ในขณะท่ีเตง็  (Shorea obtusa Wall.) มีจานวนกลว้ยไมอิ้งอาศยัจาํ นวน 28 ชนิด แต่มีจานวนกลว้ยไม้

อิงอาศยั  393 กอ/ตน้ (35.30%) และจากกลว้ยไมท่ี้พบทั้งหมด  พบสกลุ Dendrobium มากท่ีสุด  แต่พบวา่เอ้ืองกระเพาะปลา  

(Eria acervata Lindl.) มีจาํนวนมากท่ีสุดถึง  214 กอ/ตน้ (12.28%) บนพืชอิงอาศยัเพียง  3 ชนิด ส่วนเอ้ืองสร้อยทบัทิม  

(Cleisostoma simondii (Gagnep.) Seidenf.) เป็นกลว้ยไมท่ี้พบมากรองลงมาจาํ นวน 156 กอ/ตน้ (13.98%) แต่อาศยัอยูบ่น

พืชอาศยัมากท่ีสุด คือ 9 ชนิด นอกจากน้ียงัพบวา่ กลว้ยไมอิ้งอาศยัส่วนใหญ่อาศยัอยูต่ามก่ิงของพืชท่ีใชอิ้งอาศยั โดยคิดเป็น

ร้อยละ71.50 ในขณะท่ีอิงอาศยัอยูต่ามลาํตน้ร้อยละ 28.14 

คาํสําคญั:  พืชท่ีกลว้ยไมใ้ชอิ้งอาศยั, กลว้ยไมอิ้งอาศยั, สวนรุกขชาติไมเ้มืองหนาว 
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ปรารพ แปลงงาน 

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของพันธุพืชปาชายเลนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ  โดยการวางแปลงตัวอยางถาวร

ขนาด 30x150 เมตร ตั้งฉากกับชายฝงผลการศึกษาพบพันธุไมท้ังหมด 967 ตน 6 วงศ 8 สกุล 10 ชนิด การปกคลุมของเรือน

ยอดไมมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3,729.72 ตารางเมตร ความหนาแนนรวมเทากับ 2,148.89 ตนตอเฮกตาร ปริมาตรไมรวมเทากับ 

27.27 ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร พ้ืนท่ีหนาตัดรวมเทากับ 20.76 ตารางเมตรตอเฮกตาร คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมยืนตน 

พบวา โปรงแดง (Ceriops tagal (PERR.) C.B.Rob.) มีคามากท่ีสุดเทากับ 199.33 แสดงวามีความโดดเดนและเปน

องคประกอบหลักของสังคมพืชปาชายเลน คาดัชนีความหลากหลายตามสมการของ Shannon Wiener Index ของไมยืนตน

เทากับ 0.74 ซึ่งมีความหลากหลายต่ํา 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาชายเลน อุทยานแหงชาติสิรินาถ 
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ปรารพ แปลงงาน 

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของพันธุพืชปาชายหาดในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ โดยการวางแปลงตัวอยางถาวร

ขนาด 120x120 เมตร ผลการศึกษาพบพันธุไมท้ังหมด 1,160 ตน 27 วงศ 40 สกุล 45 ชนิด การปกคลุมของเรือนยอดไมมี

พ้ืนท่ีท้ังหมด 6,365.55 ตารางเมตร ความหนาแนนรวมเทากับ 803 ตนตอเฮกตาร ปริมาตรไมรวมเทากับ 69.75 ลูกบาศก

เมตรตอเฮกตาร พ้ืนท่ีหนาตัดรวมเทากับ 10.89 ตารางเมตรตอเฮกตาร คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมยืนตน พบวา มะหวด 

(Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.) มีคามากท่ีสุดเทากับ 49.72 แสดงวามีความโดดเดนและเปนองคประกอบหลัก

ของสังคมพืชปาชายหาด คาดัชนีความหลากหลายตามสมการของ Shannon Wiener Index ของไมยืนตนเทากับ 2.63 ซึ่งมี

ความหลากหลายคอนขางสูง 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาชายเลน อุทยานแหงชาติสิรินาถ 
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ปรารพ แปลงงาน 

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของพันธุพืชปาชายหาดในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป- หาดทายเหมือง โดยการวาง

แปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 เมตร ผลการศึกษาพบพันธุไมท้ังหมด 1,652 ตน 28 วงศ 32 สกุล 42 ชนิด การปกคลุม

ของเรือนยอดไมมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 8,202.88 ตารางเมตร ความหนาแนนรวมเทากับ 1,183 ตนตอเฮกตาร ปริมาตรไมรวมเทากับ 

159 ลูกบาศกเมตรตอเฮกตาร พ้ืนท่ีหนาตัดรวม เทากับ 20.42 ตารางเมตรตอเฮกตาร คาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของไมยืนตน 

พบวาพันจํา (Vatica odorata Syming.) มีคามากท่ีสุดเทากับ 72.95 แสดงวามีความโดดเดนและเปนองคประกอบหลักของ

สังคมพืชปาชายหาด คาดัชนีความหลากหลายตามสมการของ Shannon Wiener Index ของไมยืนตนเทากับ 2.54 ซึ่งมี

ความหลากหลายคอนขางสูง 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาชายหาด อุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
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ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของพันธุพืช ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกรุง จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือประเมินสภาพ

และความหลากหลายดานพรรณพืชท่ีเปนตัวแทนอุทยานแหงชาติแกงกรุง  และเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  โดยการ วางแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 120x120 เมตร เพ่ือสํารวจพันธุไมท่ีเปน ไมใหญ 

(tree) ไมหนุม (sapling) ลูกไม (seedling) ผลการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชพรรณ ในพ้ืนท่ีศึกษา พบพันธุ

ไมยืนตนท้ังหมด 709 ตน 69 ชนิด พันธุไมเดนในแปลงตัวอยางถาวรไดแก คอแลน (Xerospermum noronhianum 

(Blume) Blume)  พันจํา (Vatica odorata (Griff.) Symington) และไขเขียว (Parashorea stellata Kurz) โดยมีคาดัชนี

ความสําคัญ (Important Value Index ; IVI ) เทากับ 35.287 31.66 และ 15.988 ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายของ

ไมใหญ โด ยวิธีของ Shannon-Wiener Index (H') มีคาเทากับ 3.45 ซึ่งจัดวามีความหลากหลายสูง คาของ Simpson 

diversity Index มีคาเทากับ 0.94628 คํานวณหาคามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (Biomass) มีคาเทากับ 441.848 ตันตอแฮก

แตร และปริมาณการกักเก็บคารบอน มีคา 207.668 ตันตอแฮกแตร  จากผลการศึกษาช้ันเรือนยอด เรือนยอดช้ันท่ี 1 เปนช้ัน

เรือนยอดท่ีสูงท่ีสุด มีลักษณะของการปกคลุมเรือนยอดท่ีโดดเดนไมตอเน่ืองกัน ความสูงตั้งแต 25 เมตรข้ึนไป เรือนยอดช้ันท่ี 

2 เปนเรือนยอดท่ีอยูถัดจากช้ันบนสุดลงมา ความสูง15 - 25 เมตร ลักษณะการปกคลมุของเรือนยอดตอเน่ืองกันเล็กนอย 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาดิบช้ืน อุทยานแหงชาติแกงกรุง 
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บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของพันธุพืชปา ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว จังหวัดระนอง ซึ่งเปนตัวแทนของ

กลุมปาท่ีเคยผานการสัมปทานทําไมมากอน โดยการวางแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 120x120 เมตร  ผลการศึกษา พบพันธุไม

ยืนตนท้ังหมด 733  ตน 21 ชนิด พันธุไมเดนในแปลงตัวอยางไดแก เหมือดวอน (Aporosa wallichii Hook.f.) สาน 

(Dillenia obovata (Blume) Hoogland) และ แคยอดดํา (Stereospermum fimbriatum  (Wall. ex  G.Don) A.DC.) 

