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ค ำน ำ 
ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัย

นิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขต
ร้อน และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดการประชุม สัมมนาวิชาการ “เครือข่ายงานวิจัย
นิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กำรบริกำรของระบบนิเวศป่ำไม้: บทบำทและควำมส ำคัญเพื่อโลกอนำคต 
(Forest Ecosystem Services: Importance and Role for Future Earth)” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญด้านการบริการของนิเวศวิทยา ต่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาใหเ้กิดเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และประยุกต์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ไปใช้เพื่อการจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประกอบด้วย การบรรยาย
ผลงานวิจัย จ านวน 19 เรื่อง และการเสนอผลการวิจยัภาคโปสเตอร์ จ านวน 8 เรื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย
สาขาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนักวิจัยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้กรุณาให้
เกียรติน าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เสนอในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ได้ให้ความกรุณาตรวจ
ผลงานวิจัยต้นฉบับ  
 ดังนั้น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ร่วมจัดประชุมสัมมนา หวังว่าเอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อน าความรู้จากการสัมมนาไปพัฒนา ต่อยอด ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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ปริมาณการร่วงหล่นและอัตราการยอ่ยของซากพืชในป่าผสมผลัดใบ 
สถานีวิจัยตน้น ้าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี 
Amount of litter fall and decomposition rates in the mixed deciduous 
forest at Maeklong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province 

 
ดอกรัก มารอด1,2 สถิตย์ ถ่ินก้าแพง2 ส้าเริง ปานอทุัย3 และ นพคุณ แดนราช1* 

1ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

3 ส่วนวิจัยต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
*Corresponding-author: Email: Rebirth_rsfilm@live.com 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช และอัตราการย่อยสลายของ
พรรณไม้เด่นในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี โดยสร้างตะแกรงดักเศษซากพืช (litter 
trap) มีขนาดของปากตะแกรงกว้าง 0.7 x 0.7เมตร สูงจากพื้นดิน 1 เมตร ระยะห่างระหว่างตะแกรง 10 เมตร 
จ านวน 10 แถว แถวละ10 ตะแกรง (100 ตะแกรง) เก็บข้อมูลการร่วงหล่นของซากพืชทุก ๆ 30 วัน ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2559 น าซากพืชที่ได้เข้าตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 
48 ชั่วโมง ท าการแยกส่วนต่าง ๆ ของพืช (ใบ ดอก ผล และส่วนอื่นๆ) ตามชนิดพรรณไม้เด่น (ประดู่ป่า แดง กาสาม
ปี มะกอกเกลื้อน รัง และยางนา ) และพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ พร้อมชั่งน้ าหนักแห้ง ในส่วนของดอกและผลท าการนับ
และบันทึก อัตราการย่อยสลายของซากพืช โดยใช้ถุงตาข่ายในล่อน ท าการบรรจุใบพรรณไม้เด่นที่สมบูรณ์จ านวน
ชนิดละ 36 ถุงละ 50 กรัม แล้วน าไปวางไว้ยังพื้นป่า จ านวน 3 แปลง และสุ่มเก็บตัวอย่างถุงซากพืชทุกเดือนเป็น
เวลา 12 เดือน มาท าการวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักของซากพืชเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2558 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชเฉลี่ยรายปีของพรรณไม้ทั้งหมด เท่ากับ 8.85 ± 1.90 
ตัน/เฮกตาร์ สูงสุดพบในเดือนกุมภาพันธ์ (1.50± 0.17 ตัน/เฮกตาร์) อัตราส่วนองค์ประกอบของซากพืชเฉลี่ย พบ
ส่วนของใบ กิ่ง ดอก และผล ร้อยละ 65.08, 30.84, 2.90 และ 1.18 ตามล าดับ ชีพลักษณ์ของพรรณไม้เด่นในป่า
ผสมผลัดใบพบว่า มีการผลัดใบปริมาณมากในช่วงฤดูแล้ง แต่มีความแตกต่างกันตามชนิดพืช การย่อยสลายของซาก
พืช พบว่า ซากใบประดู่ป่ามีอัตราการย่อยสลายเร็วที่สุด รองลงมาคือ กาสามปีก มะกอกเกลื้อน แดง ตะคร้อ รัง 
ยางนา และไผ่ไร่ โดยมีอัตราการย่อยสลายเท่ากับร้อยละ 97.84, 97.52, 97.04, 96.90, 95.86, 95.40, 91.43 และ 
84.76 ต่อปี ตามลาดับ ค่าคงที่ของการย่อยสลาย (k) เท่ากับ 3.84, 3.70, 3.52, 3.47, 3.18, 3.08, 2.43  และ 
1.88 ต่อปี ตามลาดับ  
 
ค้าส้าคัญ: ซากพืช การย่อยสลาย ป่าผสมผลัดใบ 
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Abstract: The study aimed to investigating the amount of litter fall and the decomposition rates 
of dominant species in the mixed deciduous forest on Maeklong Watershed Research Station, 
Kanchanaburi Province. Using by the litter trap with a mouth of 0.5 m2 (0.7 m × 0.7 m) and set 
about 1 m above ground (total 100 traps) were arranged in a regular matrix with 10 m distance 
between each one. Data of the litter fall was collected every 30 day from January 2013 to July 
2016. Dry weight of each component was determined by drying to a constant weight at 70 °C for 
48 hours and then separated leaf, branch, reproductive and the others grouped in dominance 
species (Pterocarpus macrocarptus, Xylia xylocarpa, Vitex peduncularis, Canarium subulatum, 
Shorea siamensis and Dipterocarpus alatus) and others plants of flowers and seed, counted and 
recorded the result. Regarding to litter decomposition, litter bag by placing litter bags containing 
leaves of dominance species on the number of species per 36 litterbags per 50 g and close to 
the soil surface (3 plots). The litter bags were sampled monthly, for twelve months, to weigh for 
the lost leaf litter dry weights. The decomposition data were collected between June 2015 
and May 2016.  
The results showed that the average annual amount of litter fall of all plants was 8.85 + 1.90 
ton/ha. The highest rate was found in February (1.50 + 0.17 ton/ha). Litter components consisted 
of leaf, branch, seed and flower in 65.08%, 30.84%, 2.90 and 1.18%, respectively. Considering 
phenology of dominant species, the high leaf litter was found in dry season indicating more leaf 
shedding then in rainy season. With respect to litter decomposition, the fastest decomposition 
rate was Pterocarpus macrocarptus, Vitex peduncularis, Canarium subulatum, Xylia xylocarpa, 
Schleichera oleosa, Shorea siamensis, Dipterocarpus alatus and Gigantochloa albociliata leaf 
with percentages of decomposition rate were 97.84, 97.52, 97.04, 96.90, 95.86, 95.40, 91.43 and 
84.76 per year, respectively. The annual decay content (k) values of those were 3.84, 3.70, 
3.52, 3.47, 3.18, 3.08, 2.43 and 1.88, respectively. 
 
Keywords: litter fall, decomposition, mixed deciduous forest 
 
บทน้า 
 

ความหลากชนิดของสังคมพืชในประเทศ
ไทยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมมี
บทบาทอันส าคัญต่อการกระจายพันธุ์ การพัฒนา 
การเติบโต การด ารงชีพ ปัจจัยแวดล้อมนอกจากเป็น
แหล่งส าคัญในการป้อนวัตถุดิบและพลังงานที่จ าเป็น

แก่กระบวนการทางชีววิทยาของพืชแล้วยังมีบทบาท
ส าคัญในการสร้างสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของพืช ดินเป็นอีกหนึ่ งปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการเติบโตของพืชโดยเฉพาะดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์มีสารอาหารมาก ท าให้พันธุ์พืช
โอกาสเติบโตเป็นไปได้ด้วยดี ซ่ึงสารอาหารในดินส่วน
ใหญ่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชที่ร่วงหล่นบน
พื้นป่าและคืนสารอาหารลงสู่ดินท าให้การหมุนเวียน
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สารอาหารภายในระบบนิ เวศด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ชีพลักษณ์วิทยา (phenology) ของพรรณ
ไม ้เช่น การผลิใบ ออกดอก ออกผล การร่วงของซาก
พืช มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม เช่น สภาพ
ภูมิอากาศ และความชื้นดิน เป็นต้น ที่ผันแปรไปตาม
ช่วงเวลา ลักษณะชีพลักษณ์วิทยาของสังคมพืชที่
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่ อ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ คือ การร่วงของใบโดยเฉพาะกลุ่ม
ของสังคมพืชประเภทป่าผลัดใบที่ส าคัญ คือ ป่าผสม 
ผลัดใบ (mixed deciduous forest) และป่าเต็งรัง 
(deciduous dipterocarp forest) ซึ่ ง มี ก า ร ร่ ว ง
หล่นของใบในช่วงฤดูแล้งและทิ้งช่วงยาวนานก่อนที่ 
จะมีการผลิใบในช่วงฤดูฝน แตกต่างจากกลุ่มสังคม
พืชประเภทไม่ผลัดใบที่ยังคงมีใบพืชปกคลุมอยู่ตลอด
แม้กระทั่งในช่วงฤดูแล้ง 

ป่าผสมผลัดใบมีพื้นที่การปกคลุมมากที่สุด
ของกลุ่มป่าในประเทศไทยถึงร้อยละ 42.71 ของ
พื้นที่คุ้มครองทั้งหมด (นันทชัย, 2557) นับว่าเป็นป่า
ที่มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอดีตมีการใช้
ประโยชน์ไม้ส าคัญ เช่น สัก (Tectona grandis) แดง 
(Xylia xylocarpa) ป ระดู่  (Pterocarpus macrocarptus) 
และชิงชัน (Dalbergia oliveri) เป็นต้น ประกอบกับ
ป่าผสมผลัดใบส่วนใหญ่ถือได้ว่าเป็นป่าที่มีสมบัติของ
ดินที่ อุดมสมบู รณ์ สู ง เนื่ องจากเป็นป่ าที่ มีการ
หมุนเวียนของสารอาหารและพลังงานค่อนข้าง
รวดเร็วจากการร่วงหล่นของซากพืชที่มีปริมาณมาก
นั้นเอง ขบวนการหมุนเวียนสารอาหารเริ่มจากซาก
พืชที่ร่วงหล่นสู่พื้นป่า จากนั้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะ
ค่อย ๆ เกิดการผุสลายเป็นอนุภาคขนาดเล็ก โดย
ขบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เมื่อซากพืช
สลายตัว สารอาหารที่ถูกสะสมอยู่ในซากพืชจะถูก
ปล่อยออกมาสะสมอยู่ที่ผิวดิน เมื่อมีฝนตกลงมา
น้ าฝนจะน าสารอาหารลงสู่ดินชั้นล่างต่อจากนั้นราก
ของพืชจะดูดเอาสารอาหารไปใช้ในขบวนการทาง

สรีระวิทยา เพ่ือสร้างการเติบโตต่อไป (Department 
of Soil Science, 1983 ) จึ งนั บ ได้ ว่ าซากพื ชมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่าไม้ 

อย่างไรก็ตามปริมาณการร่วงหล่นและการ
ย่อยสลายของซากพืชมีความส าคัญในด้านการ
อนุรักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นับว่ามีไม่มากนักใน
ประเทศไทยจึงควรเร่งด าเนินการศึกษาเพื่อน าข้อมูล
เหล่ านี้ ไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อ งานด้ านการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่าง ๆ เช่น ในการวางแผน
ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมของประเทศ ดังนั้นการศึกษาครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการร่วงหล่นของ
ซากพืชในป่าผสมผลัดใบและอัตราการย่อยสลายของ
พรรณไม้เด่นป่าผสมผลัดใบ 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. สถานที่ศึกษา 
สถานีวิจัยต้นน้ าแม่กลอง ตั้งอยู่ในเขตต าบลลิ่น

ถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะ
ภูมิอากาศ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี  1662.6 
มิลลิเมตร อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ย 26.86 องศา
เซลเซียส ลักษณะสังคมพืช พบหลายสังคมพืชแต่
สังคมพืชที่เด่นและมีพื้นที่การปกคลุมที่กว้างที่สุด คือ 
สังคมป่าผสมผลัดใบ และบริเวณไหล่เขาที่มีหน้าดิน
ตื้นและมีลานหินปกคลุมพื้นที่มักเกิดเป็นป่าเต็งรัง
ผสมอยู่องค์ประกอบชนิดพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบใน
ระดั บ ชั้ น เรื อ น ย อ ด ชั้ น บ น   ได้ แก่  แดง (Xylia 
xylocarpa) ป ร ะ ดู่  ( Pterocarpus macrocarpus) 
กาสามปี ก (Vitex peduncularis) และมะกอกเกลื้ อน 
(Canarium subulatum) เป็นต้น ในระดับเรือนยอดชั้น
รองที่ส าคัญ คือ ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata) ไผ่ผาก
มั น  (Gigantochloa hasskarliana) ไผ่ ข้ า ว ห ล า ม 
(Cephalostachyum pergracile) และไผ่บงด า (Bambusa 
tulda) (อุทิศ และ คณะ, 2544) 
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2. การเก็บข้อมูล 
2.1 ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช 

2.1.1 สร้างตะแกรงดักซากพืช (litter 
trap) ด้วยวัสดุที่ท าจากอลูมิเนียม เพื่อป้องกันไฟป่า 
โดยมีขนาดของปากตะแกรงกว้าง 0.7×0.7 เมตร สูง
จากพื้นดิน 1 เมตร จ านวน 10 แถว ระยะห่าง
ระหว่างแถว 10 เมตร แถวละ10 ตะแกรง ระยะห่าง
ระหว่างตะแกรง 10 เมตร (100 ตะแกรง) (ภาพที่ 1) 

2.1.2 เก็บข้อมูลการร่วงหล่นทุก ๆ 30 วัน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2559 รวมระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน 

2.1 .3 น าซากพื ช เข้ าอบแห้ งที่ ตู้ อบที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
ท าการแยกส่วนต่าง ๆ ของพืช (ใบ ดอก ผล และ
ส่ วนอื่ น  ๆ ) ตามชนิ ดพ รรณ ไม้ เด่ น  (ประดู่ ป่ า
(Pterocarpus macrocarpus) แดง (Xylia xylocarpa) กา
สามปี (Vitex peduncularis) มะกอกเกลื้ อน (Canarium 
subulatum) รั ง  (Shorea siamensis) แ ล ะ ย า ง น า 
(Dipterocarpus alatus) ที่มีการรายงานในพื้นที่ (อุทิศ 
และ คณะ, 2544) และพรรณไม้นอกเหนือจากนี้ให้
รวมเป็นชนิดอื่น ๆ พร้อมชั่งน้ าหนักแห้งและจด
บันทึกปริมาณในแต่ละครั้ง ในส่วนของดอกและผล
นับจ านวนในแต่ละครั้ง 

 

 
ภาพที่ 1 ต าแหน่งการวางตะแกรงดักซากพืช 

 
 

2.2 อัตราการย่อยสลาย 
2.2.1ท าการเก็บใบพันธุ์ไม้ เด่นในพื้นที่ 

จ านวน  8 ชนิ ด  ได้แก่  รั ง  แดง ประดู่  ยางนา 
ก าส าม ปี ก  ม ะก อ ก เก ลื้ อ น  โด ย เพิ่ ม ต ะค ร้ อ 
(Schleichera oleosa) และไผ่ไร่ (Gigantochloa 
albociliata) ที่ร่วงหล่นในพื้นที่ศึกษา โดยคัดเลือก
ใบแก่ที่สมบูรณ์ 

2.2.2 น าตัวอย่างใบทั้ง 8 ชนิดมาเช็ดท า
ความสะอาดและตากแห้ง (air dried) บรรจุใบในถุง
ตาข่ายไนล่อน (litter bag) ขนาด 40 × 30 ตาราง
เซนติ เมตร ชนิดละ 36 ถุง ถุงละ 50 กรัม รวม
ทั้งหมด 288 ถุง และสุ่มตัวอย่างใบทั้ง 8 ชนิด มา
อบแห้งจนน้ าหนักคงที่ เพื่อค านวณหาน้ าหนักเริ่มต้น
ของใบแต่ละชนิด 

2.2.3 น าถุงซากพืช (litter bag) ที่บรรจุใบ
แต่ละชนิดไปวางเรียงถุงแต่ละชนิด แถวละ 12 ถุงต่อ
ชนิดทั้งหมด 8 ชนิด 8 แถว ให้ราบกับพื้นดิน จ านวน 
3 ซ้ า ซ้ าละ 96 ถุงโดยทั้ง 3 ซ้ า ลักษณะพื้นมีความ
ใกล้เคียงกันมีความลาดเทน้อยที่สุด แล้วใช้เหล็กเส้น
ยึดถุงกับพื้นดินเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของถุง 
พร้อมทั้งให้หมายเลขก ากับแต่ละถุงเพื่อความชัดเจน
ในการเก็บตัวอย่างไป (ภาพที่ 2) 

2.2.4 ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างโดยการหยิบ
ฉลากหมายเลขถุงทุกชนิดในแต่ละเดือน เก็บตัวอย่าง
ทั้ง 8 ชนิด ชนิดละ 1 ถุงต่อแปลงต่อเดือน เก็บ
ตัวอย่างทั้งหมด 12 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

 
ภาพพ่ี 2 ต าแหน่งถุงเศษซากพืช (litter bags) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ค านวณหาค่าเฉลี่ยของซากพืชในแต่ละ

ครั้งและในแต่ละชนิด วิเคราะห์เพื่อสร้างแผนภูมิ 
(chart) การร่วงหล่นของใบและผลของพรรณไม้เด่น
แต่ละชนิด 

3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ฤดูกาลด้วยการทดสอบความแปรปรวน (Anova) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป R 

3.3 ค านวณอัตราการย่อยสลาย ค่าคงที่ (k) 
ค านวณจากสมการของ Olson (1963) 

3.4 ความแตกต่างระหว่างอัตราการย่อย
สลายในแต่ละเดือนใช้การวิเคราะห์ทางสถิติการ
ทดลองของตาม Duncan’s New Multiple Range 
Test (DMRT) 
 
ผลและวิจารณ ์
 

1. ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช 
พบว่า ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชเฉลี่ย

รายปีของพรรณไม้ทั้งหมด เท่ากับ 8.85 ± 1.90 ตัน/
เฮกตาร์ ช่วงฤดูแล้งมีปริมาณการร่วงหล่นของซาก

พืชสูงกว่าฤดูฝน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P < 0.05) พบสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (1.50 ± 
0.17 ตัน/เฮกตาร์) (ภาพที่ 3A) ปริมาณการร่วงหล่น
ของใบเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 5.76 ± 1.31 ตัน/เฮกตาร์ 
โดยแยกเป็นใบของไม้ต้น 2.95 ± 0.79 ตัน/เฮกตาร์ 
ร้อยละ 51.21 และใบไผ่ 2.81 ± 0.53 ตัน/เฮกตาร์ 
ร้อยละ 48.78 3.24 เปอร์เซ็นต์ไผ่ 2.81 ± 0.53 ตัน/
เฮกตาร์ (ภาพที่ 3B) อัตราส่วนองค์ประกอบของซาก
พืชเฉลี่ย พบส่วนของใบร้อยละ 65.08 กิ่งร้อยละ 
30.84 ผลร้อยละ 2.90 และดอกร้อยละ1.18 ของ
ปริมาณซากพืชทั้งหมด  (ภาพที่ 4) 

 
 

ภาพที่ 4 อัตราส่วนองค์ประกอบของซากพืช
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ภาพที่ 3 ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าผสมผลัดใบ (A) ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชทั้งหมด 

 (B) ปริมาณการร่วงหล่นของใบระหว่างไม้ต้นและไผ่ 
 

จากการศึกษาปริมาณการร่วงหล่นในครั้งนี้
มีค่าค่อนข้างสูง (8.85 ± 1.90 ตัน/เฮกตาร์) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการรายงานการศึกษาปริมาณการ
ร่วงหล่นซากพืชในป่าผสมผลัดใบในประเทศ พบว่า 
มีค่าอยู่ระหว่าง 6.30 - 9.79 ตัน/เฮกตาร์/ปี (กิตติ
พงษ์ , 2539; อุทิ ศ  และ คณ ะ , 2544; อ้อมจิตร , 
2557) ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชโดยเฉลี่ยแล้ว
มีปริมาณร่วงหล่นสูงสุดอยู่ในช่วงฤดูแล้งซึ่งป่าผสม
ผลัดใบเป็นป่าที่มีช่วงแล้งฝนเกินกว่า 4 เดือนส่งผล
ต่อระดับความชื้นในดินท าให้ความชื้นในดินต่ า พืชจึง
ต้องหยุดพักการเติบโตโดยผลัดใบทิ้งเพื่อลดการคาย
น้ าคงเหลือไว้แต่กิ่งก้านคล้ายไม้ตายทั่วทั้งป่า (ดอกรัก 
และ อุทิศ, 2552 ; Klinge, 1974)  

 องค์ประกอบของซากพืชทั้งหมด พบส่วน
ของใบมากที่ สุดรองลงมาเป็นกิ่ ง  ผล และดอก 
ตามล าดับ สอดคล้องกับการรายงานของ ศิริวัฒน์ 
(2519) ซึ่งพบว่า ปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นในป่าเต็ง
รังสะแกราช มีปริมาณใบมากที่สุดร้อยละ 73.69 กิ่ง 

ก้าน เปลือก ร้อยละ 14.19 ดอก ผล ประมาณร้อยละ 
11.08 และส่วนอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1.03 ของ
ปริมาณซากพืชทั้งหมด Bray and Gorham (1964) 
ได้รายงานซากพืชในป่าเขตศูนย์สูตรหรือเขตร้อนจะมี
ปริมาณผลผลิตของซากพืชสู งกว่าในเขตอื่น ๆ 
โดยทั่วไปแล้ว องค์ประกอบของซากพืชนั้นประมาณ
ร้อยละ 60 - 70 เป็นซากพืชส่วนที่เป็นใบ ร้อยละ 12 
- 15 เป็นซากพืชส่วนที่เป็นกิ่ง ร้อยละ 1 - 14 เป็น
ซากพืชส่วนที่เป็นเปลือก และร้อยละ 1 - 17 เป็นซาก
พืชส่วนที่เป็นผล โดยผลผลิตของซากพืชส่วนที่เป็นผล
จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ดังนั้นเมื่อปริมาณซาก
พืชส่วนที่เป็นใบมีมากก็จะส่งผลให้ซากพืชรวมทั้งหมด
มีปริมาณมากตามไปด้วย 
 ช่วงเวลาการร่วงหล่นของใบพรรณไม้เด่น 
พบว่า มีปริมาณการร่วงหล่นของใบมากในช่วงฤดู
แล้ง พบยางนา มีปริมาณการร่วงหล่นของใบเฉลี่ย
รายปี 0.17 ± 0.02 ตัน/เฮกตาร์ พบสูงสุดในเดือน
พฤศจิกายน มะกอกเกลื้อน มีปริมาณการร่วงหล่น



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครอืข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 

ณ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

Oral presentation หน้า 7 
 

ของใบเฉลี่ยรายปี 0.08 ± 0.02 ตัน/เฮกตาร์ พบ
สูงสุดในเดือนมกราคม ประดู่ป่า มีปริมาณการร่วง
หล่นของใบเฉลี่ยรายปี 0.09 ± 00.1 ตัน/เฮกตาร์ 
พบสูงสุดในเดือนมกราคม รัง มีปริมาณการร่วงหล่น
ของใบเฉลี่ยรายปี 0.38 ± 0.04 ตัน/เฮกตาร์ พบ
สูงสุดในเดือนมกราคม กาสามปีก มีปริมาณการร่วง
หล่นของใบเฉลี่ยรายปี 0.13 ± 0.05 ตัน/เฮกตาร์ 
พบสูงสุดในเดือนมกราคม แดงมีปริมาณการร่วงหล่น
ของใบเฉลี่ยรายปี 0.19 ± 0.03 ตัน/เฮกตาร์ พบ
สูงสุดในเดือนมกราคม (ภาพที่ 5) 
 

 
ภาพที่ 5 ปริมาณการร่วงหล่นของใบพรรณไม้เด่นป่า

ผสมผลัดใบ  
 

เมื่อพิจารณาปริมาณและช่วงเวลาของการร่วง
หล่นส่วนใบของพรรณไม้เด่นมีปริมาณการร่วงหล่น
ของใบสูงสุดในฤดูแล้ง เพราะพรรณไม้ต้องปรับตัวให้
สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะที่ขาดแคลนน้ าในช่วง
ฤดูแล้ง สอดคล้องกับการร่วงหล่นของพรรณไม้