โดยมีคาดัชนีความสําคัญ (Important Value Index ; IVI ) 113.434 , 68.957 และ 29.381 ตามลําดับ คาดัชนีความ

หลากหลายของไมใหญ โดยวิธีของ Shannon-Wiener Index (H') มีคาเทากับ 1.89 คาของ Simpson diversity Index มีคา

เทากับ 0.7481 ซึ่งจัดวามีความหลากหลายคอนขางนอย คํานวณหาคามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน  (Above Ground Biomass ; 

AGB) โดยวิธีของ Ogawa et al.(1965) มีคาเทากับ 86.088 ตันตอแฮกแตร และปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือพ้ืนดิน 

(Above Ground Carbon Storage ) มีคาเทากับ 40.461 ตันตอแฮกแตร  

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาดิบช้ืน อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว 
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ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

บทคัดยอ : การศึกษาลักษณะโครงสรางองคประกอบพันธุไม  โดยการวางแปลงตัวอยางถาวร ขนาด 120x120 เมตร เพ่ือ

สํารวจพันธุไมยืนตน ท่ีมีขนาดเสนรอบวง (GBH) 13.5 เซนติเมตรข้ึนไป แปลงยอยขนาด 4x4 เมตร และ 1x1 เมตร เพ่ือเก็บ

ขอมูลไมหนุม (Sapling) และกลาไม (Seeding) ตามลําดับ ผลการศึกษา พบพันธุไมยืนตนท้ังหมด 922 ตน 124 ชนิด  พันธุไม

เดนในแปลงตัวอยางถาวรคือ สังหยู (Mitrephora javanica Backer) ปาหนันชาง (Goniothalamus giganteus Hook.f. & 

Thomson) และตาเสือ (Aphanamixis polystachya (wall.) R.Parker) โดยมีคาดัชนีความสําคัญ (Important Value 

Index ; IVI ) เทากับ 23.714 , 11.967 และ 8.770 ตามลําดับ  คาดัชนีความหลากหลายของไมใหญ  โดยวิธีของ  

Shannon-Wiener Index (H') มีคาเทากับ 3.06  คาของ Simpson diversity Index มีคาเทากับ 0.96102 ซึ่งถือวามีความ

หลากหลายปานกลางคอนขางสูง คํานวณหาคามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (Above Ground Biomass ; AGB ) โดยวิธีของ 

Ogawa et al.(1965)  มีคาเทากับ 416.018 ตันตอแฮกแตร และปริมาณการกักเก็บคารบอนเหนือพ้ืนดิน (Above Ground 

Carbon Storage ) มีคาเทากับ 195.528 ตันตอแฮกแตร 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาดิบช้ืน อุทยานแหงชาติคลองพนม 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Poster presentation หนา 414 

 

การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ: เครือขายแปลงตัวอยาง

ถาวรในเขตรอน  ปาดิบช้ืน อุทยานแหงชาติ หาดนพรัตนธารา- หมูเกาะพีพี จังหวัด

กระบ่ี 

ศุภพร  เปรมปรีดิ์   

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล จังหวัดตรัง 

 

 

บทคัดยอ:  การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวไดดําเนินการท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา – หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี 

โดยวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 เมตร x 120 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีปาดิบช้ืน แบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร 

(รวม 144 แปลง) เพ่ือสํารวจโครงสรางและองคประกอบของพรรณพืชไมยืนตน ไมหนุมและกลาไม  เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 

ผลการศึกษาพบพรรณไมท้ังสิ้น 281 ชนิด 183 สกุล 73 วงศ โดยพบพรรณไมในวงศ Rubiaceae มากท่ีสุด ไมยืนตนพบ 187 

ชนิด 126 สกุล   56 วงศ ไมหนุม  208 ชนิด 136 สกุล 59 วงศ และกลาไม  110 ชนิด 84 สกุล 41 วงศ พันธุไมเดนในระดับ

ไมยืนตนเมื่อพิจารณาจากดัชนีคาความสําคัญ คือ  ตะเคียนราก  (Hopea griffithii Kurz.) (16.48) ดําตะโก (Diospyros 

wallichii King & Gamble.) (15.49) กอหยุม (Castanopsis  argyrophylla King ex Hook.f.) (13.01) เปรียง 

(Swintonia floribunda Griff.) (12.71) และยางมันหมู (Dipterocarpus  kerrii King.) (10.36) สวนระดับไมหนุมพันธุไม

เดนคือ ดําตะโก (Diospyros wallichii King & Gamble.) (15.10) เข็มชอยอย (Ixora pendula Jack.) (10.07) ยายคลัง 

(Justicia ptychostoma Nees.) (8.67) เข็มชวา (Ixora javanica (Blume) DC.) (8.58) และโมกแดง (Wrightia dubia 

(Sims) Spreng.) (8.51)  พันธุไมเดนในระดับ กลาไม พบพันธุไมเดนคือ ดําตะโก  (Diospyros wallichii King & Gamble.) 

(30.95) สนกระ (Prismatomeris tetrandra (Rox.b.) K.Schum. var. malayana (Ridl.) Johans.) (10.96) ยายคลัง 

(Justicia ptychostoma Nees.) (10.02) นวลดอกขาว (Garcinia eugenifolia Wall.) (9.76) และเข็มชอยอย  (Ixora 

pendula Jack.) (9.45)  ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชจากดัชนีของ Shannon - Wiener  Index พบวา ไมยืนตนมี

คามากท่ีสุด 4.36 รองลงมา คือ ไม หนุมและกลาไม มีคา 4.17 และ 3.74 ตามลําดับ ดําตะโก มีการกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ี

มากท่ีสุด มีมวลชีวภาพรวมเหนือพ้ืนดินท้ังหมด 199.33 ตันตอเฮกตาร ปริมาณการเก็บกักคารบอนโดยรวมมีคาเทากับ 93.69 

ตันตอเฮกตาร  

คําสําคัญ: ปาดิบช้ืน, แปลงตัวอยางถาวร, อุทยานแหงชาติ 
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ถาวรในเขตรอน ปาชายเลน อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง   

 

ศุภพร  เปรมปรีดิ์   

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล จังหวัดตรัง 

 

 