ทั้งหมดในป่าผสมผลัดใบ อย่างไรก็ตามการผลัดใบ
ของพรรณไม้เด่นมีความผันแปรไปตามชนิดพันธุ์ โดย
พบ ยางนา ที่เป็นไม้ส าคัญในป่าดิบแล้ง แต่สามารถ
พบได้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นโดยเฉพาะตามบริเวณ
ร่องห้วยในป่าผสมผลัดใบมีการผลัดใบทิ้งปริมาณมาก
ในช่วงเวลาสั้ น  ๆ เมื่ อเริ่ม เข้ าสู่ ฤดูแล้ งในเดือน
พฤศจิกายน การผลัดใบทิ้งจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันใน
แต่ละกิ่งของเรือนยอด จากนั้นก็จะผลิใบใหม่ขึ้นมา
ทันที ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มพรรณไม้ป่าผลัดใบ (มะกอก
เกลื้อน ประดู่ป่า กาสามปีก รัง และแดง) ที่ผลัดใบทิ้ง
ปริมาณมากในเดือนมกราคม ใช้เวลาในการผลัดใบ
ยาวนาน ประมาณ 3 - 4 เดือนกว่าจะมีการผลัดใบ
ขึ้นมาทดแทน (ดอกรัก และ อุทิศ,  2552) สอดคล้อง
กับ Marod et al. (2002) ได้รายงานการศึกษาช่วงเวลา
ร่วงหล่นของซากพืช ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2542 
ของยางนา แดง มะกอกเกลื้อน ประดู่ป่า และรัง ใน
ป่าผสมผลัดใบ พบว่า ยางนามีปริมาณร่วงหล่นสูงสุด
ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม มีการร่วงหล่น
ก่อนกลุ่มพรรณไม้ป่าผลัดใบ (แดง มะกอกเกลื้อน 
ประดู่ป่า และรัง) ที่มีปริมาณร่วงหล่นสูงในเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม  

 
2. อัตราการย่อยสลายของพรรณไม้เด่น 

จากการน าซากพืชของพรรณไม้เด่นมาหา
น้ าหนักแห้งเฉลี่ย (ร้อยละ) ที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน 
ตลอดระยะเวลาการย่อยสลาย 12 เดือน (ภาพที่ 6) 
อัตราการย่อยสลายของซากใบเฉลี่ยรายปีสูงสุดคือ 
ประดู่ป่า รองลงมาคือ กาสามปีก มะกอกเกลื้อน 
แดง ตะคร้อ รัง ยางนา และไผ่ไร่ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 97.84, 97.52, 97.04, 96.90, 95.86, 
95.40, 91.43 และ 84.76 ตามล าดับ ค่าคงที่ของ
อัตราการย่อยสลาย (k) ที่ค านวณจากสมการ Olson 
(1963) มีค่าเท่ากับ 3.84, 3.70, 3.52, 3.47, 3.18, 
3.08, 2.43  และ1.88 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งที่เหลืออยู่ (ร้อยละ) 
 
จากการรายงานของ Olson (1963) พบว่า

ในป่าเขตร้อนมีค่าคงที่ของการย่อยสลาย (k) อยู่
ระหว่าง 1-4 ค่าที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีค่า
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลการศึกษาการย่อยสลาย
ของซากพืชในป่าผสมผลัดใบ (ภาณุมาศ และ ส าเริง, 
2549) และการปลดปล่อยสารอาหารของซากพืชใน
ป่าผลัดใบ (อ้อมจิตร, 2557) ซากพืชแต่ละชนิดมี
อัตราการย่อยสลายตัวที่แตกต่างกันทั้ งที่อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน เนื่องจากความแตกต่างใน
เรื่องลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของใบ 
ปริมาณสารอาหารในซากใบพืชก็เป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่ออัตราการย่อยสลาย (Williams and Gray, 
1974) ซึ่งปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) 
สามารถบ่งชี้อัตราการย่อยสลายได้ โดยทั่วไปในใบ
พืชที่มีอัตราส่วน C/N ratio สูงท าให้ส่งผลต่ออัตรา
การย่อยสลายต่ า (Thaiutsa and Granger, 1979) 
เมื่อเปรียบเทียบค่า C/N ratio ของประดู่ป่า (14.38) 
แดง (16.57) และไผ่ไร่ (31.53) (ภาณุมาศ และ 
ส าเริง, 2549) พบว่าไผ่ไร่มีอัตราส่วน C/N ratio ที่
สูงกว่ากลุ่มไม้ต้นจึงส่งผลให้มีอัตราการย่อยสลายที่

ต่ า และ Rogers (2002) รายงานว่าพืชกลุ่มไผ่มี
โครงสร้างใบที่เหนียวจึงส่งผลต่ออัตราการย่อยสลาย
ที่ต่ า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สายัณห์ (2540) 
ใบของไม้ต้น (รัง) มีอัตราการย่อยสลายเร็วกว่าไผ่ มี
ค่ าคงที่  (k) เท่ ากั บ 3.03 และ 1.90 ตามล าดั บ  แต่
เนื่องจากอัตราการย่อยสลายของซากพืชยังมีปัจจัย
หลายอย่างที่สามารถอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของอัตราการย่อยสลายในป่าเขตร้อน เช่น การมี
ปริมาณความเข้มข้นของลิกนินสูง เป็นผลท าให้
กิจกรรมของจุลินทรีย์ลดลง (Anderson and Swift, 
1983) 

จ ากก ารวิ เค ราะห์ ห าค วาม สั ม พั น ธ์ 
(correlation) ระหว่างอัตราการย่อยสลายและ
ปัจจัยแวดล้อมแต่ละชนิด  พบว่าปริมาณน้ าฝนมี
ความสัมพันธ์กับอัตราการย่อยสลายอย่างมีนัยส าคัญ
อย่างยิ่ งทางสถิติ  (P < 0.01)  (ภาพที่  7A) และ
ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับ
อัตราการย่อยสลายอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 
0.05) (ภาพที่ B) และ (ภาพที่ 7C) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการย่อยสลาย
และปัจจัยแวดล้อม (A) ปริมาณน้ าฝน (B) ความชื้น
สัมพัทธ์ (C) อุณหภูม ิ

 
แน ว โน้ ม ขอ งอั ต ราก ารย่ อ ยสล ายมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันปริมาณน้าฝนและ
ความชื้นสัมพัทธ์  คือ เมื่ อมีปริมาณน้ าฝนและ
ความชื้นสัมพัทธ์ เพิ่มขึ้นจะท าให้อัตราการย่อยสลาย
เพิ่มขึ้น Mason (1977) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Thaiutsa and Granger (1979) พบว่า ปริมาณ
น้ าฝนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ย่อยสลายของซากพืช และอุณหภูมิมีความสัมพันธ์
ในทางตรงกันข้าม คือ อุณหภูมิสูงขึ้นท าให้อัตราการ
ย่อยสลายลดลง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญใน
การย่อยสลายของซากพืช โดยปริมาณน้ าฝนมีผลต่อ
การลดลงอย่างรวดเร็วของน้ าหนักซากพืชโดยตรงใน
ระยะแรก โดยการชะละลายสารอาหารและสารต่าง 
ๆ ที่ละลายน้ าได้ง่ายออกจากซาก (Perry, 1994)  
ขณะที่อุณหภูมิและความชื้น มีผลทางอ้อมต่อการ
ย่อยสลายในช่วงหลั ง โดยเอื้ ออ านวยสภาพที่
เหมาะสมต่อกิจกรรมของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ย่อย
สลาย เช่น จุลินทรีย์และไส้เดือนให้ท างานได้ดีขึ้น 
(Waring and Schlesinger, 1985 ; Saetre, 1998 

 
สรุปผลการศึกษา 
 

1.ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช 
ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าผสม

ผลัดใบมีค่าเฉลี่ยรายปีของพรรณไม้ทั้งหมด เท่ากับ 
8.856 ± 1.90 ตัน/เฮกตาร์ มีปริมาณการร่วงหล่น
สูงสุดในช่วงฤดูแล้ง องค์ประกอบของซากพืชเฉลี่ย 
พบส่วนของใบมากที่สุด ร้อยละ 65.08 กิ่งร้อยละ 
30.84 ผลร้อยละ 2.90 และดอกร้อยละ1.18 
ปริมาณและช่วงเวลาของการร่วงหล่นส่วนใบของ

พรรณไม้เด่นมีปริมาณการร่วงหล่นของใบสูงสุดในฤดู
แล้ง  

2. อัตราการย่อยสลายของพรรณไม้เด่น 
 อัตราการย่อยสลายของซากใบเฉลี่ยรายปี

สูงสุดคือ ประดู่ป่า รองลงมาคือ กาสามปีก มะกอก
เกลื้อน แดง ตะคร้อ รัง ยางนา และไผ่ไร่ มีค่าคงที่ 
(k) เท่ากับ 3.84, 3.70, 3.52, 3.47, 3.18, 3.08, 
2.43  และ1.88 ตามล าดับ โดยปริมาณมีความสัมพันธ์
กับอัตราการย่อยสลายอย่างยิ่งขณะที่อุณหภูมิและ
ความชื้น มีผลทางอ้อมต่อการย่อยสลายในช่วงหลัง 
โดยเอื้ออ านวยสภาพที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ย่อยสลาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

อัตราการย่อยสลายยังขึ้นอยู่กับอีกหลาย
ปัจจัย เช่น สารประกอบเคมีภายในซากพืช กลุ่มผู้
ย่อยสลาย เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควร
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลาย
ต่อไปเพื่อให้ข้อมูลละเอียดมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณสถานีวิจัยต้นน้ าแม่กลอง และ
เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยเหลือความสะดวกในการเก็บข้อมูล 
และเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ที่
สนับสนุนการวิจยัในครั้งนี้ 
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การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของความหนักเบาของการตัดขยายระยะต่อลักษณะสงัคมพืชในสวนป่าแบบ
ผสมบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
Preliminary Study on Effects of Thinning Intensity on Plant Characteristics in Mixed 
Forest Plantation at Angkhang Royal Agriculture Station, Fang District, Chiang Mai 
Province. 
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บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสังคมพืชก่อนและหลังการตัดขยายระยะด้วยความนักเบา
ต่างกัน และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการป่าบนพื้นที่สูงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน การตัดขยายระยะ
มี 3 ระดับ คือ คือ ไม่ตัดขยายระยะ ตัดขยายระยะร้อยละ 20 และ 40 และวางแปลงทดลองขนาด 40x40 เมตร จ านวน 3 
แปลง ในแต่ละระดับความหนักเบา ท าการเก็บข้อมูล ความหลากชนิด ความหนาแน่น ปริมาตรเฉลี่ย เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อกเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย พื้นที่หน้าตัดรวม ดัชนีพื้นที่ใบ การปกคลุมเรือนยอด และความเข้มแสง แล้ววิเคราะห์ความแปรปรวน 
(analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
โดยท าการเก็บข้อมูลก่อนการตัดขยายระยะในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ท าการตัดขยายระยะเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
และเก็บข้อมูลภายหลังการตัดขยายระยะในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ก่อนการตัดขยายระยะ ข้อมูลลักษณะสังคมพืชที่จะตัดขยายระยะทั้ง 3 ความหนักเบา มี
ความแตกต่างกันอย่างมีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ภายหลังการตัดขยายระยะ พบว่าความหลากชนิด ปริมาตรเฉลี่ย เส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และความเข้มแสง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่หน้าตัดรวม ดัชนีพื้นที่ใบ และการปกคลุมเรือนยอด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ส่วนความหนาแน่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) ระหว่างการตัดขยายระยะ เมื่อจัดกลุ่มด้วยวิธี 
DMRT พบว่า ความหนาแน่น พื้นที่หน้าตัด และการปกคลุมเรือนยอด ในแปลงตัดขยายระยะร้อยละ 20 ไม่มีความแตกต่างกับ
แปลงไม่ตัดขยายระยะ ดัชนีพื้นที่ใบผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าแปลงควบคุมมีความแตกต่างกับแปลงตัดขยายระยะร้อยละ 40  โดย
ที่แปลงตัดขยายระยะร้อยละ 20 สามารถจัดอยู่ได้ทั้งสองกลุ่ม ดังนั้นการตัดขยายระยะร้อยละ 20 น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสม 
จัดการพื้นที่สวนป่าบนพื้นที่สูง  
 
ค าส าคัญ: การตัดขยายระยะ ลักษณะสังคมพืช สวนป่าแบบผสม 
 
Abstract: The objective of this study was to compare the plant community characteristics between 
before and after thinning intensities and to find the guidelines of forest management planning for 
sustainable used in the highland. The thinning intensities had three levels, 20%, 40% and no thinning
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 each thinning comprised of, three plots of 40 x40 meter. Species richness, tree diversity, density, average 
volume, average diameter at 1.30 m above ground (DBH), average height total basal area, leaf area index 
(LAI), canopy cover, and light intensity were measure and analyses by analysis of variance (ANOVA) then 
compared the averages by Duncan's new multiple range test (DMRT).  The pre-thinning data were 
collected in June, 2015.  The thinning were done in September, 2015 and The post-thinning data were 
collected again in October, 2015. 
 The results of before thinning found that the data of for plant community characteristics among 
plots of three thinning intensities were no significant difference (p>0.05). After thinning species richness, 
average volume, average height and light intensity were no significant difference (p>0.05) but total basal 
area, LAI and canopy cover were significant difference (p≤0.05) and density were highly significant 
difference (p≤0.01) among thinning intensities. When grouping with DMRT method, tree density, basal 
area, and canopy cover in 20% thinning plot and no thinning plot were different to 40% thinning plot. LAI 
in no thinning plot had significant difference with 40% thinning plot, while, 20% thinning plot can be 
grouping in both groups. Thus, thinning at 20% could be suitable method for forest plantation 
management in the highlands. 
 
Keywords: Tinning, Plant communities characteristics, mixed forest plantation 
 
บทน า 

พื้นที่ดอยอ่างขางในอดีตได้มีการตัดไม้ท าลาย
ป่าเพื่ อท าไร่ เลื่ อนลอยประกอบกับการเพิ่ มขึ้นของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ประโยชน์ไม้และบุกรุกท าลายป่ามากขึ้นตามไปด้วย 
แนวทางในการฟื้นฟูสภาพต้นน้ าล าธารที่ถูกท าลายจาก
การตัดไม้และการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรนั้น การปลูก
สร้างสวนป่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ า
ล าธาร ก่อให้เกิดผลผลิตที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ซึ่งได้มี
การน าพรรณไม้ป่ายืนต้นได้แก่ กระถินดอย (Acacia 
confusa) การบูร (Cinnamomum camphora) เมเปิล
ห อ ม  ( Liquidambar formosana) เ พ า โ ล เ นี ย 
(Paulownia taiwaniana) แ ล ะ จั น ท ร์ ท อ ง เ ท ศ 
(Fraxinus griffithii) จากประเทศไต้หวัน มาทดลองปลูก
ในพื้นพบว่ามีการเจริญเติบโตที่ดี 

ปัจจุบันไม้ได้เติบโตจนเกิดการแก่งแย่งกันทั้ง
สารอาหาร และแสงอาทิตย์ เนื่องจากการเบียดกันของ
เรือนยอด และปริมาณต้นไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น เป็นผล
ท าให้อัตราการเติบโตของต้นไม้ลดลง การตัดขยายระยะ 
(thinning) จึงเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการ นอกจากจะช่วย
ให้เกิดช่องว่างของเรือนยอดอาจจะช่วยส่งเสริมการเจริญ
ทดแทนควบคู่ ไปด้วย (วิสุทธิ์ , 2544) ซึ่ งการเติบ โต
สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันในทุกส่วนของต้นไม้อย่างเป็น
อิสระต่อกัน ซึ่งตัวแปรที่สามารถวัดเพื่อศึกษาการเติบโต
นั้นมีหลายตัว เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 
ค วาม สู ง  (Height) ข น าด เรื อ น ย อ ด  (Crown Size) 
พื้นที่หน้ าตัด (Basal Area) ปริมาตร (Volume) และ
น้ าหนัก (Weight) (กันตินันท,์ 2548)  

เพื ่อพัฒนาสวนป่าสาธิตในพื้นที่สถานีเกษตร
หลวงอ่างขางให้เป็นต้นแบบในการจัดการให้มีการใช้
ประโยชน์จากป่าสูงสุด จึงจ าเป็นที ่จะต้องศึกษาการ
จัดการพื้นที่ด้วยวิธีการทางด้านวนวัฒน์ ที่เหมาะสมใน

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX_oadzc7QAhULq48KHdxdCRUQFggwMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0378112703005140&usg=AFQjCNGg9nEqFsS8vU-OBQMp4z-cldM09g&sig2=pdxTrq3XO9Sh5ZoS-6WrPA
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การจัดการสวนป่าเพื่อพัฒนาให้พื้นที่สามารถเป็นป่าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ทั ้งทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพความสมดุลของระบบนิเวศ และสามารถลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติตามธรรมชาติทั ้งทางตรง และ
ทางอ้อมได้ 

การศึกษาครั้ งนี้  มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะสังคมพืช ก่อนและหลังการตัดขยาย
ระยะ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการป่าบนพื้นที่สูงให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 1. สถานที่ศึกษา 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่บนดอยอ่าง
ขาง เทือกเขาตะนาวศรี ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ประมาณละติจูดที่ 19”50’ ถึง 19”57’ เหนือ 
และลองติจูดที่ 99”01’ ถึง 99”03’ ตะวันออก ถูกจัดตั้ง
ตามโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าออยู่
หัว ในปีพ.ศ.2512 มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 26.52 
ตารางกิโลเมตร หรือ 16,577 ไร่  พื้นที่บริเวณดอยอ่างรูป
ขางมีลักษณะเป็นรีคล้ายกระทะ ความลาดชันของพื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่ ระหว่างร้อยละ 35-55 (บุญยงค์ , 2523)
ลักษณะภูมิอากาศมี อุณหภูมิเฉลี่ย 9.1 ถึง 25.9 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 17.5 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,152 มิลลิ เมตรต่อปี 
สภาพป่าโดยทั่วไป คือป่าดิบเขา พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่
จะเป็นไม้วงศ์ก่อ (Fagaceae) และมีป่าสนเขาขึ้นกระจาย
อยู่เป็นหย่อมๆ ตามสันเขา โดยมีสนสองใบ และสนสาม
ใบเป็นไม้เด่น และแปลงป่าสาธิตมีทั้งปลูกในลักษณะไม้
เชิงเดี่ยว และปลูกผสมผสานด้วยพรรณไม้ต่างถิ่น  

 
2. การเก็บข้อมูล 

2.1. เลือกพื้นที่สวนป่าไม้ต่างถิ่นเชิงผสม 
ได้แก่ แปลงปลูกปี พ.ศ. 2526 -2527 โดยก าหนดระดับ
ความหนักเบาของการตัดร้อยละ 20, 40 และไม่ตัด แต่ละ
ระดับความหนักเบา มีแปลงขนาด 40  x 40 เมตร 3 

แปลง รวม 9 แปลงและภายในแต่ละแปลงจะท าการวาง
แปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร อีกจ านวน 16 
แปลง 

2.2. ท าการเก็บข้อมูลการเติบโตไม้ใหญ่ 
(tree) ที่มีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร วัดความสูงโดยใช้ 
haga altimeter วัดความโตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อก โดยใช้  diameter tape และถ่ายภาพเรือนยอดใน
แปลง จ านวนแปลงละ 16 จุด (ตรงจุดกึ่งกลางของแปลง
ย่อยแต่ละแปลง) โดยใช้กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
Cannon รุ่น Kiss 5 ที่ติดกับเลนส์ตาปลา (fisheye lens) 
พร้อมทั้งบันทึกต าแหน่งที่ถ่ายภาพด้วยเครื่องระบุต าแหน่ง
บนพื้นโลก (GPS) น าข้อมูลที่ได้มาค านวณค่าดัชนีพื้นที่ใบ 
ร้อยละการปกคลุมเรือนยอด และความเข้มแสง ด้วย
โปรแกรม GLA ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

 
2.3. ตัดขยายระยะด้วยระดับความหนัก

เบ าขอ งก ารตั ด ร้ อ ยละ  20  และ  40 โด ยคิ ด จ าก
พื้นที่หน้าตัด (Basal Area) ของต้นไม้ที่ระดับความสูง
เพียงอกในเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดหา
ได้จากสูตร 

 

BA = (
𝜋

4
) (

𝐷

100
)
2

 

 
โดย BA = พื้นที่หน้าตัด (ตารางเมตร) 

        = 3.14 
     D   = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร) 

 
ปริมาตรหาได้จากสูตร 

Volume = (
1

3
) (BA)(H) 

 

โดย Volume = ปริมาตรไม้ (ลูกบาศก์เมตร) 
  BA = พื้นที่หน้าตัด (ตารางเมตร) 
   H = ความสูงของต้นไม้ (เมตร) 
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ท าการติดตามการเติบ โตของต้นไม้ที่
เหลืออยู่ โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและความ
สูงของต้นไม้ และถ่ายภาพเรือนยอด ภายหลังการตัดขยาย
ระยะอีกครั้ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลก่อนและหลังการตัดขยายระยะต่าง ๆ 

มาวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความหนักเบาของการ
ตัดขยายระยะ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี DMRT โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

 
ผลและวิจารณ์ 

1. ก่อนการตัดขยายระยะ 
ก่อนการตัดขยายระยะ พบว่า ชนิดของหมู่ไม้

ส่วนใหญ่ คือ กระถินดอย จันทร์ทองเทศ เมเปิ้ลหอม และ
การบูร จากการทดสอบทางสถิติพบว่าลักษณะสังคมพืช
ก่อนการตัดขยายระยะ ได้แก่ ความหลากชนิด ความ
หนาแน่น พื้นที่หน้าตัดรวม ปริมาตรรวม ความโตเฉลี่ย 
ความสูงเฉลี่ย ดัชนีพื้นที่ใบ การปกคลุมเรือนยอด และ
ความเข้มแสง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) (Table 1) เมื่อเปรียบเทียบสังคมป่าดิบเขา
พื้นที่อื่น ได้แก่ วีระ และธรรมนูญ (2547)  ที่ท าการศึกษา
สังคมของป่าดิบเขาที่หน่วยจัดการต้นน้ าขุนคอง  อ าเภอ
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  มีไม้ยืนต้น 56 ชนิด  
จ าน วน  162  ต้ น /ไร่   และพั ฒ นพ งษ์  (2530 )  ที่
ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชของป่าดิบเขา  
บริเวณสถานีต้นน้ าห้วยน้ าดัง  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  มี
ไม้ ยื นต้ นมี  56 ชนิ ด  มี ความหนาแน่ น  83 ต้ น /ไร่   
พื้นที่หน้าตัดของไม้ยืนต้น 5.84 ตร.ม./ไร่ จะเห็นได้ว่า ใน
ป่าฟ้ืนฟูที่อ่างขางมีความหนาแน่นของต้นไม้มากกว่าป่าดิบ
เขาธรรมชาติ ส่วนความหลากลายทางชนิดพันธุ์ และ
พื้นที่หน้าตัดของไม้ยืนต้นที่พบน้อยกว่าป่าดิบเขาธรรมชาติ 
เนื่องมาจากการปลูกป่ามีการก าหนดระยะปลูกประมาณ 
2.0 x 2.5 ม. และชนิดไม้โตเร็วที่น ามาปลูกเพื่อการฟื้นฟู
พื้นที่มีเพียงไม่กี่ชนิด 

2. หลังการตัดขยายระยะ 
ภายหลังการตัดขยายระยะความความหลาก

ชนิดในแปลงตัดขยายระยะร้อยละ 40 ลดลง 1 ชนิดซึ่ง 
เกิดจากการที่ไม้ใหญ่ล้มทับท าให้จ าเป็นต้องตัดออก ส่วน
ความหนาแน่น พื้นที่น้าตัดเฉลี่ย ปริมาตรรวม ดัชนีพื้นที่
ใบ การปกคลุมเรือนยอด ความเข้มแสงเฉลี่ย ข้อมูลจะ
ลดลงจากเดิม เนื่องจากไม้ถูกตัดออกท าให้ค่าที่ได้ลดลง 
ในส่วนของข้อมูล ความสูงเฉลี่ย และเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกเฉลี่ยในแปลงตัดขยายระยะร้อยละ20 ภายหลัง
การตัดมีค่าสูงกว่าก่อนการตัดเกิดจากการเลือกต้นที่ตัด
เป็นต้นที่มีหลายนาง ขนาดล าต้นเล็ก และความสูงไม่มาก 
ซึ่งเป็นการตัดต้นไม้ที่มีลักษณะไม่ดีนี้ออกไป ส่งผลให้
เหลือต้นไม้ที่มีลักษณะดีและเมื่อน ามาค านวณค่าเฉลี่ยจึงมี
ค่าสูงกว่าก่อนการตัดขยายระยะ 

จากการทดสอบทางสถิติพบว่า หลังการตัด
ขยายระยะด้วยความหนักเบาต่างกัน สังคมพืชมีความ
หลากชนิด ปริมาตรเฉลี่ย ความโตเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และ
ความเข้มแสง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่พื้นที่หน้าตัดรวม ดัชนีพื้นที่ใบ และการปก
คลุมเรือนยอด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ส่วนความหนาแน่น มีความแตกต่างกันอย่างมี
นั ยส าคั ญ ยิ่ งท างสถิ ติ  (p≤0.01)  ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ กฤษณากรณ์ (2547) ที่ได้ศึกษาผลของ  
การตัดขยายระยะต่อการเติบโตของสวนป่าไม้ต่างถิ่นในที่
สูง พบว่าการการตัดขยายระยะจะท าให้ความโตสัมพัทธ์
สูงขึ้น 2-3 เท่า และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความ
สูงเพียงอก และความสูงทั้งหมดของไม้จันทร์ทองเทศ 
กระถินดอย และเมเปิ้ลหอม ในแปลงที่มีการตัดขยาย
ระยะจะสูงกว่าแปลงที่ไม่มีการตัดขยายระยะ ส่วนความ
เข้มแสงมีค่ามากขึ้นภายหลังการตัดเพราะพื้นที่มีช่องว่าง
ให้แสงเข้ามากขึ้น เช่นเดียวกับ (Ronco et al. (1985) 
พบว่า ไม้ Pinus ponderosa ที่ท าการตัดขยายระยะใน
ระดับความหนักเบาต่างๆ กัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ความ
ยาว และความกว้างของเรือนยอดจะมีขนาดเพิ่มมากขึ้น  
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เมื่อจัดกลุ่มข้อมูล จะเห็นได้ว่า ความหนาแน่น 
พื้นที่หน้าตัด และการปกคลุมเรือนยอด ในแปลงตัดขยาย
ระยะร้อยละ 20 ไม่ได้มีความแตกต่างกับแปลงไม่ตัดขยาย
ระยะ ซึ่งทั้งสองแปลงในการจัดกลุ่มต่างจากแปลงที่ท าการ
ตัดขยายระยะร้อยละ40 ดัชนีพื้นที่ใบในแปลงควบคุมมี
ความแตกต่างกับแปลงตัดขยายระยะร้อยละ 40 โดยที ่

แปลงขยายระยะร้อยละ 20 จัดอยู่ในกลุ่มใดก็ได้ 
ซึ่ งหากมีการศึกษาติดตามในระยะยาวจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และผลของการตัดขยายระยะต่อสังคมพืชที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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Table 1 Plant community characteristic of mixed forest plantation before and after thinning at Angkhang 
royal agriculture, Fang district, Chiang Mai Province.

Plant community  
characteristics Time 

Thinning intensity 
P-value 20% 40% no thinning 

Species richness (species) Before 30 26 32 0.941ns 
  After 30 25 32 0.888ns 
Density (tree/rai) Before 206 184 180 0.121ns 
  After 175b 133a 180b 0.006** 
Basal area (m²/rai)                                                                    Before 5.848 5.636 5.546 0.860ns 
  After 4.676b 3.329a 5.526b 0.015* 
Volume (m³/rai) Before 38.283 36.790 36.139 0.916ns 
  After 31.469 22.163 36.012 0.065ns 
Diameter at 1.30 cm above  Before 14.62 15.48 15.31 0.685ns 
 ground (cm.) After 14.94 15.26 15.29 0.916ns 
Height (m.) Before 16.34 16.31 15.98 0.957ns 
  After 16.56 15.69 15.98 0.824ns 
Leaf area index Before 2.12 2.15 2.30 0.510ns 
  After 2.06ab 1.71a 2.30b 0.019* 
Crown cover (%) Before 83.06 83.95 82.94 0.792ns 
  After 82.13b 77.30a 82.94b 0.021* 
Light intensity (%) Before 50.33 51.07 50.38 0.956ns 
  After 52.74 51.37 50.38 0.779ns 

 
Remarks: ns no significant difference at p-value >0.05 
 * significant difference at p-value <0.05 
  ** significant difference at p-value <0.01 
 Data in the same row followed by the same superscript letter(s) were not significant difference (p<0.05)
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สรุป 
ก่อนการตัดขยายระยะ สังคมพืชของสวนป่า

แบบผสมมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ภายหลังการตัดขยาย
ระยะพบว่า การตัดขยายระยะร้อยละ 40 จะท าให้เกิด
ความแตกต่างของสังคมพืชกับแปลงไม่ตัดขยายระยะ 
และแปลงตัดขยายระยะร้อยละ 20 ซึ่งแปลงตัดขยาย
ระยะร้อยละ 20 แทบไม่เกิดความแตกต่างทางสถิติเลย 
แสดงว่าการตัดขยายระยะร้อยละ 20 ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมพืช และก าลังการผลิตของพื้นที่ป่าบนที่สูง ดังนั้นจึง
อาจจะเป็นแนวทางในการใช้เป็นแบบแผนในการท าไม้ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ และสังคมพืช ที่จะตอบสนอง
แนวทางการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอย่างยั่งยืน 
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การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชป่าดบิเขา อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
Study on forest structure and species composition of montane evergreen 
forest at Khao Yai National Park 
  

หทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร1* จงรัก วัชรินทร์รัตน2์  และ ดอกรัก มารอด3 
1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

2ภาควิชาวนวัฒวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  
3ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

*Corresponding-author: Email: hataikan_aom@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชป่าดิบเขาตามระดับความสูงในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ โดยใช้การวางแปลงตัวอย่างขนาด  10 x 10 เมตร จ านวน 6 แปลง ที่ระดับความสูงทุก ๆ 100 เมตร ตั้งแต่
ระดับความสูง 800 เมตร จนถึงบริเวณยอดเขาของเขาเขียวและเขาร่ม เพื่อส ารวจองค์ประกอบพรรณไม้ และปัจจัยแวดล้อม
ภายในแปลงแต่ละแปลง  
 ผลการศึกษาพบว่า พบพรรณไม้ทั้งหมด 57 วงศ์ 106 สกุล 148 ชนิด มีขนาดพื้นที่หน้าตัดและความหนาแน่นของ
ไม้เท่ากับ 105.50 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ และ 3,153 ต้นต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ ความหลากหลายของพรรณไม้ตาม 
Shannon – Weiner (H/) ค่อนข้างสูง (H/ = 3.35) การสืบต่อพันธุ์เมื่อพิจารณาจากการกระจายของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
พบว่า มีรูปแบบการเติบโตแบบชี้ก าลังเชิงลบ แสดงให้เห็นว่าป่าดิบเขาสามารถรักษาโครงสร้างการเติบโตตามธรรมชาติได้เป็น
ปกติ คือมีไม้ขนาดเล็กสามารถเจริญทดแทนเป็นไม้ขนาดใหญ่ได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยทางภูมิประเทศโดยเฉพาะ
ระดับความสูงของพื้นที่มีอิทธิผลต่อการปรากฏของพรรณพืชภายในป่าดิบเขา อย่างไรก็ตามความคล้ายคลึงของพรรณไม้
ระหว่างพื้นที่เขาเขียวและเขาร่ม มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน (IS = 64.84 %) แสดงให้เห็นว่า พรรณไม้ป่าดิบเขาสามารถ
กระจายตัวได้อย่างสม่ าเสมอภายในพื้นที่ศึกษา ดังนั้น ในการจัดการฟื้นฟูป่าต้นน้ าหรือพื้นที่สูงควรค านึงถึงชนิดพันธุ์ที่สามารถ
ตั้งตัวได้ดีในพื้นที่สูงเป็นหลักจึงจะท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ป่าดิบเขา โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืช การจัดล าดับ การสืบต่อพันธุ์ไม ้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 
Abstract: This study aimed to clarify the montane forest structure and species composition along the 
altitudinal gradient at Khao Yai National Park. Three temporary plots, size 10 m. x 10 m., were set up 
every 100 m. - above sea level (a.s.l.) from 800 m. a.s.l. to summit of Khao Khiew and Khao Rom. All trees 
were measured and identified. In addition, the environmental factors, including elevation and soil were 
also recorded. 
 The results showed that high species number was found 57 families 106 genera and 148 species. 
- in which high basal area (105.50 m2.ha-1) and tree density (3,153 individuals. ha-1) were found. In addition, 
high plant diversity based on Shannon – Weiner index (H/) was also found (H/ = 3.35). Tree regeneration 
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based on diameter class distribution showed the negative exponential growth form. Indicating this forest 
can maintain its forest structure which high number of small trees can grow and replace to be large trees 
in the future. Topographic factors, especially elevation, is the main factors for tree species distribution. 
However, the index similarity (IS) of plant community between Khao Khiew and Khoa Rom is quite similar 
(IS = 64.84 %). Indicating montane evergreen tree species can be good distributed in this study area. Thus, 
selecting suitable species which good established on high altitudinal gradient is very important for 
highland restoration forest. 
 
Keywords: montane  evergreen forest, forest structure and species composition, ordination,  
                tree regeneration  and Khao Yai National Park 
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บทน า 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดป่าและ
สังคมพืชแต่ละชนิด ไม่ได้เกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใด
โดยเฉพาะแต่เกิดจากปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างปัจจัยมาก
น้อยแตกต่างกันไป ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดป่าและสังคม
พืชชนิดต่างๆ ในประเทศไทย เช่น สภาพภูมิอากาศ ดิน 
และสภาพภูมิประเทศ (ธวัชชัย, 2550) โดยสังคมพืชป่า
ดิบเขา (montane evergreen forest) มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในด้านความแตกต่างของความสูง
จากระดับน้ าทะเล ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิ
และความชื้นในแต่ละพื้นที่ เพราะฉะนั้น แม้บริเวณพื้นที่
ป่าที่มีความต่อเนื่องกัน แต่อาจมีความแตกต่างของชนิด
พรรณไม้ในสังคมพืช พืชจึงจ าเป็นต้องมีกลไกในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยและขยายพื้นที่ เพื่อ
การด ารงเผ่าพันธุ์ของพืชไว้  

ป่าดิบเขาเป็นป่าที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศไทยเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ าที่ปลดปล่อยน้ าลงสู่ 
ล าธาร หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่
ท าอาชีพเกษตรกรรม ได้ใช้ประโยชน์รวมถึงมีความส าคัญ
ทางด้านนิเวศวิทยาในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทั้งทางด้านชนิด พันธุกรรม และถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบัน
พื้นที่ป่าดิบเขา มีการบุกรุกท าลายป่า การลักลอบตัดไม้ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผล
กระทบต่อพืชท าให้เกิดความเสื่อมโทรม และมีความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก 
การศึกษาถึงความหลากหลายของพรรณพืชจึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการโดยเฉพาะป่าดิบเขาในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่พบกระจายอยู่ตามยอดเขา
หลายแห่งของพื้นที่ แต่มีการศึกษาไม่มากนัก (สัมฤทธิ์ 
และ คณะ, 2556) 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
โครงสร้าง องค์ประกอบพันธุ์ไม้ของสังคมพืชป่าดิบเขา
ตามระดับความสูงของพื้นที่  เพื่ อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านนิ เวศวิทยาตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับพรรณพืชในสังคมด้วย เพื่อ
น าไปใช้วางแผนจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. สถานที่ศกึษา 

การศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่     
ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก มีลักษณะเป็นภูเขาสูง มีที่
ราบสูง และที่ราบต่ า แทรกตัวอยู่บนสันเขาและหุบเขา 
โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 4 จังหวัด คือ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดปราจีนบุรี (กองอุทยานแห่งชาติ, 2529) พบชนิด
ป่า 6 ชนิด ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขาระดับต่ า      
ป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า พื้นที่ที่ได้รับปริมาณ
น้ าฝนมากที่สุดอยู่บริเวณลุ่มน้ านครนายกฝั่งตะวันออก 
(คลองท่าด่าน) ซึ่งเป็นบริเวณทิศใต้ของเขาเขียวและเขาร่ม 
โดยวัดปริมาณน้ าฝนได้ถึง 3,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิ
เฉลี่ย ประมาณ 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพื้นที่ศึกษายอดเขาเขียว-เขาร่ม  
มีจุดสูงสุดที่ยอดเขาร่ม 1,351 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
โดยจะพบป่าดิบเขาระดับต่ า ที่สูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลางตั้งแต่ 800 เมตร ขึ้นไป 
 

2. การเก็บข้อมูล  
การศึกษาการกระจายของสังคมพืชของป่าดิบ

เขาในพื้นที่ยอดเขาเขียว-เขาร่ม โดยการวางแปลงตัวอย่าง
ตามแนวระดับความสูงจากน้ าทะเลทุกๆ ระดับความสูง 
100 เมตร เริ่มส ารวจที่ระดับความสูง 800 เมตรขึ้นไป 
จนถึงยอดเขา ในแต่ระดับความสูงวางแปลงขนาด 10 x 
10 เมตร จ านวน 6 แปลง แต่ละแปลงมีระยะห่างกัน 50 
เมตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลองค์ประกอบพรรณพืชของแต่ละ
หมู่ไม้ตามระดับความสูง ท าการวัดขนาดไม้ต้น (tree) ที่มี
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast 
height; DBH ที่ระดับ 1.30 เมตร จากพื้นดิน) ตั้งแต่ 4.5 
เซนติเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 130 เซนติเมตรขึ้นไป 
และจ าแนกชนิดต้นไม้ทั้งหมดในแปลงส ารวจ บริเวณมุม
แปลง ท าการวางแปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อส ารวจ
ไม้ รุ่น (sapling) คือ ไม้ที่ มี ขนาด DBH น้อยกว่า 4.5 
เซนติเมตร และมีความสูงมากกว่า 130 เซนติเมตร และ
วางแปลงย่อยขนาด 1 x 1 เมตร ในแปลงย่อยขนาด 4 x 
4 เมตร เพื่อส ารวจกล้าไม้ (seedling) ที่มีขนาดความสูง 
น้อยกว่า 130 เซนติเมตร ด้วยการจ าแนกชนิดและนับ
จ านวน  

ท าการเก็บข้อมูลปัจจัยแวดล้อมภายในแปลง
ตัวอย่างบางประการ คือ ระดับความสูงของพื้นที่เหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง (elevation) โดยบันทึกจาก
เครื่ อ งมื อระบุ ต าแหน่ งภู มิ ศาสตร์บน โลก (global 
positioning system, GPS) และเก็บตัวอย่างดินชั้นบน 
(ความลึก ตั้งแต่ 0 – 15 เซนติเมตร) จ านวน 3 ตัวอย่าง
ต่อแปลง เพื่ อน ามาวิ เคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน 
(chemical properties of soil) ในห้องปฏิบัติการต่อไป 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์โครงสร้างทางด้านตั้ง โดยท าการ

แบ่งชั้นเรือนยอดของแต่ละสังคมจากภาพโครงสร้าง
ทางด้านตั้งร่วมกับข้อมูลในภาคสนาม 

2) วิเคราะห์ดัชนีค่าความส าคัญ (importance 
value index; IVI) ซึ่งเป็นค่ารวมของการแสดงออกของ
พันธุ์ไม้ในสังคม ค่านี้ค านวณได้จากผลรวมของค่าความ
หนาแน่นสัมพัทธ์  (relative density, RD) ค่าความถี่
สัมพัทธ์ (relative frequency, RF) และค่าความเด่น
สั ม พั ท ธ์  ( relative dominance, RDo) เข้ า ด้ ว ย กั น 
(Whitaker, 1970) ดังนี้  

   
IVI  =  RD + RF + RDo     
                                                                    

 3) ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ค ล้ า ย ค ลึ ง  ( index of 
similarity; IS) ของแต่ละสังคม โดยใช้สมการหาความ
คล้ายคลึงของ Sorrensen (1948) ดังนี ้

 

IS (%)   = 2W

A+B
  x 100 

     
เมื่อ  IS = ดัชนีความคล้ายคลึงของ Sorensen 
      W = จ านวนชนิดที่ปรากฏทั้งในสังคม A และ B  
      A  = จ านวนชนิดทั้งหมดท่ีปรากฏในสังคม A 
      B  = จ านวนชนิดทั้งหมดท่ีปรากฏในสังคม B 

4) ดั ชนี ค วามห ลากหลายขอ งชนิ ดพั น ธุ์ 
(diversity index) ของ Shannon – Wiener (Shannon 
and Weaver, 1949) ดังนี ้
 

    H´  =  - ∑ (pi ln pi)s
i=1  

  
เมือ่   H  ́=  ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener 
       pi  = อัตราส่วนของจ านวนในชนิดที่ i ต่อจ านวน 
              ตัวอย่างทั้งหมด เมื่อ i = 1, 2, 3,…, s 
        s  = จ านวนชนิดทั้งหมดท่ีพบในการส ารวจ  

5) การจัดกลุ่มหมู่ไม้ (stand clustering) เป็น
การจ าแนกหน่วยตัวอย่าง อาศัยหลักความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างหมู่ไม้ หรือหน่วยตัวอย่าง ส่วนใหญ่
ยึดตามดัชนีความคล้ายคลึงของ Sorensen (1948) โดย
หมู่ไม้ที่มีความคล้ายคลึง (similarity) กันมากที่สุดจะถูก
จัดกลุ่มเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ส่วนหมู่ไม้ที่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มที่จัดรวมกันแล้วจะถูกผลักให้เป็นกลุ่มใหม่ 
 6) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ต่อการกระจายของสังคมพืช โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนี
ความส าคัญของพรรณไม้ทุกชนิดในแต่ละหมู่ไม้ ด้วยวิธี 
Canonical Correspondence Analysis (CCA) โดย ใช้
โป รแกรม  PCORD version 5 (Mccune and Grace, 
2002; Li and Zhang, 2003) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
หลายตัวแปรเพื่อการจัดล าดับทั้งส่วนของหน่วยตัวอย่าง
และตัวแปร รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการ
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กระจายของผลการวิ เคราะห์  ซึ่ งวิธีการที่ซับซ้อนมี
หลักการที่แตกต่างไปจากวิธีการล าดับสังคมอื่นๆ ในแง่
ที่ว่าการล าดับชนิดพันธุ์ไม้ โดยวิธีนี้จะมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปัจจัยแวดล้อม หลักการโดยทั่วไปของวิธีการนี้
คือ การใช้การวิเคราะห์สมการเชิงเส้นตรงหลายตัวแปร 
(multiple regression) เพื่อคัดเลือกปัจจัยแวดล้อมที่
สามารถอธิบายค่าความผันแปรของการจัดล าดับคะแนน
ขอ งชนิ ด  (species score) ใน แต่ ล ะแก น  ส าห รั บ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ความสูงจากระดับน้ าทะเล ความเป็นกรด-ด่างของดิน 
และปริมาณร้อยละของอินทรียวัตถุ มีหลักการค านวณ
เช่น เดียวกับวิธีการของ Correspondence Analysis 
(CA) ห รื อ  Reciprocal Analysis (RA) (Kent and 
Coker, 1994; MjM Software Design, 1999) โดยวิธีนี้
ท าให้สามารถล าดับสังคมพืชและชนิดพันธุ์ภายในสังคมไป
ตามปัจจัยแวดล้อมได้ 
 
ผลและวิจารณ์ 
1. องค์ประกอบพันธุ์ไม้สังคมพืชป่าดิบเขา อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ 
 ผลการศึกษา ทั้งพื้นที่ป่าดิบเขาบริเวณเขาเขียว
และเขาร่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 1,703 ต้น จ าแนกได้ 57 
วงศ์ 106 สกุล 148 ชนิด ไม่สามารถจ าแนกได้ 19 ชนิด โดย
แบ่งเป็น ไม้ต้น (tree) จ านวนทั้งหมด 946 ต้น สามารถ
จ าแนกได้ 48 วงศ์ 86 สกุล 119 ชนิด และไม่สามารถระบุ
ชนิดได้ จ านวน 8 ชนิด ส่วนไม้รุ่น (sapling) พบจ านวน
ทั้งหมด 491 ต้น สามารถจ าแนกได้ 41 วงศ์ 71 สกุล 89 
ชนิด และไม่สามารถจ าแนกได้อีก 5 ชนิด ส่วนกล้าไม้ 
(seedling)  พบจ านวนทั้งหมด 266 ต้น สามารถจ าแนก
ชนิดได้ 29 วงศ์ 41 สกุล 46 ชนิด และไม่สามารถจ าแนก
ได้อีก 7 ชนิด เมื่อพิจารณาถึงไม้ต้น (DBH>4.5cm) พบ
วงศ์ที่มีชนิดไม้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ วงศ์อบเชย 
(LAURACEAE) วงศ์ เปล้ า (EUPHORBIACEA) ว งศ์ ห ว้ า 
(MYRTACEAE) ว งศ์ เข็ ม  (RUBIACEAE) แ ล ะว งศ์ ก่ อ 
(FAGACEAE) มีค่าความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดของ

พรรณไม้ เท่ากับ 3,153 ต้นต่อเฮกแตร์ และ 105.50 
ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ ส าหรับชนิดไม้ที่มีความ
หนาแน่นสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  ทะโล้  (Schima 
wallichii (DC.) Korth.)  ก่ อ เ ดื อ ย  ( Castanopsis 
acuminatissima (Blume) A. DC.) พูสลัก (Epiprinus 
siletianus (Baill.) Croig.) เหมือดปลาซิว (Symplocos 
sumuntia Buch.-Ham. ex D. Don) แ ล ะ ทั ง ใบ เล็ ก 
(Cryptocarya ferea Blume)  มี ค่ า เท่ า กั บ  346.66, 
233.33, 173.33, 156.66 และ 106.66 ต้นต่อเฮกแตร์ 
ตามล าดับ ส่วนชนิดไม้ที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ทะโล้ ก่อเดือย เสม็ดแดง (Syzygium antisepticum 
(Blume) Merr. & L. M. Perry) หว้าหิน (Syzygium claviflorum 
(Roxb.) A.M.Cowan & Cowan) และก่อยูคา (Lithocarpus 
eucalyptifolia (Hickel et A. Camus) A. Camus)  มี ค่ า
เท่ากับ 13.30, 11.00, 8.42, 4.84 และ 4.60 ตารางเมตร
ต่อเฮกแตร ์ตามล าดับ 
 พ ร รณ ไม้ เด่ น จ า ก ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส า คั ญ 
(important value index, IVI) ในไม้ต้น พบว่า ชนิดพันธุ์
ไม้ที่มีค่าความส าคัญสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ทะโล้  
ก่ อเดื อย เสม็ ดแดง พู สลั ก  เหมื อดป ลาซิ ว  ต า เส า 
(Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.)  ห ว้ า หิ น 
(Syzygium claviflorum (Roxb.) a.M.Cowan & Cowan) 
ก่อยูคา ทั งใบ เล็ก  และขุน ไม้  (Nageia wallichiana 
(C.Presl) Kuntze) มี ค่ า เท่ ากั บ  26.85, 21.72, 12.15, 
10.27, 9.60, 9.00, 8.55, 7.57, 7.51 แ ล ะ  7.07 %
ตามล าดับ  

ส่วนในระดับไม้รุ่น พบชนิดพันธุ์ที่มีค่าดัชนี
ความส าคัญสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ ก่อเดือย พูสลัก เอียนเร 
(Neolitsea sp.) สนกระ (Prismatomeris tetrandra 
(Roxb.) K. Schum. subsp. malayana (Ridl.) J. T. 
Johanss.) เกล็ดแส้น (Olea brachiata (Lour.) Merr.) 
ก ร ะ จั บ น ก  (Euonymus cochinchinensis Pierre) 
เหมือดปลาซิว ตังหนใบเล็ก (Calophyllum calaba L.) 
ขี้หนอนควาย (Gironniera nervosa Planch.) และมวกกอ 
(Olea salicifolia Wall. ex G.Don) มีค่าเท่ากับ 16.22, 
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13.25, 11.92, 10.51, 6.22, 6.18, 6.18, 5.77, 5.03 
และ 4.66 % ตามล าดับ  
 ส่วนในระดับกล้าไม้ พบชนิดพันธุ์ที่มีค่าดัชนี
ความส าคัญสู งสุ ด 10 อันดั บ ได้ แก่  ก่ อเดื อย พู สลั ก         
ก าลังหนุมาน (Dracaena conferta Ridl.) สนกระ ค้อนตีหมา 
(Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.) มะเม่ า (Antidesma 
laurifolium Airy Shaw) พ ญ า ไม้  (Podocarpus neriifolius     
D. Don)  ห ว้ า หิ น  ขุ น ไม้  แ ล ะ  เห มื อ ด ค น ตั ว ด า 
(Symplocos longifolia H. R. Fletcher) มี ค่ า เท่ ากั บ 
23.95, 14.56, 9.88, 9.21, 8.22, 7.84, 7.63, 7.55, 
6.71 และ 6.55 % ตามล าดับ 

เมื่ อ พิ จ า รณ าพ รรณ ไม้ เด่ น จ าก ค่ าดั ช นี
ความส าคัญในไม้ใหญ่ของแต่ละพื้นที่ พบว่า บริเวณยอด
เขาเขียว พรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญสูงสุด 10 อันดับ
แรก ได้แก่ ก่อเดือย ทะโล้ เสม็ดแดง ทังใบเล็ก ก่อยูคา    
พูสลัก คันแหลน (Psydrax nitida (Craib) K.M.Wong) 
หว้าหิน ต าเสา และพลองง่าม (Memecylon minutiflorum 
Miq.) มีค่าเท่ากับ 32.17, 21.83, 15.18, 11.55, 11.54, 
9.85, 8.98, 8.68, 8.46 และ 7.28 % ตามล าดับ ส่วน
บริเวณยอดเขาร่ม พรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญสูงสุด 
10 อันดับแรก ได้แก่ ทะโล้ เหมือดปลาซิว ก่อเดือย พูสลัก 
ขุนไม้ ต าเสา เสม็ดแดง ขี้หนอนควาย หว้าหิน และแมงเม่า
นก (Eurya nitida Korth.) มีค่าเท่ากับ 31.12, 12.47, 
10.55, 10.25, 9.73, 9.40, 9.29, 8.66, 8.56 แ ล ะ  6.73 % 
ตามล าดับ 