บทคัดยอ:  การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวไดดําเนินการท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง โดยวางแปลงตัวอยาง

ถาวรขนาด 120 เมตร x 120 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีปาชายเลน แบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร (รวม 144 แปลง) 

เพ่ือสํารวจโครงสรางและองคประกอบของพรรณพืชไมยืนตน ไมหนุมและกลาไม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ผลการศึกษาพบ

พรรณไมท้ังสิ้น  11 ชนิด 11 สกุล 6 วงศ โดยพบพรรณไมในวงศ  Rhizophoraceae มากท่ีสุด ไมยืนตนพบ 11 ชนิด 8 สกุล   

6 วงศ ไมหนุม 7 ชนิด 6 สกุล 4 วงศ และกลาไม 5 ชนิด 4 สกุล 3 วงศ พันธุไมเดนในระดับไมยืนตนเมื่อพิจารณาจากดัชนีคา

ความสําคัญ คือ  โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Bl.) โปรงแดง (Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob.)  ตะบูนขาว 

(Xylocarpus granatum Koen.)  และถ่ัวขาว (Bruguiera cylindrica Bl.)  มีคาเทากับ 146.84, 69.45, 37.19, 21.01 

ตามลําดับ สวนระดับ ไมหนุมพันธุไมเดนคือ  โปรงแดง (Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob.)  โกงกางใบเล็ก (Rhizophora 

apiculata Bl.) ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum Koen.) ถ่ัวขาว (Bruguiera cylindrica Bl.) และสีงํ้า (Scyphiphora 

hydrophyllacea Gaertn. F.)   มดีัชนีคาความสําคัญเทากับ 105.13, 54.27, 15.86, 11.97, 6.79 ตามลําดับ พันธุไมเดนใน

ระดับกลาไม พบพันธุไมเดนคือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Bl.) ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum Koen.) 

และถ่ัวขาว (Bruguiera cylindrica Bl.) มีคาเทากับ 103.20, 77.58, 6.41 ตามลําดับ ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช

จากดัชนีของ Shannon - Wiener  Index พบวา ไมยืนตนมีคามากท่ีสุด 1.17 รองลงมา คือ ไม หนุมและกลาไม มีคา 1.21 

และ 1.00 ตามลําดับ โกงกางใบเล็ก มีการกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และลักษณะโครงสรางเรือนยอดแบงช้ันเรือนยอด

ได 2 ช้ัน คือ เรือนยอดช้ันบนสูงมากกวา 9 เมตร เรือนยอดช้ันรองความสูงนอยกวา 9 เมตร ปริมาตรไมรวม  38.26 ลูกบาศก

เมตรตอเฮกตาร มีมวลชีวภาพท้ังหมด 141.64 ตันตอเฮกตาร ปริมาณการเก็บกักคารบอนโดยรวมมีคาเทากับ 66.57 ตันตอ

เฮกตาร  

คําสําคัญ: ปาชายเลน, แปลงตัวอยางถาวร, อุทยานแหงชาติ 
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ถาวรในเขตรอน ปาพรุ อุทยานแหงชาติตะรุเตา  จังหวัดสตูล   

 

ศุภพร  เปรมปรีดิ์   

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล จังหวัดตรัง 

 

 

บทคัดยอ:  การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวไดดําเนินการท่ี อุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล โดยวางแปลง ตัวอยาง

ถาวรขนาด 120 เมตร x 120 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีปาพรุ แบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร (รวม 144 แปลง) เพ่ือ

สํารวจโครงสรางและองคประกอบของพรรณพืชไมยืนตน ไมหนุมและกลาไม เมื่อเดือนเมษายน 2555 ผลการศึกษาพบพรรณ

ไมท้ังสิ้น 110 ชนิด 70 สกุล 48 วงศ โดยพบพรรณไมในวงศ  Myrtaceae มากท่ีสุด ไมยืนตนพบ 65 ชนิด 47 สกุล 35 วงศ 

ไมหนุม 69 ชนิด 49 สกุล 30 วงศ และกลาไม  51 ชนิด 39 สกุล 32 วงศ พันธุไมเดนในระดับไมยืนตนเมื่อพิจารณาจากดัชนี

คาความสําคัญ คือ  เสม็ดแดง (Syzygium cinereum (Kurz.) ตีนเปดทราย  (Cerbera manghas L.) เมา (Syzygium 

grande (Wight) Walp.) เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) และ สักนํ้า(Vatica harmadiana Pierre) มีคาเทากับ 

39.87, 35.03, 25.84, 17.98, 17.14 ตามลําดับ สวนระดับ ไมหนุมพันธุไมเดนคือ  เขากวาง (Mischocarpus sundaicus 

Blume) เข็มทอง (Ixora javanica (Blume) ตีนเปดทราย (Cerbera manghas L.) สักนํ้า (Vatica harmadiana Pierre) 

และเอียน (Neolitsea zeylanica (Nerr.) Merr.)  มีดัชนีคาความสําคัญเทากับ 22.45, 15.86, 12.13, 11.08, 10.37 

ตามลําดับ พันธุไมเดนในระดับกลาไม พบพันธุไมเดนคือ Sarcotheca sp.  เสม็ดแดง พืชวงศเข็ม เมา และกลอย มีคาเทากับ 

28.46, 27.87, 22.85, 17.10, 16.61 ตามลําดับ ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชจากดัชนี ของ Shannon - Wiener  

Index พบวา ไมหนุมมีคามากท่ีสุด 3.25 รองลงมา คือ ไมยืนตนและกลาไม มีคา 2.99 และ 2.60 ตามลําดับ ตีนเปด ทราย มี

การกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และลักษณะโครงสรางเรือนยอดแบงช้ันเรือนยอดได 3 ช้ัน คือ เรือนยอดช้ันบน สูง

มากกวา 15 เมตร เรือนยอดช้ันรองสูงประมาณ 10-15 เมตร และเรือนยอดช้ันไมหนุมมีความสูงนอยกวา  10 เมตร พ้ืนท่ีปามี

การปกคลุมแบบเรือนยอดปด โดยมีการปกคลุมของเรือนยอดถึง 95.59 เปอรเซ็นต ไมในวงศ Myrtaceae พบการปกคลุมของ

เรือนยอดมากท่ีสุด (60.33 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี)  

คําสําคัญ: ปาพรุ, แปลงตัวอยางถาวร, อุทยานแหงชาต ิ
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาดิบแลง อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร จังหวัดชุมพร 

 

ชัยณรงค  เรืองทอง พิเชฐ  หอแกว เผาพันธ  คณะนา ซอน  คงบัวเล็ก และวันวิสาข  เอียดประพาล 

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล  จังหวัดชุมพร 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ : เครือขายแปลงตัวอยางถาวรในเขตรอน  ปาดิบแลง  

อุทยานแห งชาติหมูเกาะชุมพร จังหวัดชุมพร   มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสถานภาพความหลากหลายดานพรรณพืชรวมถึง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Crowth and yleid  และศึกษาโครงสรางปาและการกระจายของพรรณพืชท่ีเปนตัวแทนของ