 ไม้เด่นที่พบบริเวณยอดเขาเขียวและเขาร่ม 
พบว่ า  พ รรณ ไม้ ส่ วน ใหญ่ เป็ นพรรณ ไม้ ไม่ ผลั ด ใบ 
(evergreen tree species) ที่สามารถพบได้ในป่าดิบแล้ง 
และป่าดิบเขาระดับต่ า ซึ่งการปรากฏของพรรณไม้ทั้งสอง
กลุ่มอาจเป็นแนวเชื่อมต่อที่เรียกว่า ecotone ซึ่งเป็นแนว
เชื่อมต่อระหว่างสังคมพืชที่มีความใกล้เคียงกันและมีการ
เปลี่ยนแปลงของพรรณพืชภายในอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่
มีพื้นที่เขตรอยต่อที่เป็นแนวกว้างท าให้แยกความแตกต่าง
ระหว่างสังคมพืชได้ยาก (Barbour et al., 1987)  
 
2. ลักษณะโครงสร้างป่าและการกระจายของหมู่ไม้ 
 ลักษณะโครงสร้างป่าดิบเขา ต้นไม้มีความสูง
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 11 เมตร สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้ 3 
ชั้นเรือดยอด โดยเรือนยอดชั้นบนมีความสูงถึง 30 เมตร 
เรือนยอดค่อนข้ างต่ อ เนื่ อ งกันและกระจายห่ างๆ 
สอดคล้องกับรายงานของ ธวัธชัย (2550) ที่พบว่า ความ
สูงของเรือนยอดชั้นบนของป่าดิบเขาระดับต่ า ประมาณ    
20 – 35 เมตร และความสูงของเรือนยอดจะลดลงตาม
ระดับความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้น พรรณไม้เด่นได้แก่ หว้าหิน 
ก่อเดือย ทะโล้ และพญาไม้ เป็นต้น เรือนยอดชั้นกลาง มี
ความสูงตั้งแต่ 10 ถึง 17 เมตร พรรณไม้เด่น ได้แก่ เหมือด
ปลาซิว ทะโล้ สารภีดอย (Anneslea fragrans Wall.) 
และเสม็ดแดง เป็นต้น ส่วนเรือนยอดชั้นล่างส่วนใหญ่ถูก
ปกคลุม มีความสูงระหว่าง 2 ถึง 9 เมตร พรรณไม้ในชั้น
เรือนยอดนี้  ได้แก่ สนกระ เหมือดปลาซิว เสม็ดแดง    
และทะโล ้เป็นต้น (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 การปกคลุมเรือนยอดและโครงสร้างด้านตั้งป่าดิบเขา (crown cover and profile diagram) บริเวณยอดเขาเขียว - 
เขาร่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

การรักษาโครงสร้างของป่าไม้จากการกระจาย
ของไม้ใหญ่ ไม้รุ่น และกล้าไม้ ตามขนาดชั้นเส้นผ่าน
ศูนย์กลางระดับอก (DBH Class) พบว่า การกระจายของ
ต้นไม้มีแนวโน้มเป็นแบบ negative exponential growth 
form ซึ่งถือว่าบริเวณยอดเขาเขาเขียวและเขาร่ม มีการ
รักษาโครงสร้างของป่าตามธรรมชาติเป็นไปอย่างปกติ 
กล่าวคือ จ านวนต้นไม้ของไม้ที่มีขนาดเล็กมีจ านวนมาก
เพียงพอที่จะสามารถทดแทนเป็นไม้ขนาดใหญ่ต่อไปใน
อนาคตได้ (ภาพที่ 2) 

 
 
ภาพที่ 2 การกระจายของต้นไม้ตามขนาดชั้นเส้นผ่าน
ศูนย์กลางบริเวณยอดเขาเขียว-เขาร่ม 

เมื่อพิจารณาความหลากหลายของชนิดพรรณพืช 
จากดัชนีความหลากหลายของ Shannon – Weiner (H’) 
โดยมีค่าเฉลี่ยความหลากหลายของพรรณไม้สูง (H’= 3.35) 
และพบว่า แนวโน้มของความหลากหลายของพรรณพืช
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้นแต่ลดต่ าลงเมื่อใกล้ถึง
ยอดเขา (ภาพที่ 3) โดยที่ระดับความสูง 1,100 เมตร มีค่า
ความหลากหลายสูงที่สุด (H’ = 3.56) พบพรรณไม้ทั้งหมด 
52 ชนิด อย่างไรก็ตาม ที่ระดับความสูง 1,200 เมตร   
จากระดับน้ าทะเล ความหลากชนิดของพรรณไม้ลดลง   
ที่บริเวณความสูงระดับ 900 เมตร จากระดับน้ าทะเล มี
ค่าดัชนีความหลากหลายต่ าสุด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่แนวรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา
ระดับต่ า ซึ่งพบจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ค่อนข้างน้อยแต่มี
จ านวนต้นมาก และพื้นที่ยังพบไผ่ขึ้นปะปนอยู่ จึงส่งผลให้
พื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ต่ าสุด 
และการยึดครองพื้นที่ของไผ่ที่เข้าไปยับยั้งการสืบต่อพันธุ์
ของไม้ป่า (Marod et al., 1999) จากลักษณะของความ
หลากหลายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับความสูง พบว่า ความ
หลากหลายของชนิดพืชพบมากอยู่บริเวณช่วงกลางภูเขา 
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ระดับความสูง 1,000 – 1,100 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Vetaas and Grytnes (2002); 
Bhattarai and Vetaas (2003); Bhattarai et al. 
(2004); Rahbek (2005) ที่พบว่า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะพบสูงอยู่ในช่วงระดับกลางของพื้นที่ ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีการซ้อนทับของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระดับ
พื้นที่ต่ าและพื้นที่ระดับสูง 
 

 
 
ภาพที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ตาม 
ระดับความสูง บริเวณยอดเขาเขียว-เขาร่ม  
 

การกระจายของหมู่ไม้ เมื่อพิจารณาค่าดัชนี
ความคล้ายคลึง (similarity index, IS) ของป่าดิบเขา
ระหว่างพื้นที่บริเวณยอดเขาเขียวและเขาร่ม พบว่า มีค่า
ดัชนีความคล้ายคลึงค่อนข้างสูง (IS = 64.84 %) โดยพบ
ชนิดพันธุ์ที่สามารถปรากฏในทั้งสองพื้นที่ 71 ชนิด เช่น 
กระจับนก ก่อยูคา ขี้หนอนควาย ขุนไม้  ค่ างเต้นเขา 
(Canthium cochinchinense Pierre ex Pit.) ต าน หกขน 
(Litsea verticillata Hance)  ต า เสื อ ให ญ่  (Aglaia 
spectabilis Jain & Bennet)  โ พ บ า ย  ( Balakata 
baccata (Roxb.) Esser) ย าง เสี ยน  (Dipterocarpus 
gracilis) และสะแล่ งหอมไก๋  (Rothmannia sootepensis 
(Craib) Bremek) เป็นต้น  

ผลการจ าแนกกลุ่มของหมู่ไม้ด้วยวิธีจัดกลุ่ม 
(Cluster analysis) จากค่ าดั ชนี ค วามส าคัญ  พบว่ า 

สามารถจ าแนกหมู่ไม้ได้เป็น 4 กลุ่ม ที่ระดับความคล้ายคลึง
ของพรรณไม้ 60 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 4) ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 4 การจัดหมู่ไม้บริเวณยอดเขาเขียวและเขาร่ม  
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยหมู่ไม้ที่ 1 และ 2 พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่สามารถพบและกระจายตัวได้ดีในป่าดิบ
แล้ง ได้แก่ ก่อเดือย ก่อยูคา ต าเสา เสม็ดแดง พูสลัก    
ทังใบเล็ก แก้วลาว หว้าหิน เงาะป่า และพลองง่าม เป็น
ต้น สภาพพื้นที่มีความลาดชันต่ า  

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยหมู่ไม้ที่ 6 และ 7 พบว่า 
พรรณไม้เด่นส่วนใหญ่สามารถพบได้ในป่าดิบแล้งและป่า
ดิบเขาระดับต่ า ได้แก่  ทะโล้  ขี้หนอนควาย โพบาย 
เหมือดหลวง กระบาก จ าปีป่า ทังใบเล็ก แมงเม่านก ก่อ
เดือย และปอหู เป็นต้น สภาพพื้นที่มีความลาดชันต่ า 
และมีลานหินปกคลุม  

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยหมู่ไม้ที่ 3, 4, 8 และ 9 
พบว่า พรรณไม้เด่นหลายชนิด สามารถพบและกระจาย
ตัวได้ดีในป่าดิบเขาระดับต่ า ได้แก่ ทะโล้ ก่อเดือย พูสลัก 
เสม็ดแดง ขุนไม้ เหมือดปลาซิว เอียนเร ตังหนใบเล็ก 
สารภีดอย และต าเสา เป็นต้น สภาพพื้นที่มีความลาดชัน
สูงและ มีลานหินปกคลุม 

กลุ่มที่  4 ประกอบด้วยหมู่ ไม้ที่  5 และ 10  
พบว่า พรรณไม้เด่นส่วนใหญ่ ได้แก่ พญาไม้ พญามะขามป้อม 
และทะโล้ เป็นต้น สภาพพื้นที่เป็นที่ราบตามสันเขา มี
ความลาดชันต่ า และดินมีความชื้นสูง 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครอืข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6  

ณ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

Oral presentation หน้า 27 
 

หมู่ไม้ป่าดิบเขาในกลุ่มที่ 4 ของอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่พบบริเวณที่สูง มีอุณหภูมิต่ า 
และส่วนใหญ่ชนิดไม้ในเขตอบอุ่น (temperate zone) 
ในกลุ่มไม้วงศ์พญาไม้ (Podocarpaceae) เช่น พญาไม้ 
และ พญามะขามป้อม เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานของ 
ธวัธชัย (2550) ที่รายงานการปรากฏของพรรณไม้เขต
หนาวพบมากบริเวณที่สูงและมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี
ที่พบเหลือเป็นหย่อม  ๆบนภูเขา เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ดอยภูคา จังหวัดน่าน เทือเขาสูงในป่าทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี บน
ภูเขาหินทราย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูหลวง 
จังหวัดเลย และบนภูเขาสูงทางภาคใต้ เช่น เขาหลวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3. ปัจจัยก าหนดการปรากฏของหมู่ไม้ 
 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดการปรากฏของหมู่ไม้
จากการวิ เคราะห์ การจั ดล าดั บหมู่ ไม้  (ordination 
analysis) ด้วยวิธี CCA  พบว่า การปรากฏของหมู่ไม้มี
ความแปรผันตามปัจจัยแวดล้อม (ความสูงของพื้นที่ และ
สมบัติดิน) (ภาพที่ 5) โดยสามารถอธิบายได้จากการก
กระจายขอ งพ รรณ พื ชบ น แกน ที่  1 และ  2 มี ค่ า  
Eigenvalue เท่ากับ 0.57 และ 0.38 มีค่าความสัมพันธ์ 
(correlation, r2) ระหว่างชนิดและปัจจัยสิ่งแวดล้อมแกน
ที่ 1 และ 2 มีค่าสูงถึง 0.984 และ 0.982 ตามล าดับ และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแกนที่ 1 คือ ความสูง
จากระดับน้ าทะเล และอินทรียวัตถุในดิน โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ r2  เท่ากับ 0.968 และ 0.408 ตามล าดับ 
ส่วนความเป็นกรด-ด่างของดิน มีค่าความสัมพันธ์เชิงลบ
กับแกนที่ 1 โดยมีค่า  r2  เท่ากับ 0.105   
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การจัดล าดับของหมู่ไม้ป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ตามความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อม; ความสูง
จากระดับน้ าทะเล (Elev), อินทรียวัตถุในดิน (Soil_OM), 
และ ความเป็นกรด – ด่างของดิน (Soil_pH) 
 

การกระจายของหมู่ ไม้ตามปัจจัยแวดล้อม 
พบว่า หมู่ไม้ 4, 5, 9 และ 10 (ความสูงจากระดับน้ าทะเล
ที่ 1,100 - 1,200 เมตร) มีความสัมพันธ์กับความสูงจาก
ระดับทะเล (elevation) ในทางเดียวกัน พรรณไม้ที่พบ 
ได้แก่ เสม็ดแดง ทะโล้ เหมือดปลาซิว พญาไม้ ก่อเดือย 
คันแหลน พญามะขามป้อม พูสลัก ขุนไม้ และเอียนเร 
เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานของ สคาร และ พงศักดิ์ 
(2546) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชพรรณไม้ป่า
และปัจจัยทางด้านดินตามการเปลี่ยนแปลงตามความสูง
ของภูมิประเทศ ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ระดับความสูงในพื้นที่อย่างชัดเจน ที่ระดับความสูง 850-
1,400 เม ต ร  จั ด อยู่ ใน กลุ่ ม  transition forest zone 
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แบ่งเป็น 2 สังคม คือ สังคมไม้สนสามใบและป่าดิบเขา
ระดับต่ า  ส่ วนปั จจัยความเป็ นกรด – ด่ างของดิน 
(Soil_pH) เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดการปรากฏของ
หมู่ไม้ที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้งของพื้นที่ที่
ส าคัญ เช่น ต าเสา เสม็ดแดง พูสลัก ทังใบเล็ก แก้วลาว 
หว้าหิน เงาะป่า และพลองง่าม เป็นต้น ดินส่วนใหญ่มี
ความเป็นกรดค่อนข้างสูง (soil pH ประมาณ 5.0) ท าให้
โอกาสที่พรรณไม้จากป่าดิบเขาจะเข้ามาตั้งตัวท าได้ไม่ดีนัก 
พืชส่วนใหญ่เติบโตได้ดีในดินที่มี pH อยู่ในช่วง 6.0 – 7.0 
(ดอกรัก และ อุทิศ, 2552) ดังนั้น ความเป็นกรด – ด่าง
ของดินจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการควบคุมความหลาก
ช นิ ด ข อ งสั ง ค ม พื ช  (Van der Welle et al., 2003) 
ประกอบกับมักพบในบริเวณพื้นที่ระดับความสูง 800-900 
เมตร จากระดับน้ าทะเล ท าให้มีอุณหภูมิ และความชื้นดิน
ไม่เหมาะสมต่อการสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ป่าดิบเขา 
(สัมฤทธิ์, 2556) 
 
สรุป 
 

องค์ประกอบพันธุ์ไม้สังคมพืชป่าดิบเขา บริเวณ
ยอดเขาเขียวและเขาร่ม พบพรรณไม้ทั้งหมด 57 วงศ์ 106 
สกุล 148 ชนิด พรรณไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ทะโล้ ก่อเดือย 
เสม็ดแดง พูสลัก เหมือดปลาซิว ต าเสา หว้าหิน ก่อยูคา 
ทังใบเล็ก และขุนไม้ เป็นต้น การรักษาโครงสร้างของป่า
ไม้ดิบเขาตามการกระจายของขนาดชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 
พบว่า ป่าดิบเขาภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สามารถ
รักษาโครงสร้างของป่าตามธรรมชาติเป็นไปอย่างปกติ 
กล่าวคือ มีปริมาณไม้ขนาดเล็กจ านวนมากเพียงพอ     
จะสามารถทดแทนเป็นไม้ขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคตได้ 

ความหลากชนิดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามระดับ
ความสูงแต่ลดต่ าลงมากเมื่อใกล้ถึงยอดเขา เมื่อพิจารณา
ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของป่าดิบเขาทั้งสองพื้นที่ พบว่า มี
ความคล้ายคลึงค่อนข้าสูง โดยพบชนิดพันธุ์ที่สามารถ
ปรากฏในทั้งสองพื้นที่ 71 ชนิด   

ความสัมพันธ์ของการปรากฏของหมู่ไม้ต่อปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสูงจากระดับน้ าทะเล อินทรียวัตถุ 
ในดิน และ ความเป็นกรด –ด่างของดิน มีความสัมพันธ์
ต่ อ ก ารป รากฏ ของพ รรณ ไม้  แม้ ว่ าค วามสู งจ าก
ระดับน้ าทะเลอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางตรงต่อ
การปรากฏของพรรณไม้  แต่ความสูงของพื้นที่มีผล
โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะ
สภาพภูมิอากาศที่ส าคัญ คือ อุณหภูมิ และความชื้นใน
บรรยากาศ ที่มีผลต่อการสืบต่อพันธุ์ของพืชตามธรรมชาติ
โดยตรง จึงท าให้ความหลากชนิดของพรรณไม้ลดต่ าลง
เมื่อพื้นที่มีความสูงมากขึ้นจนถึงยอดเขาสูง ท าให้สามารถ
ใช้ดัชนีความเด่นของพรรณไม้มาใช้ในการระบุชนิดป่า  
ตามระดับความสูงของพื้นที่ได้ ดังนั้น หากเกิดการรบกวน
ต่อระบบนิเวศของป่าทั้งที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือเกิด
จากมนุษย์ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือปัจจัยแวดล้อมที่ก าหนดการปรากฏของพรรณไม้
โดยตรง ซึ่งเมื่อเกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าก็จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องรีบด าเนินการฟื้นฟูป่า (forest restoration) ให้คืน
กลับสู่สภาพดั้งเดิมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าบนพื้นที่สูง ที่ถือเป็น
ระบบนิเวศที่เปราะบางและมีความส าคัญต่อการให้บริการ
ทางระบบนิ เวศ (ecosystem services) การคัดเลือก
ชนิดพรรณไม้เพื่อการฟื้นฟูจึงต้องเป็นชนิดที่มีความ
เหมาะสม และตั้งตัวได้ดีบนพื้นที่สูง การศึกษาครั้งนี้ท าให้
สามารถคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
ชนิดพืชโครงสร้างส าหรับโครงการฟื้นฟูป่าบนที่สูงได้ดี 
เช่น ก่อเดือย ทะโล้ หว้าหิน สารภีดอย และเสม็ดแดง 
เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  
 ขอขอบพระคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ เข้าใช้พื้นที่บริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตลอดจน
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานวิชาการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่  1 (ปราจีนบุรี) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่        
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ที่อ านวยความสะดวกและช่วยในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 
และขอบพระคุณ คุณสุคิด เรืองเรื่อ ในด้านข้อมูลพรรณไม้  
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รายงานการส ารวจไม้จันทน์หอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
A survey report on Sandalwood (Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain)  
in Kuiburi national park, Prachuap Khiri Khan  
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บทคัดย่อ: จันทน์หอม เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีของไทย มีคุณค่าทั้งต่อระบบนิเวศและวัฒนธรรม ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้าง
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม การส ารวจครั้งนี้ได้ด าเนินการด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ point sampling ในลักษณะกลุ่มแปลงตัวอย่าง 
(cluster) แต่ละกลุ่มตัวอย่างห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง ทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ข้อมูล
ดังกล่าวน ามาประเมินการกระจาย นิเวศวทิยา และบทบาทในการกักเก็บคาร์บอนของไม้ชนิดนี้ 

ผลการส ารวจพบว่ามีการกระจายหนาแน่นในป่าดิบแล้งระดับต่ าทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ที่ระดับความสูง 148 – 
596 เมตร ทิศด้านลาดที่มีความหนาแน่นมากคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับทิศทางของ
ลมประจ าถิ่นที่ช่วยในการกระจายพันธุ์ มีโครงสร้างที่แสดงถึงการทดแทนอย่างต่อเนื่องตามธรรมชาติ ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป จ านวน 6,679,140 ต้น บนพื้นที่ร้อยละ 32 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเป็นต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 50 เซนติเมตรจ านวน 268,381 ต้น ต้นที่ยืนตายตามธรรมชาติที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 เซนติเมตร จ านวน 
12,026 ต้น มีการกักเก็บคาร์บอน 256,866 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.96 ของคาร์บอนที่กักเก็บในพรรณไม้ทั้งหมดในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุร ี
 

ค าส าคัญ: จันทน์หอม จันทน์ชะมด คาร์บอน กุยบุรี 
 

Abstract: Sandalwood (Mansonia gagei J. R. Drumm. Ex Prain), is tree used for royal ceremonies in Thailand, valuable both 
ecologically and culturally. A survey was conducted using the point sampling technique, 5 points per cluster, for 187 
clusters located throughout the protected area. The clusters are 2.5 kilometers apart from each other. Data from each 
sample were used to evaluate the distribution, ecology, structure and role in storing carbon. 
The survey found that sandalwood in Kuiburi national park is distributed in the lower dry evergreen forest located at the 
eastern side of the park, at an elevation of 148-596 meters above mean sea level. The easterly, westerly and northerly 
slope aspect are the ones where sandalwood is mostly found, and this is consistent with the direction of the wind, 
which helps seeds dispersal. The uneven-aged structure of the trees shows the potential for future reproduction and 
thus the maintenance of this tree species in the forest. The number of trees with a diameter bigger than 4.5 cm are 
6,679,140 and cover 32% of the total area. The number of trees with a diameter greater than 50 cm are 268,381 and 
12,026 are standing dead trees. The carbon storage is 256,866 tons, and it represents 2.96 % of the total carbon stored 
in trees in the park. 
 

Keywords:  Sandalwood, Kuiburi, Carbon 
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บทน า 
 

จันทน์หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Mansonia gagei 
J. R. Drumm. ex Prain ในวงศ์ Malvaceae (ส านักงาน
หอพรรณไม้, 2557) เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร หูใบรูป
ใบหอก ยาว 5 - 7 มิลลิเมตร ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือรูป
ขอบขนาน ยาว 8 - 14 เซนติเมตร โคนเว้าตื้น เบี้ยว
เล็กน้อย ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อยเล็กน้อย เส้นโคนใบ
ข้างละ 1 - 2 เส้น ก้านใบยาว 0.5 - 1 เซนติเมตร ช่อดอก
แยกแขนง ยาวได้ถึ ง 15 เซนติ เมตร ก้ านดอกยาว
ประมาณ 5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงแยกด้านเดียว รูปขอบ
ขนาน ยาวเท่า ๆ กลีบดอก ดอกสีขาว มี 5 กลีบ รูปใบ
หอกกลับ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 10 อัน 
เชื่อมติดกันเป็นเส้าเกสร ล้อมรอบรังไข่ เกสรเพศผู้ที่เป็น
หมัน 5 อัน ติดระหว่างเกสรเพศผู้และรังไข่ คาร์เพล 5 อัน 
แยกกัน มีขน ก้านเกสรเพศเมียโค้งออก ยอดเกสรเรียว
เป็นตุ่ม ผลมีปีกเดียว แห้งไม่แตก ทรงรี ยาว 1 - 1.5 
เซนติเมตร ปีกยาว 2.5 - 3 เซนติเมตร ปลายปีกมน มีการ
กระจายในประเทศอินเดีย พม่า ในไทยพบทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลางที่สระบุรี ภาคตะวันตกเฉียง
ใต้ และภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบชื้น และ
ป่ าดิบแล้ งที่ เป็ นหินปู น  ความสู ง 100 - 650 เมตร 
(ส านักงานหอพรรณไม้, 2559) เป็นไม้ที่ใช้ท าพระโกศ
ส าหรับพระราชพิธีของไทย จึงเป็นทั้งพรรณไม้ที่มีคุณค่า
ทั้ งต่อระบบนิ เวศและทางวัฒนธรรม ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ให้คงอยู่และสร้างแหล่งอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต  

ในห้วงเวลาที่ ผ่ านมา ส านั กพระราชวังได้
คัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตาย ในเขตอุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพิธีบวงสรวงและ
อัญเชิญไปใช้เป็นพระโกศและพระบรมโกศในงานพระราช
พิธี จ านวน 3 ครั้ง คือ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 
(ผู้จัดการ Online, 2551) งานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2558 
(ผู้จัดการ Online, 2558) และใช้ในงานพระราชพิธีพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (ข่าวสด, 2559) 

นอกจากคุณค่าดังกล่าว ชาวกะหร่างในกลุ่มป่า
แก่งกระจาน ใช้ส่วนของแก่นจันทน์หอม (M. gagei J. R. 
Drumm. ex Prain) น าไปแช่น้ าผสมกับแก่นจันทน์ผา 
และแก่นยมหอม กินเป็นยาแก้กระหายน้ า หรือฝนทาตัว
เด็กแก้โรคไข้หัวลม (ธรรมนูญ และ ทรงธรรม, 2559)  

ข้อมูลในรายงานการส ารวจครั้งนี้  เป็นการ
ชี้ให้เห็นปริมาณ ความโดดเด่น สถานภาพ และคุณค่าต่อ
ระบบนิเวศของไม้ชนิดนี้  ส าหรับน าไปใช้ในการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต 

 
วิธีการ 
 

การส ารวจและวางแปลงตัวอย่าง 
ใช้วิธีการส ารวจทรัพยากรป่าไม้แบบ  point 

sampling หรือ variable-plot sampling ซึ่งมีการก าหนด
ต า แ ห น่ ง จุ ด สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ  sampling point 
เช่น เดียวกับการเลือกจุดศูนย์กลางแปลงตั วอย่ าง 
(sampling plot) ในวิธีการส ารวจโดยใช้แปลงตัวอย่าง
วงกลม ต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่รอบ ๆ sampling point จะมี
ขนาดแปลงเป็ นของตั วเองที่ แป รผัน ไปตามขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้นั้น ในกรณีที่ต้นไม้เป็นหน่วย
ตัวอย่าง โอกาสที่ต้นไม้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างจะขึ้นอยู่
กับขนาดของต้นไม้ และระยะทางจากจุดศูนย์กลางของ
แปลงตัวอย่างถึงต้นไม้นั้น (สงคราม, 2531) โดยเลือกใช้
เครื่องมือรีเลสโคป (relascope) ท่ีประดิษฐ์ให้มีขนาดของ
ค่าคงที่พื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor; BAF) มีค่า
เท่ากับ 3 ตามรายงานการศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซ่ึง
หมายความว่าจ านวนต้นไม้ที่นับได้ในแต่ละแปลงคูณด้วย
ค่า BAF จะเป็นค่าพื้นที่หน้าตัดของหมู่ไม้ต่อเฮกตาร์ และ
สามารถน ามาวิเคราะห์หาจ านวนต้นต่อเฮกตาร์ส าหรับไม้
แต่ละชนิดได้ด้วย  
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ส าหรับการนับต้นไม้เมื่อใช้เครื่องมือรีเลสโคป 
จะนับเฉพาะต้นที่มีขนาดความโตมากกว่าความกว้างของ
ช่องส่องบนเครื่องมือรีเลสโคปและเป็นต้นไม้ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป
เท่านั้น 