สังคมพืช  โดยใชวิธีการวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 เมตร โดยวางแปลงขนาด 10 x 10 เมตร เพ่ือสํารวจพันธุไม

ท่ีเปนไมใหญ (tree) และวางแปลงขนาด 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เมตร  เพ่ือเก็บขอมูลไมหนุม (Saplings) ลูกไมหรือกลาไม  

(Seedlings)  และศึกษาการจําแนกช้ัน  (strafication)  โดยพิจารณาจากโครงสรางปาดานตั้ง  (profile  diagram)  และการ

ปกคลุมของเรือนยอด  (crown cover diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด (crown cover diagram) ทําการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไม  (IVI) และวิเคราะหดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index) 

 จากผลการสํารวจดังกลาวพบพันธุไมท้ังหมด  2,814  ตน  จํา แนกออกไดเปน  80  ชนิด และจากกา รวิเคราะห

ขอมูลดัชนีความสําคัญข องพันธุไมพบวา ไมจําพวกมังตาน  (Schima wallichii (DC.) Korth.)  ไมเคี่ยม (Cotylelobium 

lanceolatum  Craib.)  และดังขาว (Ryparosa javanica)  มีคาดัชนีความสําคัญพันธุไมเทากับ  49.85, 41.47 และ 20.43  

ตามลําดับ และจากการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายมีคาเทากับ 2.81  น้ันแสดงวาพันธุไมในอุทยานแหงชาติหมูเกาะ

ชุมพร   มีความหลากหลายมากในระดับหน่ึง และจากการศึกษาลักษ ณะโครงสรางปาและการจําแนกช้ัน  (strafication)  

พบวา  มีการทดแทนของพันธุไม โดยศึกษาจากการการแบงช้ันเรือนยอดของพันธุไม  พบวามีการแบงช้ันเรือนยอดออกเปน 3 

ช้ันเรือนยอด  และพบการกระจายของพันธุไมอยูท่ัวท้ังแปลง 

คําสําคัญ : นิเวศวิทยาปาไม แปลงตัวอยางถาวร ปาดิบแลง 
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาชายเลน อุทยานแหงชาติหาดขนอม – หมูเกาะทะเลใต   

จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 

 

ชัยณรงค  เรืองทอง พิเชฐ  หอแกว เผาพันธ  คณะนา ซอน  คงบัวเล็ก และวันวิสาข  เอียดประพาล 

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล  จังหวัดชุมพร 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ : เครือขายแปลงตัวอยางถาวรในเขตรอน  ปาชายเลน  

อุทยานแหงชาติหาดขนอม – หมูเกาะทะเลใต จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช   มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

สถานภาพความหลากหลายดานพรรณพื ชรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของ  Crowth and yleid  และศึกษาโครงสรางปา

และการกระจายของพรรณพืชท่ีเปนตัวแทนของสังคมพืช  โดยใชวิธีการวางแปลงตัวอยางถา วรขนาด  120 x 120 เมตร โดย

วางแปลงขนาด   10 x 10 เมตร เพ่ือสํารวจพันธุไมท่ีเปนไมใหญ (tree) และวางแปลงขนาด 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เมตร  

เพ่ือเก็บขอมูลไมหนุม  (Saplings)  คือ ลูกไมหรือกลาไม (Seedlings)  และศึกษาการจําแนกช้ัน (strafication) โดยพิจารณา

จากโครงสรางปาดานตั้ง (profile diagram)  และการปกคลุมของเรือนยอด (crown cover diagram) ทําการวิเคราะหหาคา

ดัชนีความสําคัญของพันธุไม  (IVI) และวิเคราะหดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index)  

 จากผลการสํารวจดังกลาวพบพันธุไมปาชายเลนท้ังหมด  1,790  ตน  จําแนกออกไดเปน  13  ชนิด 5 วงศ และจาก

การวิเคราะหขอมูลดัชนีความสําคัญของพันธุไมพบวา ไมจําพวก ตะบูนขาว  (Xylocarpus  granatum) โกงกางใบเล็ก 

(Rhizophora  apiculata) พังกาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera  gymnorrhiza) โดยมีคาดัชนีความสําคัญพันธุไมเทากับ 

128.255, 58.706, 41.647 ตามลําดับ  และจากการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายมีคาเทากับ 1.58  น้ันแสดงวาพันธุไม

ในอุทยานแหงชาติหาดขนอม – หมูเกาะทะเลใต มีความหลากหลายมากในระดับหน่ึง และจากการศึกษาลักษณะโครงสรางปา

และการจําแนกช้ัน  (strafication) พบวา  มีการทดแทนของพันธุไม โดยศึกษาจากการแบงช้ันเรือนยอดของพันธุไมพบวามี

การแบงช้ันเรือนยอดออกเปน 3 ช้ันเรือนยอด  และพบการกระจายของพันธุไมอยูท่ัวท้ังแปลง 

คําสําคัญ : นิเวศวิทยาปาไม แปลงตัวอยางถาวร ปาชายเลน 
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาชายหาด  อุทยานแหงชาติหาดวนกร  

จังหวัดประจวบคิรีขันธ 

 

ชัยณรงค  เรืองทอง พิเชฐ  หอแกว เผาพันธ  คณะนา ซอน  คงบัวเล็ก และวันวิสาข  เอียดประพาล 
1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางทะเล  จังหวัดชุมพร 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ : เครือขายแปลงตัวอยางถาวรในเขตรอน  ปาชายเลน  

อุทยานแหงชาติ หาดวนกร  จังหวัดประจวบคิรีขันธ  มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสถานภาพความหลากหลายดานพรรณพืช

รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของ  Crowth and yleid  และศึกษาโครงสรางปาและการกระจายของพรรณพืชท่ีเปนตัวแทน

ของสังคมพืช โดยใชวิธีการวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 เมตร โดยวางแปลงขนาด 10 x 10 เมตร เพ่ือสํารวจพันธุ

ไมท่ีเปนไมใหญ (tree) และวางแปลงขนาด 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เพ่ือเก็บขอมูลไมหนุม  (Saplings)  ลูกไมหรือกลาไม 

(Seedlings)  และศึกษาการจําแนกช้ัน (strafication) โดยพิจารณาจากโครงสรางปาดานตั้ง (profile diagram)  และการปก

คลุมของเรือนยอด (crown cover diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด (crown cover diagram) ทําการวิเคราะหหาคา

ดัชนีความสําคัญของพันธุไม  (IVI) และวิเคราะหดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index) 

 จากผลการสํารวจดังกลาวพบพันธุไมปาชายเลนท้ังหมด  1,790  ตน  จําแนกออกไดเปน  73  ชนิด 22 วงศ และ

จากการวิเคราะหขอมูลดัชนีความสําคัญของพันธุไมพบวา ไมจําพวก มะคาแต  (Sindora siamensis Teijsm. Ex Miq.) 

มะขามปอม (Phyllanthus emblica L.) ตับเตาตน (Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don)  มีคาดัชนีความสําคัญพันธุ

ไมเทากับ 96.302,78.443 และ 59.545 ตามลําดับ  และจากการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายมีคาเทากับ 3.108  น้ัน

แสดงวาพันธุไมมีความหลากหลายมาก   และจากการศึกษาลักษณะโครงสรางปาและ การจําแนกช้ัน (strafication)  พบวามี

การทดแทนของพันธุไม โดยศึกษาจากการการแบงช้ันเรือนยอ ดของพันธุไมซึ่งพบวามีการแบงช้ันเรือนยอดออกเปน 3 ช้ัน

เรือนยอด  และพบการกระจายของพันธุไมอยูท่ัวท้ังแปลง 

คําสําคัญ : นิเวศวิทยาปาไม แปลงตัวอยางถาวร ปาชายหาด 
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ในเขตรอน ปาเต็งรังผสมสนสองใบ อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ธรรมนูญ เต็มไชย1  และชุมพล  แกวเกตุ1 
1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดเพชรบุรี  

 2สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนตัวแทนในการศึกษาดานนิเวศวิทยาระยะยาวในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ เปนตัว

แบบในการศึกษาพลวัตและผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล

สําหรับการศึกษาปริมาณคารบอนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ รวมท้ังใชประโยชนในการศึกษาเก่ียวกับทุนธรรมชาติ (natural capital) 

โดยใชแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 X 120 ตารางเมตร จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในพ้ืนท่ี

ปาเต็งรังผสมสนสองใบในอุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุร ี

ผลการศึกษาพบพันธุไมยืนตนท้ังหมด 25 วงศ 34 สกุล 42 ชนิด มีสนสองใบ (Pinus merkusii Jungh. & de 

Vriese) และไมในวงศยาง (Dipterocarpaceae) ไดแก เต็ง (Shorea obtusa Wall.) รัง (Shorea siamensis Miq.) และ

ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq) เปนไมเดนและมีคาดัชนีความสําคัญมาก ท่ีสุดในพ้ืนท่ีศึกษา  มีคา

ดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener Index ของไมตน ไมหนุม และกลาไมเทากับ 2.97 1.67 1.48 ตามลําดับ คา

ดัชนีความหลากชนิดของ Simpson’ s index เทากับ 0.92 การปกคลุมเรือนยอดไม 11,618.68 ตารางเมตรตอเฮกตาร หรือ

คิดเปนรอยละ 82.89 ของพ้ืนท่ี โดยไมในวงศยาง มีการปกคลุมเรือนยอดมากท่ีสุดถึงรอยละ 41.92 ขณะท่ีสนสองใบ  

(P. merkusii Jungh. & de Vriese)  มีการปกคลุมรอยละ 31.68 ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเฉพาะสวนท่ีเปนไมยืนตน 

เทากับ 146.86 ตันตอเฮกตาร สวนปริมาณการสะสมคารบอนคิดเปนคารอยละ 47 ของปริมาณมวลชีวภาพ มีคาเทากับ 

73.43 ตันคารบอนตอเฮกตาร 

คําสําคัญ: ปาเต็งรังผสมสนสองใบ แปลงตัวอยางถาวร สารสนเทศภูมิศาสตร คารบอน มวลชีวภาพ 
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ในเขตรอนปาเบญจพรรณ อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัด

ราชบุรี 

 

ธรรมนูญ เต็มไชย1  และชุมพล  แกวเกตุ1 
1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดเพชรบุรี  

 2สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนตัวแทนในการศึกษาดานนิเวศวิทยาระยะยาวในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ เปนตัว

แบบในการศึกษาพลวัตและผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะ ไกล

สําหรับการศึกษาปริมาณคารบอนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ รวมท้ังใชประโยชนในการศึกษาเก่ียวกับทุนธรรมชาติ (natural capital) 

โดยใชแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 X 120 ตารางเมตร จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในพ้ืนท่ี

ปาเบญจพรรณ อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

ผลการศึกษาพบพันธุไมยืนตนท้ังหมด 25 วงศ 52 สกุล 77 ชนิด โดยมีชนิดพันธุท่ีเดนและมีคาดัชนีความสําคัญมาก

ท่ีสุดในพ้ืนท่ีศึกษา  ไดแก แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook.f.) ง้ิวปา 

(Bombax anceps Pierre var. anceps) ตะครอ (Schleichera oleosa (Lour.) oken) ผาเสี้ยน (Vitex canescens 

Kurz) เปลาเลือด (Croton robustus Kurz) ตะแบก (Lagerstroemia cuspidata Wall.) มีคาดัชนีความหลากชนิดของไม

ยืนตนตามสูตร Shannon – Weiner index เทากับ 3.516 และดัชนีความหลากชนิดของ Simpson’s index เทากับ 0.94 

คาการปกคลุมเรือนยอดไม 5,073.153 ตารางเมตรตอเฮกตาร หรือคิดเปนรอยละ 50.73 ของพ้ืนท่ีแปลงตัวอยาง ปริมาณมวล

ชีวภาพเหนือพ้ืนดินเฉพาะสวนท่ีเปนไมยืนตน เทากับ 51.750 ตันตอเฮกตาร สวนปริมาณการสะสม คารบอนมีคาเทากับ 

25.875 ตันคารบอนตอเฮกตาร 

คําสําคัญ: ปาเบญจพรรณ แปลงตัวอยางถาวร สารสนเทศภูมิศาสตร มวลชีวภาพ คารบอน 
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ในเขตรอน ปาดิบช้ืน อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง 

 

ธรรมนูญ เต็มไชย1  และชุมพล  แกวเกตุ1 
1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดเพชรบุรี  

 2สถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนตัวแทนในการศึกษาดานนิเวศวิทยาระยะยาวในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ เปนตัว

แบบในการศึกษาพลวัตและผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล

สําหรับการศึกษาปริมาณคารบอนในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ รวมท้ังใชประโยชนในการศึกษาเก่ียวกับทุนธรรมชาติ (natural capital) 

โดยใชแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 X 120 ตารางเมตร จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในพ้ืนท่ี

ปาดิบช้ืน ภาคตะวันออกของอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง จังหวัดระยองและจันทบุร ี

ผลการศึกษาพบพันธุไมยืนตนท้ังหมด 186 ชนิด 94 สกุล 46 วงศ มีตนสํารอง (Scaphium scaphigerum 

(G.Don) Guib. & Planch.) และมะไฟปา (Baccaurea ramiflora Lour.) เปนพันธุไมเดนในพ้ืนท่ีศึกษา พันธุไมท่ีมีคาดัชนี

ความสําคัญมากท่ีสุด เชน จิก (Barringtonia macrostachya Kurz) กระบก (Irvingia malayana Oliv. Ex A. W.Benn.) 