รูปแบบ ที่ตั้ง และจ านวนแปลงตัวอย่าง 
ใช้รูปแบบกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) ที่ตั้งแต่

ละกลุ่มห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รวมทั้ งหมด 187 กลุ่มแปลง
ตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแปลงย่อยจ านวน 5 
แปลง คือ แปลงที่ตั้งจุดศูนย์กลางกลุ่ม 1 แปลง และ
แปลงที่ห่างออกไป 50 เมตร ทางทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก 
และตะวันตก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จ านวนต้นไม้ (ต้นต่อเฮกตาร์) ในแต่ละแปลง

ย่อย ใช้สมการค านวณจ านวนต้นไม้ส าหรับการส ารวจ
แบบ point sampling ตามวิธีการของ Kuusela (1966) 
อ้างโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้ 
 N   = BAF

(
dbh
4 ) 10,000
2



 

เมื่อ dbh คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก มีหน่วย
เป็นเซนติเมตร โดยท าการวิเคราะห์หาจ านวนต้นแยกเป็น
รายชนิด น าเอาจ านวนต้นของแต่ละชนิดทั้ง 5 แปลงย่อย
ในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างมารวมกันแล้วหารด้วย 5 จะ
ได้จ านวนต้นไม้แต่ละชนิดต่อเฮกตาร์ 

 
การวิเคราะห์พื้นที่การกระจาย 
น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไปซ้อนทับกับแผน

ที่แสดงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความลาดชัน ทิศด้านลาด 
ระดับความสูงของพื้นที่ และแผนที่สังคมพืชของธรรมนูญ 
และ ชุมพล (2559) วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการพบ
ต้นไม้ในแต่ละปัจจัยโดยใช้วิธีการทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ แผนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์จะท าการแบ่ง
ระดับความหนาแน่นตามผลการซ้อนทับข้อมูล ออกเป็น 4 

ระดับ คือ ความหนาแน่นมาก ปานกลาง น้อย และไม่พบ
ต้นไม้ชนิดนี้เลย 

 
จ านวนต้นไม้ทั้งหมด 
ท าการซ้อนทับข้อมูลจากการส ารวจกับแผนที่

ความหนาแน่ นที่ วิ เคราะห์ ได้ ด้ วยวิ ธีก ารทางด้ าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อค านวณปริมาณไม้ในแต่ละ
ระดับความหนาแน่น 

มวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอน  
ค านวณหามวลชีวภาพมวลชีวภาพที่ค านวณได้

จะเป็นมวลชีวภาพต่อต้นของต้นไม้โดยใช้สมการแอลโลเม
ตรีส าหรับป่าดิบแล้ง ตามการศึกษาของ Tsutsumi et 
al. (1983) คือ 

Ws = 0.0509 (D2H)0.919 
Wb = 0.00893 (D2H)0.977 
Wl = 0.0140 (D2H)0.669 
Wr = 0.0313 (D2H)0.805 

เมื่อก าหนดให้ D คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล า
ต้นที่ระดับอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูงทั้งหมดของ
ต้นไม้ (เมตร) Ws คือมวลชีวภาพของล าต้น (กิโลกรัม) 
Wb คือมวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม) Wl คือมวลชีวภาพ
ของใบ (กิโลกรัม) และ Wr คือ มวลชีวภาพของราก
(กิโลกรัม) 

การประมาณ ค่ ามวลชี วภาพของไม้หนุ่ ม 
(sapling) และกล้ า ไม้  (seedling) ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่างต้นไม้ โดยเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกสังคมป่า 
แล้วน ามาหาปริมาณมวลชีวภาพ โดยท าการแยกชิ้นส่วน
ของต้นไม้ ได้แก่ ใบ กิ่ง ล าต้น และราก พร้อมทั้งชั่ง
น้ าหนักสด หลังจากนั้นน าไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส จ านวน 72 ชั่วโมง หรือจนน้ าหนักคงที่ 
แล้วท าการชั่ งน้ าหนักแห้ ง เพื่ อค านวณหาปริม าณ
ความชื้นในรูปร้อยละจากน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง เมื่อ
ได้เปอร์เซ็นต์ความชื้นก็สามารถน าไปหามวลชีวภาพได้
จากสมการ ดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น = น้ าหนักสด (กรัม) – น้ าหนักแห้ง (กรัม) × 100 
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                                              น้ าหนักแห้ง(กรัม) 
มวลชีวภาพ/น้ าหนักแห้ง            =     100 × น้ าหนักสด (กรัม) 
                                                (เปอร์เซ็นต์ความชื้น + 100) 

การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพต่าง ๆ ทั้ง
ในส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน และส่วนที่อยู่ใต้พื้นดินของต้นไม้
ในพื้ นที่ อุทยานแห่ งชาติกุยบุ รี  โดยค านวณจากค่ า
มาตรฐานซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 48.07 ของน้ าหนักแห้ง 
(ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2552) คูณกับมวลชีวภาพ 
 
พื้นที่ศึกษาวิจัย 
 

ท าการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและ
พื้นที่เตรียมการผนวก ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอ
หัวหิน อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ มี
ความลาดชันของพื้นที่สูง ทิศตะวันตกเป็นสันปันน้ าแบ่ง
เขตระหว่างไทยและเมียนมา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
ตะนาวศรี มีขนาดพื้นที่ปกคลุมทั้งสิ้น 737,203 ไร่ (1,179 
ตารางกิโลเมตร) ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ .ศ.  
2542 เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่  90 (ส านักอุทยาน
แห่งชาติ, 2553) ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ป่าแก่งกระจาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่ง
อาเซียน เมื่อ ปี พ .ศ.  2546 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  พื้นที่ท าการส ารวจ 

ระยะเวลาท าการศึกษา 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  

 
ผลการวิจัย 

 
1. การกระจายในแต่ละสังคมพืช  

สังคมพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและ
พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ จากผลการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม ตามรายงานของ ธรรมนูญ และ ชุมพล (2559) 
จ าแนกสังคมพืชหลักและสังคมย่อย ได้แก่ ป่าดิบเขา (hill 
evergreen forest) ป่าดิบชื้น (moist evergreen forest) 
ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (moist evergreen forest mixed with 
bamboo) ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง 
(upper dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับกลาง 
(middle dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับต่ า 
(lower dry evergreen forest) ป่าผสมผลัดใบ (mixed 
deciduous forest) ป่ าเต็ งรั ง (dry d ipterocarp forest)  
ป่ ารุ่นสอง (secondary forest) และพื้ นที่ เกษตรกรรม 
(agricultural area) (ภาพที่ 2) 

พบว่าจันทน์หอม (M. gagei J. R. Drumm. ex 
Prain) มีการกระจายเฉพาะในสังคมพืชป่าดิบแล้งระดับ
ต่ า ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ และพบเพียงเล็กน้อยใน
สังคมพืชป่าดิบแล้งระดับกลางและป่าดิบชื้นบริเวณที่เป็น
เขตรอยต่อระบบนิเวศกับป่าดิบแล้งระดับต่ า ส่วนในสังคม
พืชอื่น ๆ ไม่พบการปรากฏไม้ชนิดนี้เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  2  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ ดินในอุทยานแห่งชาติ 
กุยบุรีและพื้นที่เตรียมการผนวก พ.ศ. 2558 

ที่มา : ธรรมนูญ และ ชุมพล (2559) 
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2. การกระจายตามความสูงของพื้นที่ 
พบว่ามีการกระจายที่ระดับความสูง 148 – 

596 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยมี ความ
หนาแน่นต่อพื้นที่มากที่สุดที่ระดับความสูง 450 – 500 
และ 148 – 300 เมตร  
 
3. ความหนาแน่นตามทิศด้านลาด 

พบว่าทิศด้านลาด (aspect) ที่มีความหนาแน่น
ของไม้จันทน์หอม (M. gagei J. R. Drumm. ex Prain) 
มากที่สุดคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศ
เหนือ ตามล าดับ (ภาพที่  3) ซึ่งอธิบายได้ด้วยวิธีการ
กระจายพันธุ์ของไม้ชนิดนี้ ซึ่งมีผลเป็นปีกที่ต้องอาศัยลม
เป็ นพาหะ และฤดูที่ เม ล็ดแก่และหลุดร่วงจากต้น
สอดคล้องกับลมประจ าถิ่นที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
ในปลายฤดูฝน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ความหนาแน่นของไม้จันทน์หอม (M. gagei J. 

R. Drumm. ex Prain) ตามทิศด้านลาด 
4. ความลาดชัน 

พบว่าพื้ นที่ ที่ จันทน์หอม  (M. gagei J. R . 
Drumm. ex Prain) สามารถเติบโตได้ดี มีระดับความลาด
ชันไม่เกิน 70 องศาจากแนวราบ 
5. โครงสร้างทางด้านความโต 

จากการวิเคราะห์ชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ไม้จันทน์หอม (M. gagei J. R. Drumm. ex Prain) ที่พบ
ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เฉพาะที่เป็นไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิต 
พบว่ามีการกระจายแบบตัวแอล (L-shape) กล่าวคือ 

จ านวนต้นไม้ที่มีขนาดความโตน้อยจะมีปริมาณมาก และ
จ าน วน ต้ น จ ะล ด ล งอ ย่ า งส ม่ า เส ม อ เมื่ อ มี ข น าด
เส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4)  ลักษณะดังกล่าว
แสดงถึงการสืบพันธุ์และทดแทนอย่างต่อเนื่องตาม
ธรรมชาติ พงษ์ศักดิ์  (2538) ให้ค าอธิบายกราฟการ
กระจายในลักษณะนี้ว่าเป็นป่าหลายชั้นอายุ (uneven – 
aged stand)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4  การกระจายของไม้จันทน์หอม (M. gagei J. R. 

Drumm. ex Prain) ตามขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ส่วนโครงสร้างการกระจายทางด้านความสูง 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในชั้นความสูงไม่เกิน 10 เมตร แต่
สามารถพบไม้ที่มีความสูงมากกว่านี้ได้ในจ านวนที่ลดหลั่น
ลงมาตามชั้นขนาดความสูง และสามารถพบต้นที่มีขนาด
ความสูงมากกว่า 30 เมตร (ภาพที่ 5) 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5  การกระจายของไม้จันทน์หอม (M. gagei J. R. 

Drumm. ex Prain) ตามขนาดความสูง 
 
 

เหนือ 

ตะวันตก 

ใต้ 

ตะวันออก 
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6. พื้นที่การกระจาย 
ผลการวิเคราะห์พื้นที่การกระจายโดยใช้ปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง พบว่ามีการกระจายของไม้จันทน์หอม (M. 
gagei J. R. Drumm. ex Prain) ทางด้านตะวันออกของ
พื้นที่ (ภาพที่ 6) โดยมีพื้นที่การกระจายคิดเป็นร้อยละ 32 
ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นบริเวณที่มีการกระจาย
หนาแน่นมาก 22,286 เฮกตาร์ หรือ 139,289 ไร่ การ
กระจายหนาแน่นปานกลาง 9,856 เฮกตาร์ หรือ 61,602 
ไร่ และการกระจายหนาแน่นน้อย 6,010 เฮกตาร์ หรือ 
37,565 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่ เหลืออีกร้อยละ 68 (79,797 
เฮกตาร์ หรือ 498,731 ไร่) ไม่พบไม้ชนิดนี้ปรากฏ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6  แผนที่การกระจายของไม้จันทน์หอม (M. 

gagei J. R. Drumm. ex Prain ) ในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี 

7. ปริมาณไม้จันทน์หอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
พบว่าในอุทยานแห่ งชาติกุ ยบุ รีและพื้ นที่

เตรียมการผนวก ในปี พ.ศ. 2558 มีไม้จันทน์หอม (M. 
g a g e i J . R . D ru m m . e x  P ra in )  ที่ มี ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป จ านวน 
6,679,140 ต้น โดยอยู่ในพื้นที่ที่มีการกระจายหนาแน่น
มาก หนาแน่นปานกลาง และหนาแน่นน้อย จ านวน 
5,317,678  1,059,903 และ 301,559 ต้น ตามล าดับ 

และมี ต้ นที่ มี ขน าด เส้ น ผ่ าศู น ย์ กลางมากกว่ า  50 
เซนติเมตรจ านวน 268,381 ต้น โดยอยู่ในพื้นที่ที่มีการ
กระจายหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และหนาแน่น
น้อย จ านวน 176,506  65,249 และ 26,626 ต้น 
ตามล าดับ และที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ  ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 เซนติเมตร ทั้งหมดจ านวน 
12,026 ต้น   
7. มวลชีวภาพและคาร์บอนสะสม 

พบว่าในพื้นที่ที่พบไม้จันทน์หอม (M. gagei J. 
R. Drumm. ex Prain ) (238,456 ไร่ หรือ 38,152 
เฮกตาร์) มีมวลชีวภาพที่เป็นส่วนของไม้ชนิดนี้ 534,360 
ตัน หรือคิดเป็น 14.006 ตันต่อเฮกตาร์ (เฉพาะพื้นที่ที่พบ
ไม้ชนิดนี้) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  มวลชีวภาพของไม้จันทน์หอม (M. gagei J. R. 

Drumm. ex Prain) ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ลักษณะ 
ลักษณะความเหมาะสมของพื้นที ่

รวม 
มาก ปานกลาง น้อย 

ยืนต้นมีชีวิต 235,0071 
34,245 2 

119,360 
17,111 

61,373 
8,802 

475,898 

ยืนต้นตาย 21,718 
4,506 

21,649 
4,210 

3,545 
774 

56,402 

ไม้หนุ่ม 713 
334 

315 
148 

192 
90 

1,793 

กล้าไม้ 111 
45 

49 
20 

30 
12 

267 

รวม 296,679 162,862 74,818 534,360 

หมายเหตุ  1 (ตัวตรง-หนา) มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (ตัน) 
2 (ตัวปกติ-เอน) มวลชีวภาพใต้พื้นดิน (ตัน) 

ในส่วนของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้
จันทน์หอม (M. gagei J. R. Drumm. ex Prain) ในพื้นที่ 
256,866 ตัน หรือ 6.733 ตันต่อเฮกตาร์ (ค่าเฉลี่ยต่อ
พื้นที่ที่พบไม้ชนิดนี้) รายละเอียดตามตารางที่ 2  ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 2.96 ของปริมาณคาร์บอนสะสมในพรรณไม้
ทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (รายงานของศูนย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 
2559 ; อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่เตรียมการผนวก 
มีปริมาณคาร์บอนสะสมในรูปของไม้ยืนต้นตายและไม้ยืน



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครอืขา่ยงานวิจัยนิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย ครั้งที่ 6  

 ณ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหวา่ง วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

Oral presentation หน้า 37 
 

ต้ นที่ ยั งมี ชี วิ ตทั้ ง เหนื อพื้ น ดิ น และใต้ พื้ น ดิ น  รวม 
8,677,783 ตัน) 
 
ตารางที่ 2  การกักเก็บคาร์บอนของไม้จันทน์หอม (M. 

gagei J. R. Drumm. ex Prain) ในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี 

ลักษณะ 
ลักษณะความเหมาะสมของพื้นที ่

รวม 
มาก ปานกลาง น้อย 

ยืนต้นมีชีวิต 112,968 1 
16,461 2 

57,376 
8,225 

29,502 
4,231 

228,764 

ยืนต้นตาย 10,440 
2,166 

10,407 
2,024 

1,704 
372 

27,112 

ไม้หนุ่ม 343 
160 

152 
71 

93 
43 

862 

กล้าไม้ 53 
21 

24 
9 

14 
6 

128 

รวม 142,612 78,288 35,965 256,866 

หมายเหตุ  1 (ตัวตรง-หนา) ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน (ตัน) 
2 (ตัวปกติ-เอน) ปริมาณคาร์บอนใต้พ้ืนดิน (ตัน)  
 

บทสรุป 
 

จันทน์หอม (M. gagei J. R. Drumm. ex 
Prain) นอกจากเป็นพรรณไม้ที่มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
และสมุนไพร ยังมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ เป็นส่วนหนึ่งของ
นิเวศบริการที่ส าคัญในภูมิภาคตะวันตก เช่น การเป็น
แหล่งเก็บคาร์บอนที่ส าคัญในกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งเป็น
แหล่งพันธุกรรมไม้จันทน์หอม (M. gagei J. R. Drumm. 
ex Prain) ที่ส าคัญของประเทศ ถึงแม้จะยังคงมีปริมาณที่
เป็นปกติตามธรรมชาติ แต่ต้องยอมรับว่าคุณค่าทางด้าน
จิตใจของชาวไทยต่อไม้จันทน์หอมนั้นมีมูลค่ามากมหาศาล 
จึงควรมีการศึกษาไปถึงคุณค่าทางด้านจิตใจและคุณค่า
ทางนิเวศบริการในเชิงลึกต่อไปในอนาคต  
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณคณะท างานภาคสนามจากศูนย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี  
ซึ่งนอกจากผู้ เขียนร่วมในเอกสารนี้แล้ว ยังมีคุณมยุรี  
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บทคัดยอ:  การศึกษาปริมาณมวลชีวภาพ และมูลคาคารบอนท่ีกักเก็บไดของการปลูกฟนฟูปาชายเลน อําเภอดอนสัก จังหวัด 

สุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความสามารถในการผลิตดานมวลชีวภาพภายหลังจากการปลูกฟนฟูปาชายเลนในพ้ืนท่ีท่ีมี

การบุกรุกปาเพ่ือทํานากุง ท้ังยังมีการประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอนจากการฟนฟูปาชายเลน อันเปนสวนหนึ่งของการบริการ

ของระบบนิเวศจากพ้ืนท่ีปา โดยทําการวางแปลงตัวอยางขนาด 15x 15 เมตร กระจายทุกชั้นอายุจํานวน 14 ชั้นอายุ ชั้นอายุละ 3 

แปลงตัวอยาง รวมท้ังหมดจํานวน 42 แปลง แตละแปลงสํารวจขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนและความสูงของไมท่ีปลูกฟนฟู 

จากนั้นคํานวณหาปริมาณมวลชีวภาพ และการประเมินมูลคาการกักเก็บคารบอน โดยใชขนาดพ้ืนท่ีจากการคํานวณของโปรแกรม

ทางสารสนเทศภูมิศาสตร  ผลการศึกษา พบวา พ้ืนท่ีสงวนปาแหงชาติดอนสักมีการปลูกฟนฟูรวม 8,250.63 ไร ปริมาณมวล

ชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวม 287,577.89 ตัน ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินจากการปลูกฟนฟูเปนเวลา 19 ป มีคา 2.34 ตันตอไรตอ

ป มีปริมาณคารบอนรวม 148,990.17 ตันคารบอน หรือเทากับ 1.21 ตันคารบอนตอไรตอป ซ่ึงหมายถึงผืนปาสามารถลด

คารบอนไดออกไซดได 546,346.95 ตันคารบอนไดออกไซด หรือ 4.45 ตันคารบอนไดออกไซดตอไรตอป คิดเปนมูลคาคารบอน ณ 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เทากับ 7.06 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 253.13 ลานบาท ดังนั้นการฟนฟูปาชายเลนสามารถตอน

สนองการบริการเชิงนิเวศดวยมูลคาของคารบอนควบคูกับประโยชนดานอ่ืน ๆ จากการเพ่ิมจํานวนของพ้ืนท่ีปาชายเลน 

 

คําสําคัญ: มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน การกักเก็บคารบอน มูลคา ปาชายเลน การฟนฟูปา 

 

ABSTRACT: The study on biomass and value of carbon sequestration in mangrove forest restoration at Don 

Sak district, Surat Thani province aimed to realize the biomass productivity of mangrove forest restoration 

after the deforestation for shrimp farming and.to estimate a value of the carbon stock, which is one of 

ecosystem services from forests. Three plots of 15x15 meters were sampling in 14 age classes, totally 42 

plots. The diameter and height of all planted trees were measured.  Then, the biomass and value of carbon 

sequestration were calculated with plantation area analyzed by GIS software.  The results showed that the 
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mangrove forest restoration in Don Sak national forest reserve covered 8,250.63 rai with a total biomass of 

287,577.89 t or 2.34 t/rai/year after forest restoration for 19 years ago and a total carbon of 148,990.17 tC or 

1.21 tC/rai/year.  It meant that this mangrove forest can absorb CO2 546,346.95 tCO2 or 4.45 tCO2/rai/year 

equally to a carbon value of 7.06 million US dollar or 253.13 million baht on 25 November 2559.  Therefore, 

mangrove forest restoration can provide the ecological services by values of carbon in conjunction with other 

benefits from the increasing of mangrove forest areas. 

 

Keywords: biomass, carbon storage, value, mangrove forest, forest restoration 

 

 

บทนํา 

 

 พ้ืน ท่ีปาชายเลนบริเวณชายฝ งทะเลอาวไทย

จํานวนมากถูกบุกรุกเพ่ือใชในการทํานากุง เนื่องจากมี

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีเหมาะตอการดํารงชีวิตของกุง ไดแก น้ําขึ้น

น้ําลง ความเค็มของน้ํา และดินเลน พ้ืนท่ีปาชายเลนอําเภอ

ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ในการดูแลของสถานีพัฒนา

ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 14 มีการปลูกเพ่ือฟนฟูปาชายเลนท่ี

เสื่อมโทรมต้ังแตปพ.ศ. 2540 (สถานีพัฒนาทรัพยากรปา

ชายเลนท่ี 14, 2559) โดยการปลูกฟนฟู เปนการเจริญ

ทดแทนโดยมนุษย (artificial regeneration) (บุญวงศ และ 

ลดาวัลย, 2550) ในรูปแบบของการปลูกเชิงเด่ียว โดยสวน

ใหญ เปนไม โกงกางใบใหญ  (Rhizophora mucronata) 

กําหนดระยะปลูกเปน 1.5x1.5 เมตรตามระเบียบกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวยการปลูกและบํารุงปา

ชายเลน พ.ศ. 2549 เพ่ือเอ้ือตอมาตรการในการยึดคืนพ้ืนท่ี

ปาสงวนแหงชาติ จากการปลูกฟนฟูปาชายเลนเปนเวลา 19 

ป การวัดปริมาณผลผลิตของปาจึงจําเปนตอการศึกษา

ความสามารถในการผลิตของพ้ืน ท่ี  ท้ั งยังเปนการวัด

ความสําเร็จของมาตรในการปลูกปาฟนฟู การวัดปริมาณ

มวลชีวภาพและความสามารถในการกักเก็บคารบอนจึงเปน

วิธีท่ีบงชี้ความสามารถในการผลิตของปาไดอีกทางหนึ่ง  

 ในอีกดานหนึ่ งปริมาณคารบอนไดออกไซด ท่ี

เพ่ิมข้ึน อันสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆท่ี

กระทบตอการดําเนินไปของสิ่งมีชีวิตบนโลก หนึ่งในนั้นคือ 

สภาวะของโลกท่ี มี อุณหภู มิสู ง ข้ึน  เปนผลให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลท่ีสูงขึ้นประมาณ 1.5-95 

เซนติเมตร (เกษราภรณ และคณะ, 2558) กอใหเกิดการ

ต่ืนตัวตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงเปนคําตอบของการ

แกไขปญหาของการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคารบอนไดออกไซด

ไดอยางถาวรและย่ังยืน เนื่องจากตนไมใชคารบอนในการ

สรางมวลชีวภาพตามกระบวนการการสังเคราะหดวยแสง

ประมาณรอยละ 47 ของมวลชีวภาพ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change [IPCC], 2006) ดังนั้นการกัก

เก็บคารบอนไวในมวลชีวภาพจึงเปนการบริการทางนิเวศท่ี

สําคัญ เนื่องจากพ้ืนท่ีปาชายเลนจากการฟนฟูภายหลังการ

ทํานากุงมีการอัตราการเติบโตหรือการเพ่ิมปริมาณคารบอน

ใน พ้ืน ท่ี ไดสู งกวา พ้ืน ท่ีป าประเภท อ่ืน  อีก ท้ั งป จจุบัน

ตลาดโลกมีการซ้ือขายคารบอนในรูปแบบของการสะสม

ค าร บ อน ใน พ้ื น ท่ี ป า เพ่ื อ แลกกั บ ก ารส ร า ง โร งงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีการปลดปลอยคารบอน เปนการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้พ้ืนท่ีฟนฟูปาชาย

เลนยังสามารถบริการระบบนิเวศดวยการเปนพ้ืนท่ีในการ

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทาง
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ทะเล เชน เปนพ้ืนท่ีในการกักเก็บตะกอนท่ีเกิดจากการชะ