สํารอง (Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.) มะไฟปา(Baccaurea ramiflora Lour.) คาดัชนีความ

หลากชนิดของไมยืนตนตามสูตรของ Shannon Weiner indexมีคาเทากับ 3.86 และดัชนีความหลากชนิด Simpson’s 

index เทากับ 0.94 การปกคลุมเรือนยอดไมมีคาเทากับ 9,026.714 ตารางเมตรหรือคิดเปนรอยละ 90.27 ของพ้ืนท่ี ปริมาณ

มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเทากับ 332.28 ตัน/เฮกตาร สวนปริมาณการกักเก็บคารบอนมีคาเทากับ 156.17 ตน/เฮกตาร 

คําสําคัญ: ปาดิบช้ืน แปลงตัวอยางถาวร สารสนเทศภูมิศาสตร มวลชีวภาพ คารบอน 
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาดิบแลง อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครนายก  

 

ชัยยงค บัวบาน  

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใชการวางแปลงตัวอยางถาวร ในการท่ีจะศึกษาขอมูลท่ัวไปดานนิเวศวิทยา

ปาไมในระยะยาว โดยทําการวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตารางเมตร ทําการเก็บขอมูลองคประกอบของชนิด

พันธุพืช ขนาดความโต ความสูง และการปกคลุมเรือนยอด ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ ทําการวางแปลงตัวอยาง ถาวร

บริเวณสังคมพืชปาดิบแลง พิกัด  0755021, 1595425 ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 760 เมตร ผลการศึกษา พบ

ตนไมจํานวน 1,420 ตน จํานวนชนิด ไมยืนตนท้ังหมด 94 ชนิด 36 วงศ 71 สกุล 84 ชนิด ไมดัชนี คือ Ilex sp. Shannon – 

Wiener index มีคาเทากับ 3.490 Simpson’s index มีคาเทากับ 0.9487 มีพ้ืนท่ีหนาตัด 40.93 ตารางเมตร/เฮกตาร ขนาด

เสนผานศูนยกลางระดับอกเฉลี่ย 16.66 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 12.81 เมตร เปอรเซ็นตการปกคลุมเรือนยอด 57.43 มวล

ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน ของไมยืนตนมีคาเทากับ 312.015 ตัน/เฮกตาร คารบอนเหนือพ้ืนดิน ของไมยืนตนมีคาเทากับ 146.647 

ตันคารบอน/เฮกตาร 

คําสําคัญ: นิเวศวิทยาปาไม แปลงตัวอยางถาวร ปาดิบแลง อุทยานแหงชาติเขาใหญ   
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาดิบเขา อุทยานแหงชาตเิขาใหญ จังหวัดนครนายก  

 

ชัยยงค บัวบาน  

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใชการวางแปลงตัวอยางถาวร ในการท่ีจะศึกษาขอมูลท่ัวไปดานนิเวศวิทยา

ปาไมในระยะยาว โดยทําการวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตารางเมตร ทําการเก็บขอมูลองคประกอบของชนิด

พันธุพืช ขนาดความโต ความสูง และการปกคลุมเรือนยอด ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ ทําการวางแปลงตัวอยางถาวร

บริเวณสังคมพืชปาดิบเขา พิกัด  0759226, 1589502 ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 1,200 เมตร ผลการศึกษา พบ

ตนไมจํานวน 1,485 ตน จํานวนชนิดไมยืนตนท้ังหมด 92 ชนิด 36 วงศ 64 สกุล 76 ชนิด ไมดัชนี คือ พวกกอ Quercus spp. 

Shannon – Wiener index มีคาเทากับ 3.430 Simpson’s index มีคาเทากับ 0.9539 มีพ้ืนท่ีหนาตัด  39.36 ตารางเมตร/

เฮกตาร ขนาดเสนผานศูนยกลางระดับอกเฉลี่ย 17.23 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 9.23 เมตร เปอรเซ็นตการปกคลุมเรือนยอด 

53.02 มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไมยืนตนมีคาเทากับ 202.440 ตัน/เฮกตาร คารบอนเหนือพ้ืนดินของไมยืนตนมีคาเทากับ 

95.147 ตันคารบอน/เฮกตาร 

คําสําคัญ: นิเวศวิทยาปาไม แปลงตัวอยางถาวร ปาดิบเขา อุทยานแหงชาติเขาใหญ   
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาเบญจพรรณ อุทยานแหงชาตทัิบลาน จังหวัดปราจีนบุรี  

 

ชัยยงค บัวบาน  

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใชการวางแปลงตัวอยางถาวร ในการท่ีจะศึกษาขอมูลท่ัวไปดานนิเวศวิทยา

ปาไมในระยะยาว โดยทําการวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตารางเมตร ทําการเก็บขอมูลองคประกอบของชนิด

พันธุพืช ขนาดความโต ความสูง และการปกคลุมเรือนยอด ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ ทับลาน ทําการวางแปลงตัวอยางถาวร

บริเวณสังคมพืชปา เบญจพรรณ พิกัด 0816038,  1574373 ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  112 เมตร ผลการศึกษา 

พบตนไมจํานวน 1,112 ตน จํานวนชนิดไมยืนตนท้ังหมด 36 ชนิด 18 วงศ 32 สกุล 35 ชนิด ไมดัชนี คือ ขวาว Haldina 

cordifolia Shannon – Wiener index มีคาเทากับ 2.120 Simpson’s index มีคาเทากับ 0.7893 มีพ้ืนท่ีหนาตัด  13.74 

ตารางเมตร/เฮกตาร ขนาดเสนผานศูนยกลางระดับอกเฉลี่ย 12.3 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 8.76 เมตร เปอร เซ็นตการปก

คลุมเรือนยอด 53.32 มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไมยืนตนมีคาเทากับ 107.123 ตัน/เฮกตาร คารบอนเหนือพ้ืนดินของไมยืน

ตนมีคาเทากับ 50.348 ตันคารบอน/เฮกตาร 

คําสําคัญ: นิเวศวิทยาปาไม แปลงตัวอยางถาวร ปาเบญจพรรณ อุทยานแหงชาติทับลาน 
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาผสมผลัดใบ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัด

พิษณุโลก-เพชรบูรณ 

 

คมเชษฐา จรุงพันธ  และบุญสง มวงศรี   

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ:เครือขายแปลงตัวอยางถาวรในเขตรอนปาผสมผลัดใบ  

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก- เพชรบูรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ประเมินสถานภาพและความหลากหลายดาน

พรรณพืช ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Growth and yield เพ่ือเปนฐานขอมูลการดูดซับคารบอนซึ่งเก่ียวกับภาวะโลกรอน  

เพ่ือศึกษาโครงสรางปาและการกระจายของพรรณพืชท่ีเปนตัวแทนอุทยานแหงชาติในแตละภูมิภาค  และใชเปนแปลงตัวอยาง

ถาวรขนาด 120x120 ตารางเมตร เพ่ือศึกษาวิชาการดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาพบวามี จํานวนพรรณไมยืนตน ท้ังหมด 

354 ตนตอ 1.44 เฮกตาร จาก 56 ชนิด 37 สกุล 19 วงศ ชนิดพันธุท่ีมีดัชนีคาความสําคัญสูงท่ีสุดคือ ประดูปา (Pterocarpus 

macrocarpus ) มีดัชนีคาความสําคัญเทากับ  36.11 จากการคํานวณพ้ืนท่ีหนาตัดโดยรวมของไมยืนท้ังหมด เทากับ 16.32 

ตารางเมตรตอเฮกตาร ความหลากหลายทางชีวภาพคํานวณโดยใชสูตรของ Shannon-Wiener Index และ Simpson Index 

พบวามีคาเทากับ 3.330 และ0.9500 ขนาดความโตเพียงอก(dbh.) เฉลี่ย 22.66 เซนติเมตร ขนาดความสูงเฉลี่ย 12.06 เมตร 

รอยละการปกคลุมเรือนยอด 57.86 มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไมยืนตน 140.310 ตันตอเฮกตาร  สําหรับคารบอนเหนือ

พ้ืนดินของไมยืนตน เทากับ 65.950 ตันคารบอนตอเฮกตาร 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาผสมผลัดใบ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 

 

  



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

Poster presentation หนา 427 
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาสนเขา อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัด

พิษณุโลก-เพชรบูรณ 

 

คมเชษฐา จรุงพันธ  และบุญสง มวงศรี   

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

 

บทคัดยอ: การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ:เครือขายแปลงตัวอยางถาวรในเขตรอนปาผสมผลัดใบ  

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก- เพชรบูรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ประเมินสถานภาพและความหลากหลายดาน

พรรณพืช ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Growth and yield เพ่ือเปนฐานขอมูลการดูดซับคารบอนซึ่งเก่ียวกับภาวะโลกรอน  

เพ่ือศึกษาโครงสรางปาและการกระจายของพรรณพืชท่ีเปนตัวแทนอุทยานแหงชาติในแตละภูมิภาค  และใชเปนแปลงตัวอยาง

ถาวรขนาด 120x120 ตารางเมตร เพ่ือศึกษาวิชาการดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาพบวามี จํานวนพรรณไมยืนตน ท้ังหมด 

354 ตนตอ 1.44 เฮกตาร จาก 56 ชนิด 37 สกุล 19 วงศ ชนิดพันธุท่ีมีดัชนีคาความสําคัญสูงท่ีสุดคือ ประดูปา (Pterocarpus 

macrocarpus ) มีดัชนีคาความสําคัญเทากับ  36.11 จากการคํานวณพ้ืนท่ีหนาตัดโดยรวมของไมยืนท้ังหมด เทากับ 16.32 

ตารางเมตรตอเฮกตาร ความหลากหลายทางชีวภาพคํานวณโดยใชสูตรของ Shannon-Wiener Index และ Simpson Index 

พบวามีคาเทากับ 3.330 และ0.9500 ขนาดความโตเพียงอก(dbh.) เฉลี่ย 22.66 เซนติเมตร ขนาดความสูงเฉลี่ย 12.06 เมตร 

รอยละการปกคลุมเรือนยอด 57.86 มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไมยืนตน 140.310 ตันตอเฮกตาร  สําหรับคารบอนเหนือ

พ้ืนดินของไมยืนตน เทากับ 65.950 ตันคารบอนตอเฮกตาร 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาสนเขา อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
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ตัวอยางถาวรในเขตรอน ปาเต็งรัง อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ-

ชัยภูมิ 

 

คมเชษฐา จรุงพันธ  และบุญสง มวงศรี   

ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

 

บทคัดยอ : การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ :เครือขายแปลงตัวอยางถาวรในเขตรอนปาเต็งรัง  

อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ-ชัยภูมิ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสถานภาพและความหลากหลายดานพรรณพืช  

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Growth and yield เพ่ือเปนฐานขอมูลการดูดซับคารบอนซึ่งเก่ียวกับภาวะโลกรอน  เพ่ือศึกษา

โครงสรางปาและการกระจายของพรรณพืชท่ีเปนตัวแทนอุทยานแหงชาติในแตละภูมิภาค และใชเปนแปลงตัวอยางถาวรขนาด 

120x120 ตารางเมตร เพ่ือศึกษาวิชาการดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาพบวามจีํานวนพรรณไมยืนตนท้ังหมด 1,802 ตนตอ 

1.44 เฮกตาร จาก 48 ชนิด 42 สกุล 29 วงศ ชนิดพันธุท่ีมีดัชนีคาความสําคัญสูงท่ีสุดคือ  รัง (Shorea siamensis) มีดัชนีคา

ความสําคัญเทากับ  103.12 จากการคํานวณพ้ืนท่ีหนาตัดโดยรวมของไมยืนท้ังหมด เทากับ 20.06 ตารางเมตรตอ เฮกตาร 

ความหลากหลายทางชีวภาพคํานวณโดยใชสูตรของ Shannon-Wiener Index และ Simpson Index พบวามีคาเทากับ 

2.240 และ0.7700 ขนาดความโตเพียงอก(dbh.) เฉลี่ย 12.49 เซนติเมตร ขนาดความสูงเฉลี่ย 8.63 เมตร รอยละการปกคลุม

เรือนยอด 88.84 มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไมยืนตน 110.550 ตันตอเฮกตาร  สําหรับคารบอนเหนือพ้ืนดินของไมยืนตน 

เทากับ 51.960 ตันคารบอนตอเฮกตาร 

คําสําคัญ: แปลงตัวอยางถาวร ปาเต็งรัง อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว 
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การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ : เครือขายแปลงตัวอยางถาวร 

ในเขตรอน ปาเต็งรังผสมสน อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม  
 

 

สรรเสริญ ทองสมนึก  มะลิวัลย ปนตากาศ และ ณัฐวุฒิ อุดมศิริพงษ   

 ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเชียงใหม 

 

     

บทคัดยอ : การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาว ในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม บริเวณปาเต็งรังผสมสน พิกัดมุมแปลงดานลางซายมือ X 

488440 Y  2089900 ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 565  เมตร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางและความหลากหลายของพรรณพืช ติดตาม

สถานภาพและการเปล่ียนแปลงดานนิเวศวิทยาปาไมในระยะยาว โดยวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x  120 ตารางเมตร แบงแปลงยอยขนาด 10 x 1 0 

ตารางเมตร 4 x 4 ตารางเมตร และ 1 x 1 ตารางเมตร เพ่ือเก็ บขอมูลไมยืนตน (Tree  )ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.5 เซนติเมตร  ความสูง

ตั้งแต 1.30 เมตร  ไมหนุม (Poling) ขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 4.5 เซนติเมตร  ความสูงตั้งแต 1.30 เมตร ลูกไม และกลาไม  ( Sapling & 

Seedling) ขนาดความสูงนอยกวา 1.30 เมตร  ตามลําดับ  ทําการวิเคราะหคาดัชนีความสําคัญ (Importance Value Index : 

IVI) และคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไม  ( Shannon-Wiener index : H ) 

ผลการศึกษาพบวา แปลงปาเต็งรังผสมสน มีไมยืนตน จํานวน 1,187 ตน 47 ชนิด 41 สกุล 31 วงศ ไมหนุม จํานวน 350 ตน 93 ชนิด ลูกไมและกลาไม 

จํานวน 506 ตน 59 ชนิด ปริมาตรของไมยืนตนที่พบทั้งหมดเทากับ 195.47 ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่หนาตัดของไมยืนตนทั้งหมดเทากับ 23.11 ตารางเมตร