ลางจากพ้ืนท่ีบนบก  

 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหา

ปริมาณมวลชีวภาพ และมูลคาการกักเก็บคารบอนจากการ

ฟนฟูปาชายเลน อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

อุปกรณและวิธีการ 

 

1. พ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนท่ีปาชายเลนอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร

ธานี เปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติอยูภายใตการดูแลของ

สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 14 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 14,000 ไร ซ่ึงในอดีตถูกบุกรุกเพ่ือทํานากุง 

ป พ.ศ. 2540 กรมปาไมทําการยึดพ้ืนท่ีนากุงท่ีมีการบุกรุก

อยางผิดกฎหมายคืน และทําการปลูกปาฟนฟู ลักษณะของ

ปาชายเลนบริเวณอําเภอดอนสักเปนผืนปาชายเลนขนาด

ใหญ แบงยอยเปนแปลงเล็กดวยคันดินท่ีเกิดข้ึนจากการทํา

นากุงเดิม ขอบเขตพ้ืนท่ีต้ังอยูบนแผนท่ีระวาง 4927 IV หรือ

พิ กั ด  UTM ท่ี  567402  -577403  ตะ วันออก  และ 

1022765-1029769 เหนือ 

 

2. การเก็บขอมูล 

2.1  รูปแบบของการวางแปลงสํารวจตัวอยาง 

เป น ก ารวางแป ล งสํ า รวจแบ บ สุ ม แบ บ แบ งชั้ น ภู มิ 

(proportional stratified sampling) ซ่ึงเปนการแบงชั้น

ภูมิตามลักษณะยอยคือ อายุของไมในแตละแปลงปลูก โดย

ทําการวางแปลงทุกชั้นอายุ จํานวน 14 ชั้นอายุ ชั้นอายุละ 3 

แปลง ขนาด 15x15 เมตร (รวม 42 แปลงตัวอยาง) 

2.2  เก็บขอมูลการเติบโต การเก็บขอมูลเสนผาน

ศูนยกลางและความสูงของไมท่ีทําการปลูก โดยสํารวจวัด

ขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก (DBH) กรณีของโกงกางจะ

วัดท่ีระดับ 20 เซนติเมตรเหนือคอราก ดวยเทปวัดเสนผาน

ศูนยกลาง และวัดความสูงท้ังหมด (total height) ดวยไม

วัดความสูง (measuring pole) ในกรณีท่ีแตกนางวัดเสน

ผานศูนยกลางและความสูงแยกทุกนาง 

 

3. วิเคราะหขอมูล 

3.1 คํ าน วณ ขน าด พ้ื น ท่ี แป ล งป ลู ก ใช

โปรแกรมดานการรับรูระยะไกล และขอมูลจากสถานีพัฒนา

ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 14 จังหวัดสุราษฎรธานี ในการ

คํานวณหาขนาดพ้ืนท่ีแปลงปลูกแตละชั้นอายุ 

3.2 ปริมาณมวลชีวภาพคํานวณหาปริมาณ

มวลชีวภาพใชเสนผานศูนยกลางและความสูงในการคํานวณ

ดวยสมการมวลชีวภาพ ดัง Table 1 และ 2 

ตารางที่ 1 Biomass equations of Rhizophora 

mucronata)  

Biomass Equation R2 

Leaf Wl = 0.0035(DBH2H)0.9374 0.802 

Branch Wb = 0.0017(DBH2H)1.1834 0.827 

Truck Wt = 0.006(DBH2H)0.8996 0.987 

Root Wr = 0.0014(DBH2H)1.203 0.889 

ที่มา:  สรายุทธ และ รุงสุริยา (2554) 

ตารางที่ 2 Biomass equations of Ceriops tagal 
Biomass Equation R2 

Leaf Wl = 0.01728(DBH2H)0.5125 0.9462 

Branch Wb = 0.0617(DBH2H)0.7161 0.9617 

Truck Wt = 0.356(DBH2H)0.7067 0.8773 

Root Wl = 0.1309(DBH2H)0.6821 0.9440 

ที่มา:  อรวรรณ และคณะ (2550) 

 

3.3 การกักเก็บคารบอนคํานวณจากสตูร

ของ IPCC (2006)  

ปริมาณคารบอน = มวลชีวภาพ x 0.47 

3.4 มูลคาคารบอน คํานวณหามูลคาการกัก

เก็บคารบอนโดยใชราคาตลาดจากรายงานการซ้ือขาย

Oral presentation หนา 41 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครอืขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 6 
ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหวาง วันท่ี 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

คารบอนรายสัปดาหองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(2559) โดยเลือกใชอัตราการแลกเปลี่ยนจากตลาดคารบอน

ภาคสมัครใจ ไดแก  ตลาด California Climate Action 

Registry ราคาซ้ือขายคารบอน ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 

พ .ศ . 2 5 5 9  เท า กั บ  1 2 .9 6  เห รี ย ญ ส ห รั ฐ ต อ ตั น

คารบอนไดออกไซด โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อัตรา

แลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกามีคาโดยเฉลี่ย 35.8547 

บาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) 

 

ผลและวิจารณผล 

 

1. ขนาดพ้ืนที่แปลงปลูก 

ขนาดพ้ืนท่ีท่ีทําการวิเคราะหดวยโปรแกรม

ดานการรับรู ระยะไกลมีขนาดพ้ืน ท่ีกระจายอยางไม

สมํ่าเสมอในแตละชั้นอายุของการปลูก เนื่องจากเหตุผลดาน

การยึดคืนพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันในแตละป โดยกระจายมาก

ท่ีสุดในชวงปท่ีมีอายุ 12-14 ป ดังแสดงในTable 3 โดยมี

พ้ืนท่ีแปลงปลูกรวมท้ังหมดท่ีรวม 8,250.63 ไร  

 

2. มวลชีวภาพ 

เส น ผ า น ศู น ย ก ล า ง เห นื อ ค อ ร า ก  20 

เซนติเมตรของไมโกงกางใบใหญอยูในชวง 2.98-11.79 

เซนติเมตร และความสูงอยูในชวง 1.98-15.96 เมตร ขณะท่ี

ไมโปรงแดงมีขนาดความโตอยูในชวง 4.39-6.04 เซนติเมตร 

และชวงความสูงท่ี 1.67-2.42 เมตร ปริมาณมวลชีวภาพ

เฉลี่ยในแตละชั้นอายุมีความแตกตางกันและมีแนวโนมท่ี

สูงขึ้นตามอายุ  แตชั้นอายุ 16 ป มีประมาณมวลชีวภาพ

ตํ่าลง เนื่องจากการปลูกฟนฟูในชวงนั้น มีแผนการปลูกใน

บางพ้ืนท่ีท่ีใกลกับทะเล โดยเลือกไมในการปลูกเปนไมโปรง

แดง ซ่ึงใหผลผลิตตํ่ากวาไมโกงกาง และลักษณะดินเปนดิน

ทรายละเอียดมีเลนผสมเล็กนอย ซ่ึงไมเหมาะสมกับการ

เติบโตของไมปาชายเลน โดยมีกําลังการผลิตมวลชีวภาพ

เฉลี่ยเทากับ 2.34 ตันตอไรตอป ดังท่ีไดแสดงใน Table 3 

และ Figure 1 ซ่ึงใกลเคียงกับชัยสิทธ์ิ (2536) ท่ีพบวา

ปริมาณมวลชีวภาพรวมของไมโกงกางใบใหญอายุ 7-8 ป 

เทากับ 32.41 ตันตอไร หรือ 4.05-4.63 ตันตอไรตอป และ

เม่ือเทียบกับมวลชีวภาพในพ้ืนของปาชายเลนตามธรรมชาติ

ท่ี มีความสมบูรณ ในเขตสงวนชีวมณฑลระนอง พบวา

ปริมาณมวลชีวภาพเปน 119.76 ตันตอเฮกแตร (วิจารณ, 

2553) หรือ 18.42 ตันตอไร แสดงใหเห็นวาการปลูกฟนฟู

ภายหลังการทํานากุงมีความสามารถในการผลดานของมวล

ชีวภาพ สูงกวาปาธรรมชาติเม่ือแปลงปลูกปามีอายุ 8 ปข้ึน

ไป โดยปริมาณมวลชีวภาพรวมของพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ

ดอนสักมีคา 287,577.89 ตัน  

 

3. การกักเก็บคารบอน 

ปริมาณการกักเก็บคารบอนในรูปของมวล

ชีวภาพมีคาการเพ่ิมพูน 1.21 ตันตอไรตอป โดยพ้ืนท่ีการ

ปลูกปาท้ังหมดสามารถนําคารบอนมาเก็บในรูปแบบของ

มวลชีวภาพถึง 148,990.17 ตันคารบอน ในขณะท่ีวิจารณ 

(2553) ศึกษาการกักเก็บคารบอนในปาธรรมชาติของเขต

สงวนชีวมณฑลระนอง พบวาปริมาณคารบอนในน้ําหนัก

แหงคิดเปนรอยละ 47.72 ของน้ําหนักแหง มีปริมาณการกัก

เก็บคารบอนเทากับ 57.85 ตันคารบอนตอเฮกแตร หรือ 

8.9 ตันคารบอนตอไร ซ่ึงนอยกวาพ้ืนท่ีปาปลูกของปาชาย

เลนดอนสัก ท่ีอายุ 8 ปขึ้น ไป โดยปริมาณการกักเก็บ

คารบอนตอไรมีแนวโนมมาข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกับ

ปริมาณมวลชีวภาพ ดังแสดงใน Figure 1 และ Table 4 

 

4. มูลคาการกักเก็บคารบอน 

การประเมิน มูลค าคารบอนจากตลาด

คารบอนรายสัปดาห ซ่ึงเปนการซ้ือขายในรูปแบบของ

น้ําหนักคารบอนไดออกไซด พบวาพ้ืนท่ีแปลงปลูกท้ัง 14 
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ชั้นอายุ ในเวลา 19 ปจากการฟนฟูปาชายเลนภายหลังการ

ทํานากุง มีความสามารถในการดูดซับคารบอนไดออกไซดได 

543,577.73 ตันคารบอนไดออกไซด เฉลี่ยตอปมีความ

เพ่ิมพูนเปน 4.45 ตันคารบอนไดออกไซดตอไรตอป คิดเปน

มูลคา 7.06 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 253.13 ลาน

บาท ดังแสดงใน Table 4 

 

 
ภาพที่ 1 Biomass and carbon stock in Don Sak 

mangrove forest restoration 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป 

 

พ้ืนท่ีสงวนปาเลนดอนสักมีการปลูกฟนฟูเปนพ้ืนท่ี

รวม 8,250.63 ไร ปริมาณมวลชีวภาพรวม 287,577.89 ตัน 

ปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ย มีคา 2.34 ตันตอไรตอป ปริมาณ

คารบอนรวม 148,990.17 ตันคารบอน ปริมาณคารบอน

เฉลี่ยมีคา 1.21 ตันตอไรตอป คิดเปนคารบอนไดออกไซดได

ถึง 546,346.95 ตันคารบอนไดออกไซด หรือ 4.45 ตัน

คารบอนไดออกไซดตอไรตอป คิดเปนมูลคาคารบอน ณ 

วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปน 7.06 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา หรือ 253.13 ลานบาท 

เม่ือเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีมีการปลูกฟนฟู

ภายหลังการบุกรุกกับพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ ในดานของผลผลิต

มวลชีวภาพนั้นปาจากการปลูกฟนฟูตามมาตรการของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสามารถสรางผลผลิตไดสูง

กวาปาธรรมชาติประมาณ 2 เทา ทําใหมีการบริการทาง

นิเวศดานการกักเก็บคารบอนท่ีสูงกวามากข้ึนไปดวย ซ่ึงการ

บริการทางระบบนิเวศรูปแบบดังกลาวนี้นอกเหนือจาก

ประโยชนโดยตรงท้ังการยึดพ้ืนท่ีปาสงวนคืนจากการบุกรุก

พ้ืนท่ี แลวยังสงผลถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศปาชาย

เลนซ่ึงเปนระบบนิเวศกลางระหวางระบบนิเวศทางทะเล

และระบบนิเวศปาบก เชน ความสามารถในการดักตะกอน

ปากแนน้ํา การปองกันการกัดเซาะชายฝง อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ี

สรางอาชีพใหกับชุมชนท่ีพึงพิงปาชายเลนในดานการเพ่ิมขึ้น

ของทรัพยากรสัตวน้ํา และทรัพยากรปาไม  

 

 

 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Age (yr)
 MAI biomass (t/rai/yr)  MAI Carbon (t/rai/yr)

Oral presentation หนา 43 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครอืขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 6 
ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหวาง วันท่ี 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

ตารางที่ 3 Average diameter (D), average height (H), area (A), average biomass (W) and total biomass (Wt) in 

Don Sak mangrove forest restoration 

Age (yr) D (cm) H (m) A (rai) W (t/rai) Wt (t) 

2 2.98 1.98 82.41 0.80 65.53 

4 3.16 2.92 239.09 1.26 301.91 

5 5.35 4.94 106.74 10.21 1,090.19 

8 4.53 6.95 160.67 27.07 4,349.45 

10 7.55 10.38 215.02 35.63 7,660.59 

11 7.42 11.55 463.10 30.97 14,341.62 

12 8.59 12.19 1,017.48 38.92 39,597.95 

13 7.18 10.98 1,658.94 29.70 49,268.17 

14 7.04 13.84 2,162.23 40.83 88,292.28 

15 7.73 11.35 452.94 27.44 12,426.94 

16 5.30 10.29 533.13 19.64 10,470.70 

 4.39* 1.67*    

17 9.73 15.93 663.63 48.52 32,196.32 

 6.04* 2.42*    

18 9.10 14.64 350.82 56.79 19,922.03 

19 11.79 15.96 144.41 52.59 75,94.21 

  

Total 8,250.63 

 

287,577.89 

  

Average  

 

2.34(t/rai/yr) 

 * Ceriops tagal 

 

ตารางที่ 4 Average carbon (Ca), total carbon (Ct), average CO2 (CO2a), total CO2 (CO2t) and value (V) of carbon 

sequestration in in Don Sak mangrove forest restoration 

Age (yr) Ca (tC/rai) Ct (tC) CO2a (tCO2/rai) CO2t(CO2) 
V 

($) (฿) 

2 0.41 33.95 1.51 124.49 440.32 15,787.59 

4 0.65 156.41 2.40 573.57 2,028.69 72,737.95 

5 5.29 564.81 19.40 2,071.16 7,325.60 262,657.17 

8 14.03 2,253.39 51.43 8,263.19 107,173.60 3,842,677.10 

10 18.46 3,968.85 67.68 14,553.76 188,762.31 6,768,015.97 

11 16.04 7,430.20 58.83 27,246.54 353,387.59 12,670,606.13 

12 20.16 20,515.16 73.93 75,229.08 975,721.17 34,984,189.72 

13 15.39 25,525.16 56.42 93,600.78 1,214,002.09 43,527,680.85 

14 21.16 45,743.02 77.57 167,739.66 2,175,583.33 78,004,887.67 

15 14.21 6,438.23 52.12 23,608.99 306,208.58 10,979,016.60 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

Age (yr) Ca (tC/rai) Ct (tC) CO2a (tCO2/rai) CO2t(CO2) 
V 

($) (฿) 

16 10.18 5,424.73 37.31 19,892.47 258,005.34 9,250,704.14 

17 25.14 16,680.47 92.16 61,167.29 793,339.78 28,444,959.81 

18 29.42 10,321.33 107.88 37,848.31 490,892.62 17,600,807.55 

19 27.25 3,934.46 99.90 14,427.66 187,126.70 6,709,371.69 

Total 
 

148,990.17 
 

546,346.95 7,059,997.71 253,134,099.92 

Average  1.21 (tC/rai/yr) 
 

4.45 (tCO2/rai/ur) 
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การประเมินมลูคา่การบริการทางตรงของระบบนิเวศปา่เบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูงใน 
พื้นที่ลุ่มน้้าแม่ค้ามี จังหวัดแพร ่
Evaluating Provisioning Ecosystem Service Value of Mixed Deciduous Forest for Upland 
Agriculture at Mae Kam Mee Watershed, Phrae Province 
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บทคัดย่อ: พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามีในจังหวัดแพร่เป็นต้นน้ าที่ส าคัญของแม่น้ ายม โดยมีพื้นที่ประมาณ 282,732.05 ไร่ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน จากป่าเบญจพรรณ
บางส่วนกลายเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสวนยางพารา ซ่ึงการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกร้อน และส่งผลสืบเนื่องท าให้ระบบนิเวศของป่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ท าให้เกิดความ
สนใจที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าการบริการทางตรงของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่
ค ามี จังหวัดแพร่ เครื่องมือในการวิเคราะห์โดยใช้ราคาตลาดเป็นเครื่องมือในการประเมินมูลค่าของบริการทางตรงของระบบ
นิเวศป่าเบญจพรรณ ในประเด็นการประเมินมูลค่าแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ที่ดินท าการเกษตรที่สูง ธาตุอาหารในดิน (แปลง
ป่าเบญจพรรณ แปลงข้าว แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และแปลงยางพารา) การใช้น้ า และก าไรจากการท าการเกษตรพื้นที่สูง 
พบว่า มูลค่ารวมของการบริการทางตรง ของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี  15,085.13 
ล้านบาท/ปี (437.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดมูลค่าเฉลี่ยต่อไร่ 69,794.99 บาท/ไร่ (323.88 ดอลลาร์สหรัฐ/เฮกตาร์) ซึ่งมูลค่า
การบริการทางตรงมาจากระบบนิเวศ มีความจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการขยายการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร 
 
ค้าส้าคัญ: การบริการระบบนิเวศ, ด้านการสนับสนุน, พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี 
 
Abstract: Mae Kam Mee watershed is a subbasin of Yom river about area 282,732.05 rai. Since 2002, land 
use of Mae Kam Mee water have changed from Mixed Deciduous Forest to maize and rubber plantation 
which affected on their ecosystem services as well because effect of climate change on crop production. 
Therefore, it interested in the evaluating provisioning ecosystem service value of mixed deciduous forest 
for upland agriculture in Mae Kam Mee watershed at Phrae province. Methodology was a price market 
evaluation of provisioning ecosystem services of mixed deciduous forest that separated 4 subjects such as 
upland agriculture area, soil fertility (mixed deciduous forest plot, rice plot, maize plot, rubber plot) water 
using, and upland agriculture profit. As the result, provisioning ecosystem services of mixed deciduous 
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forest for upland agriculture at Mae Kam Mee watershed was 15,085.13 million THB (437.5 million USD) 
that average 69,794.99 THB/rai (323.88 USD/ha). The provisioning services value obtains from ecosystem 
which is important of well-being in community. It will encourage to natural resource conservation and 
deforestation. 
 
Keywords: ecosystem services, provision service, Mae Kam Mee watershed     
 
 
บทน้า 

 

     ระบบนิเวศป่าไม้ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วน
โครงสร้าง (structure) และส่วนบริการ (services) ทั้ง 2 
ส่วนเชื่อมโยงกันด้วยการท างานตามหน้าที่ (function) ซึ่ง
กันและกัน โดยการบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem 
services)  แ บ่ ง เ ป็ น  4 ป ร ะ เ ภ ท  (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005) ได้แก่ 1) การบริการ
โดยตรง (provisioning services) ได้แก่ อาหาร น้ า ไม้ 
และเชื้อเพลิง เป็นต้น 2) การบริการโดยการท าหน้าที่ของ
ระบบนิเวศ (regulating services) ได้แก่ อากาศ น้ าท่วม 
การควบคุมโรค คุณภาพน้ า เป็นต้น 3) การบริการทาง
วัฒนธรรม (cultural services) ได้แก่ การพักผ่อนหย่อน
ใจ สุนทรียภาพ ท่องเที่ยว คุณค่าทางจิตใจ-จิตวิญญาณ 
เป็นต้น 4) การบริการส าหรับการสนับสนุนระบบนิเวศ 
(supporting services) ได้แก่ การหมุนเวียนธาตุอาหาร 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งการประเมิน
ประโยชน์ที่ เกิดจากการบริการโดยตรง (provisioning 
services) ท าให้ทราบถึงมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศ (C. Fezzi et al., 2011) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามภาวะโลกร้อน (climate change) ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ
การประเมินมูลค่าที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของการบริการระบบ
นิ เ ว ศ  ( values of non-marketed ecosystem 
services) (Bo Jellsmark Thorsen et al., 2014) ในอีก
มิติหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการพิจารณาตัดสินใจใน
การจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (R. de Groot et al., 
2012) 

     พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี จังหวัดแพร่เป็นต้นน้ าที่ส าคัญของ
แม่น้ ายม โดยมีพื้นที่ประมาณ 282,732.05 ไร่ ส่วนใหญ่
เป็นป่าเบญจพรรณ ณ ปัจจุบันพบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากป่าเบญจพรรณ บางส่วนกลายเป็นไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสวนยางพารา ซึ่งการขยายพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง
จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกร้อน (C. Fezzi et al., 
2014) และส่ งผลสืบ เนื่ อ งท า ให้ ระบบนิ เวศของป่ า
เปลี่ยนแปลงไป (แหลมไทย และ ธนากร, 2558) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของบริการระบบนิเวศเพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
ก่อให้เกิดการขาดสมดุลที่เกิดขึ้นในการระบบนิเวศด้าน
อื่นๆด้วย (C.A. Horrocks et al., 2014) ชาวบ้านควรจะ
มีการรับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้มีการ
ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่คู่กับชุมชน เพื่อให้เกิดการ
จัดการที่ เหมาะสม (Y.A. Boafo et al., 2016) น าไปสู่
การลดการขยายพื้นที่ท ากินของชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้น (K.A. 
Brown et al., 2013) งาน วิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ งสน ใจศึ กษ า
เกี่ยวกับ การประเมินมูลค่าการบริการทางตรงของระบบ
นิเวศป่าเบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่
ค ามี จังหวัดแพร่ เพื่อต้องการให้ เห็นคุณค่าของการ
บริการของระบบนิเวศที่สนับสนุนการท าการเกษตรที่สูง
ของชุมชน และการตระหนักของชาวบ้านในการลดการบุก
รุกป่าในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี 
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อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. สถานที่ศึกษา 
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามีครอบคลุม อ.ร้องกวาง อ.หนองม่วง

ไข่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ทั้งหมด 8 ต าบล ได้แก่ ตอนบน 
(ต.ห้วยโรง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง) ตอนกลาง (ต.ร้องกวาง 
ต.ทุ่งศรี ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง) ตอนล่าง (ต.ต าหนักธรรม 
ต.แม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่, ต.แม่ค ามี อ.เมือง)   

 
2. การเก็บข้อมูล 

     ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาลุ่มน้ าแม่ค ามีแบบบูรณาการ (ธนากร และคณะ, 
2558) และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้ง 3 
อ าเภอ โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่
สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากรได้ โดยก าหนดการ
เก็บตัวอย่างตามสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970) อ้างอิงโดย ขัติยาภรณ์ และจันทิมา, 
2554 ค านวณตามสูตรดังนี้ 

 

ก าหนดให้ 
  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับได้  

 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 
95% ( =3.841) 
 = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (  = 0.5) 

ประชากรจ านวน 11,016 คน เมื่อค านวณแล้วพบว่า
ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาควรมีจ านวนประมาณ 
371 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ก า ห น ด
ประชากรเป้าหมายเป็นเกษตรกร และใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (simple random sampling)   