ตอเฮกแตร ทั้งนี้  สนสามใบ  (Pinus kesiya Royle ex Gordon. )มีขนาดเสนผาศูนยกลางสูงสุดเทากับ 55.40 เซนติเมตร สวนกอเดื่อย 

(Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. )        มี ขนาดความสูง ทั้งหมดสูงสุดเทากับ  29.8 เมตร คาดัชนีความสําคัญ 

(IV I  )สูงสุด 5 อันดับแรก คือ สนสามใบ  (Pinus kesiya Royle ex Gordon  )มีคาเทากับ 46.54 % รองลงมา กอแพะ (Quercus kerrii 

Craib. ) มีคาเทากับ 30.43%  เต็ง (Shorea obtuse Wall.  )มีคาเทากับ 24.44 % รกฟา (Terminalia alata Heyne ex Roth ) มีคา

เทากับ 22.58 % เหมือดโลด (Aporosa villosa Lindl. Baill.  )มีคาเทากับ 21.58 % ตามลําดับ และคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไม  ( H )  มีคา

เทากับ 3.04  

 

คําสําคัญ : นิเวศวิทยาปาไมระยะยาว, อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม, ปาเต็งรังผสมสน, แปลงตัวอยางถาวร 
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ในเขตรอน ปาเบญจพรรณ อุทยานแหงชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม  
 

 

สรรเสริญ ทองสมนึก  ทนงศักดิ์  กางยาง  และ ณัฐวุฒิ  อุดมศิริพงษ   

1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเชียงใหม 

 

บทคัดยอ  : การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาว ในอุทยานแหงชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม  บริเวณปาเบญจพรรณ 

พิกัดมุมแปลงดานลางซายมือ X 515002  Y 2110257 ท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 620 เมตร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ลักษณะโครงสรางและความหลากหลายของพรรณพืช ติดตามสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงดานนิเวศวิทยาปาไมในระยะยาว                   

โดยวางแปลงตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตารางเมตร แบงแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร 4 x 4 ตารางเมตร                 

และ 1 x 1 ตารางเมตร เพ่ือเก็บขอมูลไมยืนตน (Tree) ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.5 เซนติเมตร ความสูงตั้งแต 1.30 เมตร          

ไมหนุม (Poling) ขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 4.5 เซนติเมตร ความสูงตั้งแต 1.30 เมตร ลูกไมและกลาไม (Sapling & Seedling) 

ขนาดความสูงนอยกวา 1.30 เมตร ตามลําดับ ทําการวิเคราะหคาดัชนีความสําคัญ (Importance Value Index : IVI) และคาดัชนี

ความหลากหลายของชนิดพันธุไม (Shannon-Wiener index : H)  

ผลการศึกษาพบวา แปลงปาเบญจพรรณ มีไมยืนตน จํานวน  1058 ตน 66 ชนิด ไม หนุม  จํานวน 214 ตน 42 ชนิด 

ลูกไมและกลาไม จํานวน 297 ตน 42 ชนิด  พ้ืนท่ีหนาตัดของไมยืนตนท้ังหมดเทากับ 29.4 ตารางเมตรตอเฮกแตร ท้ังน้ี รัง (Shorea 

siamensis Miq.) มีขนาดเสนผาศูนยกลางสูงสุดเทากับ 74.16 เซนติเมตร สวนพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb) 

มีขนาดความสูงท้ังหมดสูงสุดเทากับ 30.5 เมตร คาดัชนีความสําคัญ (IVI) สูงสุด 5 อันดับแรก คือ สัก (Tectona grandis Linn. f.) 

มีคาเทากับ 48.93% รองลงมา เลียงฝาย (Berrya mollis Wall. Ex Kurz) มีคาเทากับ 45.08% ตุมกาขาว (Strychnos nux-

blanda A.W. Hill) มีคาเทากับ 29.09% ยาบนอย (Grewia eriocarpa Juss.) มีคาเทากับ 15.72% แดง (Xylia xylocarpa Taub. 

var. Kerrii Nielsen) มีคาเทากับ 15.35%  ตามลําดับ และคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไม (H) มีคาเทากับ 3.08  
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การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาวในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ : เครือขายแปลงตัวอยางถาวร 

ในเขตรอน ปาเต็งรัง อุทยานแหงชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม  
 

 

สรรเสริญ ทองสมนึก  จีรศักดิ์ ปอกอาย และ ณัฐวุฒิ อุดมศิริพงษ  

1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดเชียงใหม 

   

บทคัดยอ : การศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาว ในอุทยานแหงชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม บริเวณปาเต็งรัง พิกัดมุมแปลง                  

ดานลางซายมือ X 502955 Y 2120465 ท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเล  440 เมตร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะโครงสราง

และความหลากหลายของพรรณพืช  ติดตามสถานภาพ และการเปลี่ยนแปลงดานนิเวศวิทยาปาไมในระยะยาว โดยวางแปลง

ตัวอยางถาวรขนาด 120 x 120 ตารางเมตร แบงแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร 4 x 4 ตารางเมตร และ 1 x 1 ตารางเมตร 

เพ่ือเก็บขอมูลไมยืนตน  (Tree) ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.5 เซนติเมตร  ความสูงตั้งแต 1.30 เมตร ไมหนุม  (Poling)             

ขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 4.5 เซนติเมตร ความสูงตั้งแต 1.30 เมตร ลูกไมและกลาไม (Sapling & Seedling) ขนาดความสูง

นอยกวา 1.30 เมตร ตามลําดับ ทําการวิเคราะหคาดัชนีความสําคัญ (Importance Value Index : IVI) และคาดัชนีความ

หลากหลายของชนิดพันธุไม (Shannon-Wiener index : H)  

ผลการศึกษาพบวา แปลงปาเต็งรัง มีไมยืนตน จํานวน 2,900 ตน 35 ชนิด ไมหนุม จํานวน 210 ตน 16 ชนิด ลูกไมและกลาไม 

จํานวน 167 ตน 23 ชนิด  พ้ืนท่ีหนาตัดของไมยืนตนท้ังหมดเทากับ  55.25 ตารางเมตรตอเฮกแตร ท้ังน้ี  พลวง  

(Dipterocarpus tuberculatus Roxb) มีขนาดเสนผาศูนยกลางสูงสุด เทากับ 101.25 เซนติเมตร สวนเหียง (Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm.ex Miq) มีขนาดความสูงท้ังหมดสูงสุดเทากับ 24 .00 เมตร คาดัชนีความสําคัญ (IVI) สูงสุด 5 อันดับแรก            

คือ เต็ง (Shorea obtusa Wall.) มีคาเทากับ 63.58% รองลงมา พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb) มีคาเทากับ 61.64% 

รัง (Shorea simensis Miq) มีคาเทากับ 58.23% เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq) มีคาเทากับ 36.34% 

รักใหญ (Melanorrhoea usitata Wall.) มีคาเทากับ 16.37% ตามลําดับ และคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไม (H) มีคา

เทากับ 2.09  
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