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การประเมินการบริการทางตรงของระบบนิเวศป่า
เบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี 
พิจารณา 5 ประเด็น โดยราคาที่ใช้ในแต่ละประเด็นเป็น
การเทียบราคาตลาดได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรใน
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามีในฤดูกาลเพาะปลูก 2557/58 ได้แก่ 
     1) การประเมินมูลค่าที่ดินท้าการเกษตรที่สูง (บาท) 
ดังสมการ 
มูลค่าที่ดินท าการเกษตรที่สูง = ราคาที่ดินท าการเกษตร x 
พื้นที่เกษตรท่ีสูงที่ศึกษาทั้งหมด .............................(1) 
(ราคาที่ดิน 50,000 บาท/ไร่, พื้นที่เกษตรที่สูงในลุ่มน้ าแม่
ค ามี 216,134.84 ไร่) 
     2) การประเมินมูลค่าธาตุอาหารในดิน (บาท) คิด
จากคุณสมบัติของดินที่ ได้จากการวิเคราะห์ในแปลง
เกษตรที่สูง ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และยางพารา พิจารณาเฉพาะธาตุอาหารหลัก ได้แก่ 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ที่พบใน
แปลงแต่ละประเภท โดยอ้างอิงการแปลงสูตรจาก     
นันทรัตน์ (2558) ต้องมีการเปลี่ยน meq/100 g ให้เป็น 
ppm = meq x (atomic weight/valency) x 10  
เนื่ อ งจ าก  1 ppm = 1 mg/kg ดั งนั้ น  ต้ อ ง เป ลี่ ย น 
meq/100 g ให้เป็น mg/kg แล้วน ามาค านวณมูลค่า ดัง
สมการ 
มู ลค่ าธาตุ อาหารในดิน  = [(Nxราคา)+ (Pxราคา)+ 
(Kxราคา)] x พื้นทีท่ั้งหมด....................................(2) 
(ราคาปุ๋ยสูตร 15-15-15  835 บาท/50 กก.) 
     3) การประเมินมูลค่าการใช้น้้า  (บาท) คิดจาก
ปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ าแม่ค ามีเฉลี่ย และคิดสัดส่วน   
ร้อยละของพื้นที่สูงเพื่อการเกษตรที่ศึกษาจากพื้นที่
ทั้งหมด เพื่อให้ได้ปริมาณการใช้น้ าที่ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง ดังสมการ 
มูลค่าการใช้น้ า = ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย x ร้อยละของพื้นที่ 
x ราคาซื้อขายน้ า... ................................................(3) 
(ราคาซื้อขายน้ าในฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี 30 บาท/
1 ลบ.ม.) 
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     4) การประเมินมูลค่าของการเกษตรพื้นที่สูง (บาท) 
คิดจากพืชหลักที่ท าการปลูกในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และยางพารา ดังสมการ 
มูลค่าของการเกษตรพื้นที่สูง = ก าไรของพืชแต่ละชนิด x 
พื้นที่ปลูกของพืชแต่ละชนิด...................................(4) 
(ราคาจากการสัมภาษณ์เกษตรกรในปี 2557/58 
ข้าว 6.38 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิต 764 กก./ไร ่ราคา 5.77 
บ/กก. ต้นทุน 2,290.04 บ/ไร่ รายได้ 4,408.28 บ./ไร่ 
ก าไร 2,118.24 บ./ไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.77 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิต 1,306 
กก./ไร่ ราคา 6.17 บ/กก. ต้นทุน 8,058.02 บ/ไร่ รายได้ 
4,408.28 บ./ไร่ ก าไร 3,427.63 บ./ไร่ 
ยางพาราอายุ 10 ปีขึ้นไป 19.5 ไร่/ครัวเรือน ผลผลิตยาง
ก้อน 7,355 กก./ไร่/ปี ราคา 29.1 บ/กก. ต้นทุน 
42,528.48 บ/ไร่ รายได้ 214,030.5 บ./ไร่ ก าไร 
171,502 บ./ไร่) 
     5) มูลค่ารวมของการบริการระบบนิเวศป่าเบญจ
พรรณเพื่อการเกษตรที่สูง (บาท) โดยเป็นการรวมมูลค่า
ที่เกิดจากการประเมินในแต่ละประเด็น ดังสมการ 
มูลค่ารวมของการบริการระบบนิเวศป่าเบญจพรรณเพื่อ
การเกษตรที่สูง = (1) + (2) + (3) + (4)..................(5) 
และแปลงเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อไร่ของการบริการระบบนิเวศ
ป่าเบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูง (บาท/ไร่)  
 
ผลและวิจารณ์ 
 
     การเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี จังหวัดแพร่ ส่วน
ใหญ่ในฤดูฝนมีการปลูกข้าวในพื้นที่ราบลุ่ม และมีการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดอน ส่วนฤดูแล้งท าการเกษตร
ได้ เฉพาะพื้นที่ ราบลุ่มที่มีน้ าชลประทาน มีการปลูก
ยางพาราในพื้นที่ดอนของลุ่มน้ าแม่ค ามีด้วย แหล่งน้ า
ส าหรับพื้นที่ท าการเกษตร ส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก
และมีแหล่งน้ าอื่นๆ เสริมในการเพาะปลูก ได้แก่ น้ าจาก
น้ าแม่ค ามี ล าห้วยสาขาต่างๆ ของน้ าแม่ค ามี อ่างเก็บน้ า 
ฝาย และบ่อน้ าบาดาลเพียงเล็กน้อย  

     การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในการเพาะปลูกของ
เกษตรกรในพื้ นที่ ลุ่ มน้ าแม่ค ามี  เมื่ อน าหลักเกณฑ์       
การจัดการลุ่มน้ ามาประกอบการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินในการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ า
แม่ค ามี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2557 รวมระยะเวลา 12 ปี 
โดยใช้การแปลภาพถ่ายทางอากาศและการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินทางการเกษตร พบว่า    
ในปีพ.ศ. 2545 (ภาพที่ 1) แปลงของเกษตรกรได้กระจาย
ตัวในพื้นที่ป่าเบญจพรรณในลุ่มน้ าชั้น 1, 2 และ 3 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามีในตอนบนและตอนกลาง ได้เปลี่ยนเป็น
แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา และได้ขยายพื้นที่
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ. 2557 
(ภาพที่ 2) ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 4-5 ได้มีการเปลี่ยนระบบ
การเกษตรจากแบบยังชีพเป็นการเกษตรแบบเข้มข้นขึ้น 
ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมาของลุ่มน้ าแม่ค ามี
พ บ ว่ า  รู ป แบ บ การใช้ ที่ ดิ น ท างก าร เกษ ตรมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูง 

 
ภาพที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ าแม่ค ามี ปี 2545 
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ภาพที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ าแม่ค ามี ปี 2557 
 
     การประเมินการบริการทางตรงของระบบนิเวศป่า
เบญจพรรณเพื่อการเกษตรท่ีสูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี  
พิจารณา 5 ประเด็น ได้แก่ 
 
     1) การประเมินมูลค่าที่ดินท้าการเกษตรที่สูง (บาท) 
ราคาที่ดินท าการเกษตรที่สูงส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนด 
โอนย้ายเปลี่ยนมือกันในหมู่เครือญาติ ท าให้ราคาซื้อขายที่
เกิดขึ้นประมาณ 50,000 บาท/ไร่ พื้นที่สูงที่ศึกษาเฉพาะ
พื้นที่ป่าเบญจพรรณ (129,229.99 ไร่) ข้าว (27,360.94 
ไร่) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (56,005.90 ไร่) และยางพารา 
(3,538.01 ไร่) รวมทั้งหมด 216,134.84 ไร่ ดังนั้น มูลค่า
ที่ดินท าการเกษตรที่สูงเท่ากับ 10,806,742,000 บาท 
 
     2) การประเมินมูลค่าธาตุอาหารในดิน (บาท) คิด
จากคุณสมบัติของดินที่ ได้จากการวิเคราะห์ในแปลง
เกษตรที่สูง ได้แก่  
     2.1 ป่าเบญจพรรณ   N 0.22 %  P 1.67 ppm  K 
168.67 ppm ธาตุอาหารในดินป่าเบญจพรรณ 296.71 
บ/Mg มูลค่าธาตุอาหารในดิน 38,343,830.33 บาท 
     2.2 ข้าว  N 0.08 %  P 2.16 ppm  K 78.33 ppm 
มูลค่าธาตุอาหารในดินแปลงข้าว 138.87 บ/Mg มูลค่า
ธาตุอาหารในดิน 3,799,613.74 บาท 
     2.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  N 0.09 %  P 0.67 ppm  K 
42.33 ppm มูลค่าธาตุอาหารในดิน 76.82 บ/Mg มูลค่า
ธาตุอาหารในดิน 4,302,373.24 บาท 

     2.4 ยางพารา  N 0.08 %  P 0.83 ppm  K 93.33 
ppm มูลค่าธาตุอาหารในดิน 161.70 บ/Mg มูลค่าธาตุ
อาหารในดิน 572,096.22 บาท 
     ดังนั้น มูลค่ารวมของธาตุอาหารในดินของพื้นที่สูง 
47,017,913.53 บาท  
 
     3) การประเมินมูลค่าการใช้น้้า (บาท) คิดจาก
ปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ าแม่ค ามีเฉลี่ย 147.15 ล้าน ลบ.ม./
ปี และคิดสัดส่วนของพื้นที่สูงเพื่อการเกษตรได้ร้อยละ 
76.45 ของพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามีทั้งหมด (282,732.05 ไร่) 
ท าให้ได้ปริมาณน้ าที่ใช้ในพื้นที่สูง 112.49 ล้าน ลบ.ม./ปี 
และราคาซื้อขายน้ า 30 บ/ลบ.ม. ดังนั้น มูลค่าการใช้น้ า 
3,374,669,589.74 บาท  
 
     4) การประเมินมูลค่าของการเกษตรพื้นที่สูง (บาท) 
คิดจากก าไรหลังหักต้นทุนแล้วของพืชหลักที่ท าการปลูก
ในพื้นที่สูง ได้แก่ ข้าว 2,118.24 บ./ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
3,427.63 บ./ไร่ และยางพารา 171,502 บ./ไร่ ท าการ
คูณด้วยพื้นที่ เกษตรของแต่ละชนิด ดังนั้น มูลค่าของ
การเกษตรพื้นที่สูง 856,700,331.58 บาท 
     ดั ง นั้ น  มู ล ค่ า ร ว ม ข อ ง ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง ต ร ง 
(provisioning services) ของระบบนิเวศป่าเบญจพรรณ
เพื่อการเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี 15,085.13 ล้าน
บาท/ปี (437.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้านมูลค่าเฉลี่ยต่อไร่
ของการบริการระบบนิเวศป่าเบญจพรรณเพื่อการเกษตร
ที่สูงเท่ากับ 69,794.99 บาท/ไร่ (323.88 ดอลลาร์สหรัฐ /
เฮกตาร์) ซึ่งการประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศที่
เนปาลพบว่ามีมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อย
ละ 80 ของมูลค่าที่เกิดขึ้นได้มาจากการบริการทางตรง
ของระบบนิเวศ (Pant, K.P. et al. 2012) การพยายาม
หาค่าที่เหมาะสมในการประเมินบริการของระบบนิเวศ
ของ H.R. Stallman (2011) พบ ค่ าการสืบพันธ์ของ
ต้นไม้ด้วยการถ่ายเรณู  (pollination) การควบคุมสัตว์
รบกวน (pest control) มีความเหมาะสม เพราะให้มูลค่า
การบริการของระบบนิเวศสูง รองลงมาคือ การท าให้น้ า
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สะอาด (water purification) การป้องกันน้ าท่วม (flood 
control) ท าให้สามารถใช้ในการพัฒนาการประเมินให้
ถูกต้องแม่นย าขึ้นในอนาคตได้ ด้านการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินส่งผลให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปนั้น สอดคล้อง
กับงานของ M. Alamgir et al. (2016) และในงานของ 
S. Lautenbach et al. (2011) ที่มีผลการบริการด้านการ
ท าให้น้ าสะอาด (water purification) การป้องกันน้ า
ท่วม (flood control) และผลผลิต (food production) 
ส่วนการประเมินการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ (raw wood 
production) ก็มีความส าคัญในการน ามาประเมินมูลค่า
ด้วยเช่นเดียวกันพบในงานของ K. Grunewald et al. 
(2016)  
 
ตารางที่ 1 การประเมินการบริการทางตรงของระบบ
นิเวศป่าเบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่
ค ามี 

รายการ มูลค่า (บาท) 
1. การประเมินมูลค่าที่ดินท้าการเกษตร
ที่สูง 
พื้นที่ทั้งหมด 216,134.84 ไร่ 
ราคาที่ดิน 50,000 บ/ไร่ 

10,806,742,000.00 

2. การประเมินมูลค่าธาตุอาหารในดนิ  
2.1 แปลงป่าเบญจพรรณ 
N 0.22 % P 1.67 ppm K 168.67 ppm 
มูลค่าธาตุอาหารในดิน 296.71 บ/Mg 
พื้นที่ 129,229.99 ไร่  

38,343,830.33 

2.2 แปลงข้าว 
N 0.08 % P 2.16 ppm K 78.33 ppm 
มูลค่าธาตุอาหารในดิน 138.87 บ/Mg 
พื้นที่ 27,360.94 ไร่ 

3,799,613.74 

2.3 แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
N 0.09 % P 0.67 ppm K 42.33 ppm 
มูลค่าธาตุอาหารในดิน 76.82 บ/Mg 
พื้นที่ 56,005.90 ไร่ 

4,302,373.24 

2.4 แปลงยางพารา 
N 0.08 % P 0.83 ppm K 93.33 ppm 
มูลค่าธาตุอาหารในดิน 161.70 บ/Mg 
พื้นที่ 3,538.01 ไร่ 

572,096.22 

3. การประเมินมูลค่าการใช้น้้า 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 147.15 ล้าน ลบ.ม./ปี 
คิดพื้นที่สูงเป็นร้อยละ 76.45 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 
ดังนั้น ปริมาณน้ าที่ใช้ในพ้ืนที่สูง 112.49 
ลบ.ม./ปี 
ราคาซื้อขายน้ า 30 บ/ลบ.ม. 

3,374,669,589.74 

4) การประเมินมูลค่าของการเกษตร
พื้นที่สูง ข้าว ก าไร 2,118.24 บ./ไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก าไร 3,427.63 บ./ไร่ 
ยางพารา ก าไร 171,502 บ./ไร่ 

856,700,331.58 

มูลค่ารวมของการบริการระบบนิเวศป่า
เบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูง (บาท) 

15,085,129,834.58 

เฉลี่ยการบริการระบบนิเวศป่าเบญจ
พรรณเพื่อการเกษตรที่สูง (บาท/ไร่) 

69,794.99 

Average provisioning ecosystem 
services of Mixed Deciduous 
Forest for upland agriculture 
(USD/ha) 

323.88 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25/11/59 1 USD=34.48 
บาท และพื้นที่ 1 ไร=่6.25 ha 

 
สรุป 
 
     มูลค่าเฉลี่ยต่อไร่ของการบริการทางตรงของระบบ
นิเวศป่าเบญจพรรณเพื่อการเกษตรที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่
ค ามีประมาณ 69,795 บาท/ไร่ หรือ 323.88 USD/ha ซึ่ง
มูลค่าการบริการทางตรงมาจากระบบนิเวศที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นความจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการ
ขยายการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร และตระหนักถึง
มูลค่าของระบบนิเวศ  
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บทคัดยอ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบชนิดพันธุและปจจัยจํากัดการสืบตอพันธุตามธรรมชาติของไมยืนตน 

ตามระดับความสูงของปาเขาหินปูน ในทองท่ีจังหวัดแพร โดยการวางแปลงตัวอยางถาวรแบบแถบ กวาง 20 เมตร ตามแนว

ยาวต้ังแตเชิงเขาถึงยอดเขาหินปูน จํานวน 3 แถบ หลังจากนั้นทําการแบงเปนแปลงยอยขนาด 20 เมตร x 20 เมตร ทําการ

เก็บขอมูลสังคมพืชและปจจัยสิ่งแวดลอม เพ่ือวิเคราะหลักษณะองคประกอบชนิดพันธุและหาความสัมพันธของการสืบตอพันธุ

ตามธรรมชาติกับปจจัยสิ่งแวดลอม พบวา สังคมพืชปาเขาหินปูนตามระดับความสูงสามรถแบงได เปน 3 สังคมยอย ไดแก  

สังคมปาหินปูนระดับตํ่า สังคมปาหินปูนแนวเชื่อมตอ และ สังคมปาหินปูนระดับสูง โดยสังคมปาเขาหินปูนระดับตํ่า มีขนาด

พ้ืนท่ีหนาตัด และความหนาแนนหมูไม ตํ่าสุด คือ 13.20 ตรม. ha-1 และ 1556 ตน ha-1 ตามลําดับ ตรงขามกับสังคมปา

หินปูนระดับสูง มีขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด และความหนาแนนสูงสุด คือ 18.95 ตรม. ha-1 และ 2175 ตน ha-1 ตามลําดับ แตมีคา

ดัชนีความหลากชนิดตํ่าสุด (1.4) สวนสังคมปาหินปูนแนวเชื่อมตอ มีคาดัชนีความหลากหลายสูงสุด คือ 2.43 ปจจัย

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก แสง เปอรเซ็นตหินโผล และระดับความสูง มีความสัมพันธในการลําดับสังคมปาหินปูนระดับ

ตํ่าในทางลบ แตมีความสัมพันธกับสังคมปาหินปูนระดับสูงในทางบวก ในขณะท่ีสังคมปาหินปูนแนวเชื่อมตอแสดงออกถึงการ

ไดรับอิทธิพลจากปจจัยกําหนดของท้ังสองสังคม การสืบตอพันธุตามธรรมชาติของชนิดไมในสังคมปาหินปูนระดับตํ่าถูกกําหนด

ดวยปจจัยดานโครงสรางสังคมพืช และปจจัยเกี่ยวกับธาตุอาหารในดิน สังคมปาหินปูนแนวเชื่อมตอ ถูกกําหนดโครงสรางสังคม

พืช ปจจัยดานกายภาพ ธาตุอาหารในดิน และ ปจจัยกําหนดของ Janzen-Connell สวนสังคมปาหินปูนระดับสูง ถูกกําหนด

ดวยปจจัยดานกายภาพ และ ปจจัยกําหนดของ Janzen-Connell ผลการวิจันนี้ชี้ใหเห็นวาสังคมพืชปาเขาหินปูนแปรผันตาม

ระดับความสูงและปจจัยกําหนดการสืบตอพันธุตามธรรมชาติก็แปรผันไปตามลักษณะของสังคมพืช 

 

คําสําคัญ: สังคมพืชเขาหินปูน, องคประกอบชนิดพันธุ, ปจจัยจํากัดการสืบตอพันธุ, การแปรผันตามระดับความสูง 

 

Abstract: This study investigated species composition and the factors affected the natural regeneration of 

limestone forest along altitude gradient at Phrae province. The 3-belts permanent plots wide 20 m were 
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established along mountain foot-to-top of limestone hill. In the permanent plot plant composition and 

environmental factor were collected, and analyzed for explain plant community and the factors 

preventing of natural regeneration. The results show 3 plant community were classified included 1) lower 

limestone community (LLC), 2) ecotone limestone community (ELC), and 3) upper limestone community 

(ULP). The LLC showed lowest basal area and tree density (13.20 m2 ha-1 and 1556 stem ha-1). On the 

other hand, the ULC had highest of them (18.95 m2 ha-1 and 2175 stem ha-1), but Shannon index was low 

(1.4), while, ELC had highest of it (2.43). The CCA ordination show the LLC was negative relationship with 

PAR, rocky outcrop, and altitude, while ULC was positive relationship. The natural regeneration of LLC 

species were preventing by forest structure and soil nutrient factors. While, the ELC species showed many 

factors (forest structure, soil nutrient, physical, and Janzen-Connell factors) controlled the natural 

regeneration. But, the ULC species had the factors of physical and Janzen-Connell prevented natural 

regeneration of them. This study showed the variation of plant community along altitude gradient of 

limestone hill, and they are had the factors limiting regeneration variance together with plant community 

of their.  

 

Keywords: Limestone forest, Species composition, Factors preventing natural regeneration, Altitude 

gradient 

 

บทนํา 

ปาเขาหินปูน (Limestone Forest) เปนระบบ

นิเวศท่ีมีความสําคัญมาก กลาวคือ ปาเขาหินปูนมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง และยังรวมไปถึงความมากมาย

ในจํานวนชนิดพันธุและสภาพถิ่นท่ีอยูอาศัยอีกดวย ใน

ปจจุบันยังมีการศึกษาดานนิเวศวิทยาอยูนอย โดยเฉพาะ

ดานการแปรผันของสังคมพืชตามระดับความสูง ท้ังนี้

เนื่องจากเขาหินปูนเสี่ยงตอการบุกรุกทําลายจากการ

สัมปทานระเบิดหินเพ่ือใชในการกอสราง การจัดการท่ีดิน

ไมมีประสิทธิภาพ การขยายพ้ืนท่ีเกษตร ไฟปา การพัฒนา

ระบบคมนาคม การพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาเมือง 

การกอสรางชนประทาน ซ่ึงถือวาเปนการคุกคามท่ีรุนแรง 

เปนสาเหตุท่ีมีผลตอปญหาการสูญพันธุของพืชเขาหินปูน 

(โสมนัสสา และคณะ, 2556) และหากเรายังขาดความรูท่ี

เพียงพออาจสงผลใหสูญเสียชนิดพันธุพืชไดอยางรวดเร็ว

โดยเฉพาะพรรณไมหายาก (Rare species) ในทํานอง 

 

เดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพปาเนื่องจากการบุกรุก

ทําลายยังสงผลกระทบไปถึงปจจัยสิ่งแวดลอม (Asanok 

et. al., 2013) ในปาเขาหินปูน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง

ดานปจจัยแวดลอมจึงสงผลกระทบตอพืชเปนอยางมาก  

โดยปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ปริมาณแสง หิน

โผล ความชื้นดิน และความลึกดิน มีความสําคัญตอการต้ัง

ตัวและการสืบตอพันธุตามธรรมชาติของไมยืนตนในเขา

หิ น ปู น  (Lamthai and Dokrak, 2016 ) ด ว ยส ภ าพ 

แวดลอมท่ีจําเพาะเหลานี้ ทําใหพรรณพืชในบริเวณเขา

หินปูนตองมีการปรับตัวใหสามารถอยูรอด สงผลใหมี

ลักษณ ะสัณ ฐานแตกต างไปจากพรรณ พืช ท่ี ข้ึน ใน

สภาพแวดลอมอ่ืน และมีโอกาสท่ีจะพบพืชถิ่นเดียว 

(Endemic species) สูง ถึงแมวาเขาหินปูนจะกระจายตัว

อยูท่ัวทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ แต

เพราะเขาหินปูนเปนแหลงของวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

ซีเมนตและหินออน หลายพ้ืนท่ีเปนสถานทองเท่ียวและถูก
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บุกรุกจากการจัดต้ังศาสนสถาน เปนตน การรบกวน

เหลานี้อาจจะเปนปจจัยท่ีทําใหพรรณพืชท่ีพิเศษเหลานั้น

สูญหายไปจากพ้ืนท่ีได (จรัญ และ ชาญวิทย, 2555) 

ดังนั้นการศึกษาองคประกอบชนิดพันธุของปาเขาหินปูน

ในหลายมิติจึงมีความจําเปนท่ีจะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การจัดการตอไป  

ก า ร ศึ ก ษ า นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค เ พ่ื อ ศึ ก ษ า

องคประกอบชนิดพันธุของสังคมพืชปาเขาหินปูนตาม

ระดับความสูง และตองการทราบถึงปจจัยแวดลอมท่ีมีผล

ตอการสืบตอพันธุตามธรรมชาติของไมยืนตน ในปาเขา

หินปูนท่ีกระจายตามระดับความสูงในทองท่ีจังหวัดแพร  

 

อุปกรณและวิธีการ 

1. สถานท่ีศึกษา 

พ้ืนท่ีปาเขาหินปูน อําเภอรองกวาง และอําเภอ

ลอง จังหวัดแพร สภาพภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป

อยูระหวาง 9.2-43.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย

ตลอดปอยูระหวาง 1,009-1,550 มิลิเมตร พบเขาหินปูน

กระจายตัวตามแนวสันปนน้ําระหวางเขตเชื่อมตอจังหวัด

แพรกับจังหวัดนานและลําปาง  

2. การคัดเลือกพ้ืนท่ีและการเก็บขอมูล 

พิจารณาคัดเลือกบริเวณท่ีเปนตัวแทนทีดีของ

สังคมพืชปาเขาหินปูน จํานวน 3 ลูกเขา เพ่ือวางแปลง

ตัวอยางเก็บขอมูลพรรณพืชแบบแถบ (belt transect) 

กวาง 20 เมตร ยาวตลอดแนวจากบริเวณเชิงเขาจนถึง

ยอดเขาแลวทําการแบงเปนแปลงยอยขนาด 20 เมตร x 

20 เมตร และ ขนาด 4 เมตร x 4 เมตร จากนั้นทําการ

สํารวจองคประกอบของพรรณไม โดยการบันทึกขอมูล

ชนิดไมยืนตน (species list) ทุกชนิดท่ีปรากฏในแปลง

ตัวอยาง โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 1) ไมใหญ (Tree) คือ 

ไม ท่ี มีขนาดความโตทางเสนผานศูนยกลางเพียงอก 

(Diameter at Breast Height, DBH, 1 .3 0  เ ม ต ร ) 

ม าก ก ว าห รื อ เท า กั บ  4 .5  เซน ติ เม ต ร   2 ) ลู ก ไม 

(sapling/seedling) คือ ไม ท่ี มี DBH < 4.5 เซนติเมตร 

หลังจากนั้นทําการวัดขนาด DBH และความสูงของไมใหญ 

และนับจํานวนลูกไม ยืนตนทุกตนท่ีปรากฏในแปลง

ตัวอยางขนาด 4 เมตร x 4 เมตร  ทําการบันทึกพิกัดของ

ไมในแปลง และจําแนกชนิด พรอมกับเก็บขอมูลปจจัย

สิ่งแวดลอม ไดแก ปริมาณแสงท่ีพืชสามารถสังเคราะห

แสงได  (PAR) ความชื้น ดิน (SMC) ความลึกดิน (SD) 

ปริมาณหินโผล (R) และทําการเก็บตัวอยางดินทุกแปลง

เพ่ือวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารท่ีจําเปน 

3. วิเคราะหขอมูล 

1. ดัชนีความสําคัญของชนิดไม (Importance 

Value Index, IVI) ของพรรณพืช โดยวิเคราะหกลุมไมไม

ใหญ (Tree) คือ ไมท่ีมีขนาด DBH มากกวาหรือเทากับ 

4 .5 เซน ติ เมตร โดยได จากการหาความหนาแนน 

(Density, D) ความเดนดานพ้ืนท่ีหนาตัด (Dominance, 

Do) และความถี่ (F) จากนั้นทําการหาคาความสัมพัทธ

ของท้ังสามคาดังกลาว ซ่ึงผลรวมของคาความสัมพัทธท้ัง

สามคา ก็คือคาดัชนีความสําคัญ (IVI) ของพรรณพืช 

2. ทําการจัดกลุมหมู ไม  (cluster analysis) 

โดยใชคาความหนาแนนของพันธุไมในแตละแปลงตัวอยาง

ขน าด  20  เมต ร  x 20  เมต ร  ม า ใช จํ าแน กสั งค ม 

(Community classification) โดยประยุกตใชหลักความ

คลายคลึงของ Sorensen (1948) ในการหาคาความ

แตกตางของสังคมพืช (dissimilarity) และใชหลักการ

รวมกลุมตามวิธีของ Ward (Kent and Coker, 1994) 

และลําดับสังคมตามแนวลดหลั่นของปจจัยแวดลอม โดย

วิ ธี  Cononical Corresponce Analysis (CCA) ด ว ย

โป ร แ ก ร ผ ม  PC -ORD 6  (Mccune and Mefford, 

2015) 

3. วิเคราะหความสัมพันธการสืบตอพันธุของ

ลูกไมชนิดท่ีเปนไมเดนในแตละสังคมพืชกับปจจัยแวดลอม

โด ย  วิ ธี  Generalize Linear Mixed Model (GLMM) 

โดยการตัดปจจัยท่ีไมมีผลตอแบบจําลองของ GLMM ดวย

ก าร เลื อ ก แ บ บ จํ า ล อ ง ท่ี มี ค า  Akaike information 
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criterion (AIC) ตํ่าสุด โดยใช  Packages MuMIn ดวย

โปรแกรม R version 2.11.9 

 

ผลและวิจารณ 

1. การจําแนกสังคมพืชตามระดับความสูง  

การจําแนกสังคมพืชของปาเขาหินปูนตามระดับ

ความสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร โดยการจัดกลุมสังคมพืชดวย

เทคนิค cluster analysis ตามวิธีของ Ward’s method 

ดวยการจัดกลุมตามคาสัมประสิทธ์ิความคลายคลึงของ 

Sorensen ท่ี 65 เปอรเซ็นต สามารถจัดกลุมสังคมพืชปา

เขาหินปูนตามระดับความสูงออกเปน 3 สังคมยอย ไดแก 

1 )  สั ง ค ม ป า หิ น ปู น ร ะ ดั บ ตํ่ า  ( lower limestone 

community: LLC) 2) สังคมปาหินปูนแนวเชื่อมตอ   

(ecotone limestone community: ELC) 3) สังคมปา

หินปูนระดับสูง (upper limestone community: ULP) 

(ภาพท่ี 1) 

2. องคประกอบชนิดพันธุพืช 

พบวาท้ังสามสังคมมีลักษณะทางองคประกอบ

ชนิดพันธุท่ีคอนขางจะแตกตางกันอยางชัดเจน (ตารางท่ี 

1) ไดแก สังคมพืชปาสังคมพืชปาเขาหินปูนระดับตํ่า 

(LLC) ป ระก อ บ ด ว ย พ รรณ ไม  2 1  ช นิ ด  มี ข น าด

พ้ืนท่ีหนาตัดของไมใหญ และความหนาแนนของหมูไม

เทากับ 13.20 ตรม./เฮกแตร และ 1556 ตน/เฮกแตร มี

คาดัชนีความหลากชนิด เทากับ 2.04 และเม่ือประเมิน

ความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ 

(IVI) พบวาชนิดไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 ลําดับ

แรก ไดแก หนามขี้แรด (Streblus taxoides: 82.26) 

ตํ า ห ย า ว  (Alphonsea siamensis: 41.53) ชั น รู จี 

(Parishia insignis: 22.20) ค า ง ค า ว อี ลิ ค  (Aglaia 

edulis: 18.86) ปอทง (Sterculia pexa: 16.52) สังคม

ปาหินปูนแนวเชื่อมตอ (ELC) ประกอบดวยพรรณไม 21 

ชนิด มีขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดของไมใหญ และความหนาแนน

ภาพที่ 1 การจัดกลุมสังคมพืชปาเขาหินปูนตามระดับความสูงเปน 3 สังคมยอย ไดแก สังคมปาหินปูนระดับตํ่า (LLC) 

สังคมปาหินปูนแนวเชื่อมตอ (ELC) และสังคมปาหินปูนระดับสูง (ULP) 
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ของหมูไม เทากับ 15.99 ตรม./เฮกแตร และ 1616 ตน/

เฮกแตร มีคาดัชนีความหลากชนิด เทากับ 2.43 และเม่ือ

ประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนี

ความสําคัญ (IVI) พบวาชนิดไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ

สู งสุ ด  5 ลํ า ดั บ แรก  ได แก  ไท รยางเหลื อ ง  (Ficus 

macleilandii: 56.68) ป อ ท ง  ( 35.02) จั น ผ า 

(Dracaena cochinchinensis: 33.02) ตําหยาว (31.35) 

ชั น รู จี  (26.89) สั ง ค ม ป า หิ น ปู น ร ะ ดั บ สู ง  (ULP) 

ประกอบดวยพรรณไม 16 ชนิด มีขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดของ

ไมใหญ  และความหนาแนนของหมูไม  เทากับ 18.95 

ตรม./เฮกแตร และ 2175 ตน/เฮกแตร มีคาดัชนีความ

หลากชนิด เทากับ 1.40 และเม่ือประเมินความเดนของ

ชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ (IVI) พบวาชนิด

ไมท่ีมีคาดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก จันผา 

( 139.36) ชั น รู จี  ( 33.20) ป อ ผ า ส า ม  (Sterculia 

lanceolata: 21.50) ม ะยมผา (Meliosma pinnata: 

20.15) ไทรยางเหลือง (18.03) ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่  1 ลักษณะทางองคประกอบพรรณพืช ไดแก 

จํ านวนชนิ ด  (N) ดั ชนี ความหลากชนิ ด  (H') ขนาด

พ้ืนท่ีหนาตัด (Ba.) ความหนาแนนของหมูไม (D) ของสังคม

เขาหินปูนตามระดับความสูง  

องคประกอบ

สังคม 

สังคมพืช 

LLC ELC ULC 

N 21 21 16 

H' 2.04 2.43 1.4 

Ba 13.2 15.99 18.95 

D 1556 1616 2175 
 

ตารางท่ี 2 ดัชนีความสําคัญ (IVI) 5 อันดับแรก ของชนิดไม

ในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีปาเขาหินปูนในแตละ

สังคมยอยตามระดับความสูง  

LLC RDo RD RF IVI 

หนามขี้แรด 20.36 47.50 14.40 82.26 

ตําหยาว 15.96 13.57 12.00 41.53 

ชันรูจ ี 10.27 3.93 8.00 22.20 

คางคาวอีลิค 7.20 2.86 8.80 18.86 

ปอทง 7.79 3.93 4.80 16.52 

ELC 

    ไทรยางเหลือง 19.89 23.63 13.16 56.68 

ปอทง 12.64 12.52 9.87 35.02 

จันผา 10.12 12.38 10.53 33.02 

ตําหยาว 15.76 5.06 10.53 31.35 

ชันรูจ ี 8.59 10.41 7.89 26.89 

ULC 

    จันผา 55.49 67.00 16.87 139.36 

ชันรูจ ี 14.69 5.25 13.25 33.20 

ปอผาสาม 5.73 4.93 10.84 21.50 

มะยมผา 4.93 5.58 9.64 20.15 

ไทรยางเหลือง 3.47 4.93 9.64 18.03 

 

3. ปจจัยสิ่งแวดลอม 

 พบวาปจจัยสิ่งแวดลอมดานกายภาพ (physical 

factor) และธาตุอาหารในดิน (soil nutrient) มีความ

แปรผันในแตละปจจัย (ตารางท่ี 3) โดยแตละสังคมมีการ

กระจายตามระดับความสูงท่ีแตกตางกันในทางสถิติ 

(p<0.001) โดยเรียงจากต่ําไปหาสูง ไดแก LLC, ELC และ 

ULC ตามลําดับ สวนปจจัยดานแสง (PAR) พบวาสังคม 

ULP มีคา PAR สูงสุด (349±73.81 µmol/s) ซ่ึงมีความ

แตกตางกับสังคม LLC และ ELC อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  (p<0.001) นอกจากนั้นยังพบวาสังคม ULP ยัง

ปรากฏเปอรเซ็นตหินโผลมากท่ีสุด (87.57±1.11 %) ซ่ึง

แตกตางจากสังคม LLC และ ELC อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.001) เชนกัน แตในทางตรงกันขามสังคม LLC 

กลับมีเปอรเซ็นตความชื้นของดินสูงสุด (3.60±0.30 %) 
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ซ่ึงแตกตางจากสังคม ELC และ ULC อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีความลึกของดินในท้ังสาม

สังคมกลับไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ เม่ือพิจารณา

ปจจัยดานธาตุอาหารในดินพบวาคา อินทรียวัตถุ (OM) 

และ ฟอสฟอรัส (P) ของแตละสังคมพืชไมมีความแตกตาง

กันในทางสถิติ มีเพียงโพแทสเซียม (K) ท่ีปรากฏในดิน

ของสังคม LLC สูงสุด (0.42±0.04 %) ซ่ึงแตกตางกับ

สั งค ม  ELC แ ล ะ  ULC อ ย า ง มี นั ย สํ าคั ญ ท างส ถิ ติ 

(p<0.001) ดังตารางท่ี 3 

 

4. การลําดับสังคมพืชกับปจจัยแวดลอมทางกายภาพ 

 จากการลําดับสังคมพืชปาเขาหินปูนตามระดับ

ความสูงกับปจจัยแวดลอมทางกายภาพ ดวยวิธี CCA 

พบวา คา Eigenvalue ของ Axis 1, Axis 2 และ Axis 3 

มีคาเทากับ 0.588, 0.102 และ 0.063 ตามลําดับ และคา 

linear combinations (Pearson Correlation) ระหวาง

ชนิดกับปจจัยแวดลอมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ 

Axis 1 และ Axis 2 แสดงวา Axis 1 และ Axis 2 ของ 

CCA เหมาะสมท่ีจะใชลําดับสังคมพืชเหลานี้ไดเปนอยางดี 

โดยพบวา แสง (PAR), เปอรเซ็นตหินโผล (R) และระดับ

ความสูง (Alt) มีความสัมพันธในเชิงลบกับ Axis 1 สวน

เปอรเซ็นตความชื้นดิน (SMC) มีความสัมพันธในทางบวก

กับ Axis 1 โดยสังคมพืช ULC ถูกกําหนดดวยปริมาณแสง

ท่ีสูง มีหินโผลเปนจํานวนมาก และปรากฏอยูในระดับสูง

ของภูเขา (ภาพท่ี 1) ในทางตรงกันขามสังคมพืช LLC 

กลับถูกกําหนดดวยปริมาณแสงท่ีตํ่า มีหินโผลนอยและ

ปรากฏอยูในท่ีตํ่าของภูเขา ในขณะท่ีสังคม ELC มีการ

กระจายอยูระหวางกลางของท้ังสองสังคมและปจจัย

กําหนดไมคอยชัดเจน โดยบางพ้ืนท่ี ถูกกําหนดดวย

ความชื้นสูง แตบางพ้ืนท่ีกลับถูกกําหนดดวยปริมาณ

ความชื้นต่ํา เปนตน (ภาพท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 3 ปจจัยสิ่งแวดลอมของสังคมยอยปาเขาหินปูน

ตามระดับความสูง ไดแก ระดับความสูง (Alt: m) ปริมาณ

แ ส ง  (PAR: µmol/s) เป อ ร เ ซ็ น ต หิ น โผ ล  (R: %) 

เปอรเซ็นตความชื้นดิน (SMC: %) ความลึกดิน (SD: cm) 

อิ น ท รี ย วั ต ถุ  (OM: %) ฟ อ ส ฟ อ รั ส  (P: %) แ ล ะ 

โพแทสเซียม (K: %)  

Factor LLC ELC ULC 

Alt 73.88±13.53c 145.90±14.76b 222±10.80a 

PAR 37.83±6.78b 109.17±44.38b 349±73.81a 

R 75.33±1.86b 80.00±1.08b 87.57±1.11a 

SMC 3.60±0.30a 2.90±0.24ab 2.60±0.95b 

SD 4.11±0.64 3.34±0.40 3.62±0.24ns 

OM 60.63±16.11 61.29±6.96 59.62±2.71ns 

P 0.25±0.01 0.24±0.01 0.29±0.02ns 

K 0.42±0.04a 0.19±0.02b 0.019±0.02b 
 

5. ปจจัยจํากัดการสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 

 การศึกษาปจจัยกําหนดการสืบตอพันธุตาม

ธรรมชาติของลูกไมในสังคมปาเขาหินปูนตามระดับความ

สูง จากลูกไม (seedling/sapling) ท้ังหมด 9 ชนิด โดย

แบงเปนชนิดเดนในสังคม LLC, ELC และ ULC อยางละ 

3 ชนิด รวมกับปจจัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 1) ปจจัย

ดานโครงสรางสังคมพืช (forest structure) ไดแก ความ

หนาแนนของไมใหญ (TD) และขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด (Ba) 2) 

ปจจัยดานกายภาพ (physical factor) ไดแก แสง (PAR) 

เป อ ร เซ็ น ต ค วามชื้ น ดิ น  (SMC) ค วามลึ ก ดิ น  (SD) 

เปอรเซ็นตหินโผล (R) และระดับความสูง (Alt) 3) ปจจัย

ดานธาตุอาหารในดิน ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) 

ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) และ 4) ปจจัยจํากัด

ของ Janzen-Connell (JC) ไดแก ความหนาแนนของ

กลาไมรวมทุกชนิด (SeeD) ความหนาแนนไมใหญชนิด

เดียวกัน (CTD) และ ระยะจากไมใหญชนิดเดียวกัน (CD) 

ปรากฏผลดังนี้ 
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ภาพที่ 1 การลําดับสังคมพืชปาเขาหินปูนตามระดับความ

สูง ประกอบดวยสังคมยอย LLC (C), ELC (E) และ ULC 

(T) ตามแนวการลดหลั่นของปจจัยแวดลอม ไดแก 

ความชื้นดิน (SMC) ความสูงจากระดับน้ําทะเล (Alt) 

เปอรเซ็นตหินโผล (R) และ ปริมาณแสง (PAR) ดวยวิธี 

CCA 

 สังคมพืช LLC มีชนิดไมท่ีเปนตัวแทน 3 ชนิด 

ไดแก หนามข้ีแรด ตํายาว และ เข็มดอกขาว (Tarenna 

hoaensis) การสืบตอพันธุตามธรรมชาติของชนิดไมใน

สั งคมพืช LLC ส วนใหญ ถูกควบคุมด วยป จจัยด าน

โครงสรางสังคมพืช และปจจัยเกี่ยวกับธาตุอาหารในดิน 

สวนปจจัยดานกายภาพ และ JC มีผลคอนขางนอย และ

เม่ือพิจารณารายชนิด พบวา หนามข้ีแรด สามารถสืบตอ

พันธุไดดีในพ้ืนท่ีๆ มีไมขนาดใหญข้ึนอยูอยางหนาแนน 

ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสสูง และมีกลาไม

ชนิดอ่ืนขึ้นรวมดวยในปริมาณมาก สวน ตําหยาว สามารถ

สืบตอพันธุไดดีในพ้ืนท่ีๆมีปริมาณแสงตํ่า ดินมีธาตุอาหาร 

P และ K สูง และมีกลาไมชนิดอ่ืนข้ึนอยูจํานวนมาก 

ในขณะท่ี เข็มดอกขาว มีปจจัยจํากัดการสืบตอพันธุ

คอนขางนอย คือ สามารถสืบตอพันธุไดดีในพ้ืนท่ีๆมีไม

ใหญขี้นอยูอยางหนาแนน ดินมีความชื้น ตํ่า และอยู

หางไกลจากไมใหญชนิดเดียวกัน (ตารางท่ี 4) 

 สังคมพืช ELC มีชนิดไมเปนตัวแทน ไดแก ไทร

ยางเหลือง ปอทง และ ปอฝาย (Firmiana colorata) 

พบวา การสืบตอพันธุของชนิดไมในสังคมพืช ELC ถูก

จํากัดดวยปจจัยแวดลอมจํานวนมาก ท้ังโครงสรางสังคม

พืช ปจจัยดานกายภาพ ธาตุอาหารในดิน และ JC และ

เม่ือพิจารณาแตละชนิด พบวา ไทรยางเหลือง สามารถสืบ

ตอพันไดดีในพ้ืนท่ีๆมีไมขนาดเล็กข้ึนอยูอยางหนาแนน 

ดินมีความชื้นตํ่า มี OM และ K สูง และสามารถต้ังตัวไดดี

ในพ้ืนท่ีๆมีกลาไมชนิดอ่ืนข้ึนอยูอยางหนาแนน และอยูใน

พ้ืนท่ีหางไกลจากไมใหญชนิดเดียวกันท่ีข้ึนอยูอยางเบา

บาง ปอทง ถูกกําหนดดวยปจจัยท่ีคลายคลึงกับ ไทรยาง

เหลือง คือ สามารถสืบตอพันธุไดดีในพ้ืนท่ีๆมีไมขนาดเล็ก

ขึ้นอยู มีปริมาณแสงตํ่า มีหินโผลคอนขางมาก ดินต้ืนมี

ความชื้นสู ง และดินมีธาตุอาหาร P ต่ํ าและมี K สู ง 

ปรากฏในพ้ืนท่ีๆอยูหางไกลจากไมใหญชนิดเดียวกันท่ี

ขึ้นอยูอยางเบาบาง สวนปอฝาย มีปจจัยจํากัดการสืบตอ

พันธุคอนขางนอย คือมีปริมาณแสงนอยและอยูหางไกล

จากไมใหญชนิดเดียวกัน (ตารางท่ี 4) สังคมพืช ULC มี

ชนิดไมเปนตัวแทน 3 ชนิด ไดแก จันผา ปอผาสาม และ 

มะยมผา พบวา การสืบตอพันธุของชนิดไมในสังคมพืช 

ULC สวนใหญถูกกําหนดดวยปจจัยดานกายภาพ และ JC 

และเม่ือพิจารณารายชนิด พบวา จันผา สามารถสืบตอ

พันธุไดดีในพ้ืนท่ีๆมีปริมาณแสงมาก มีปริมาณหินโผล

จํานวนมาก 
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ตารางท่ี 4 ปจจัยจํากัดการสืบตอพันธุตามธรรมชาติของลูกไมชนิดท่ีสําคัญ ในสังคมปาเขาหินปูนแตละสังคมยอยตามระดับ

ความสูง ไดแก ความหนาแนนหมูไม (TD) ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดของหมูไม (Ba) ปริมาณแสงท่ีพืชใชได (PAR) ความชื้นของดิน 

(SMC) ความลึกดิน (SD) เปอรเซ็นตหินโผล (R) ความสูงจากระดับน้ําทะเล (Alt) อินทรียวัตถุ (OM) ฟอสฟอรัส (P) 

โพแทสเซียม (K) ความหนาแนนกลาไม (SeeD) ความหนาแนนไมใหญชนิดเดียวกัน (CT) ระยะหางจากไมใหญชนิดเดียวกัน 

(CD): แสดงเฉพาะคา Estimate ปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

Factor 

LLC  ELC  ULC 

หนาม

ขี้แรด 

ตํา

หยาว 

เข็มดอก

ขาว 
 

ไทรยาง

เหลือง 
ปอทง ปอฝาย  จันผา 

ปอผา

สาม 

มะยม

ผา 

Forest structure 
          

TD 6.106 
 

0.246  1.743 
      

Ba 7.689 
   -1.837 -6.033 

 
    

Physical 
           

PAR 
 

-0.006 
 

  -3.947 
 

 0.021 
  

SMC 
  -1.999  -1.025 7.792 

 
  2.088 

 
SD 

     -8.368 
 

  -0.986 
 

R 
     2.166 -0.101  0.551 0.288 

 
Alt 

         0.014 
 

Soil nutrient 
          

OM 7.349 
   1.645 

   -0.056 
  

P 1.190 4.736 
 

  -9.903 
 

   -1.120 

K 
 

2.592 
 

 9.059 2.775 
 

    
Janzen-Connell 

          
SeeD 5.712 0.093 

 
 1.159 

   0.202 0.089 1.768 

CT 
    -1.742 -1.774 

 
  0.417 7.896 

CD 
  0.101  1.704 1.265 0.070  

 
-0.306 -3.270 
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ดินมีอินทรียวัตถุต่ํา และขึ้นไดดีในพ้ืนท่ีๆ มีกลาไมชนิดอ่ืน

ข้ึนอยูจํานวนมาก ปอผาสาม มีปจจัยจํากัดคอนขางมาก 

คือ ข้ึนไดดีในพ้ืนท่ีดินต้ืนมีความชื้นสูง มีหินโผลจํานวน

มากในพ้ืนท่ีสูงของภูเขา และสามารถต้ังตัวไดดีในพ้ืนท่ีๆ 

ใกลกับไมใหญชนิดเดียวกันท่ีข้ึนอยูอยางหนาแนน สวน 

มะยมผา สามารถสืบตอพันธุไดดีในพ้ืนท่ีดินมีธาตุอาหาร 

P ตํ่า และมีกลาไมชนิดอ่ืนข้ึนอยูเปนจํานวนมาก โดยมีไม

ใหญชนิดเดียวกันขึ้นอยูอยางหนาแนน (ตารางท่ี 4)   

  

สรุป 

 

 สั งคมพืชป าเขาหินปูนตามระดับความสู ง

สามารถแบงไดเปน สามสังคมพืช ไดแก สังคมปาหินปูน

ระดับต่ํา (lower limestone community: LLC) สังคม

ป า หิ น ปู น แ น ว เชื่ อ ม ต อ  (ecotone limestone 

community: ELC) แ ล ะ  สั งค ม ป า หิ น ปู น ระ ดั บ สู ง 

(upper limestone community: ULP) โดยสั งคมป า

เขาหินปูนระดับตํ่า มีขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด และความ

หนาแนนหมูไม ตํ่าสุด คือ 13.20 ตรม./ha และ 1556 

ตน/ha ตามลําดับ ตรงขามกับสังคมปาหินปูนระดับสูง มี

ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด และความหนาแนนสูงสุด คือ 18.95 

ตรม./ha และ 2175 ตน/ha ตามลําดับ แตมีคาดัชนี

ความหลากชนิด ตํ่าสุด (1.4) ปจจัยสิ่ งแวดลอมทาง

กายภาพท่ีกําหนดการกระจายของสังคมพืช LLC และ 

ULC แสดงออกในทางตรงกันขาม สวนสังคมพืช ELC 

แสดงออกถึงการไดรับอิทธิพลจากปจจัยกําหนดของท้ัง

สองสังคม การสืบตอพันตามธรรมชาติของชนิดไมในสังคม

พืช LLC สวนใหญถูกควบคุมดวยปจจัยดานโครงสราง

สังคมพืช และปจจัยเกี่ยวกับธาตุอาหารในดิน สังคมพืช 

ELC ถูกกําหนดโครงสรางสังคมพืช ปจจัยดานกายภาพ 

ธาตุอาหารในดิน และ JC สวนสังคมพืช ULC ถูกกําหนด

ดวยปจจัยดานกายภาพ และ JC 
 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ลักษณะโครงสรางสังคมปาเขาหินปูนมีความ

แตกตางกันตามระดับความสูง มีการปรากฏชนิดพรรณ

พืชและปจจัยสิ่งแวดลอมตางกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะ

ปจจัยจํากัดการสืบตอพันธุ ดังนั้นในการศึกษาทางดาน

นิเวศวิทยาของปาเขาหินปูนจําเปนตองศึกษาใหละเอียด

ย่ิงขึ้นไป เพ่ือเปนประโยชนตอการจัดการในอนาคต 
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การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินการเปลีย่นแปลงพื้นทีห่ญาทะเลจากการเกิด 
สึนามิ บริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง 

Application of Geo-informatics for Seagrass Changes Evaluation caused by Tsunami in 

Hat Chao Mai National Park, Trang Province. 
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บทคัดยอ: ประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําท่ีสําคัญ 3 รูปแบบ ไดแก ระบบนิเวศปาชายเลน ระบบนิเวศ

ปะการัง และ ระบบนิเวศหญาทะเล โดยเฉพาะแหลงหญาทะเลเปนระบบนิเวศชายฝงท่ีมีความสมบูรณ เปนท่ีอยูอาศัยของ

สิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนแหลงรวมท้ังลูกสัตวน้ําท่ีมีคาทางเศรษฐกิจ ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง

และชวยลดการพังทลายของหนาดินไดเปนอยางดี ซ่ึงในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง นั้น ถือไดวาเปนพ้ืนท่ีท่ี

มีจํานวนหญาทะเลมากท่ีสุดในประเทศไทย แตในปจจุบันสถานการณทรัพยากรชายฝงทะเลของไทย กําลังอยูในสภาวะวิกฤต 

ซ่ึงปญหานี้เกิดขึ้นจากตัวการหลักๆ คือ ภัยธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย ซ่ึงกอใหเกิดปญหาการกัดเซาะตามแนว

ชายฝง ทําใหทรัพยากรชายฝงถูกทําลาย มีการศึกษาเพ่ือท่ีจะอนุรักษจํานวนของหญาทะเลใหคงไว ในการศึกษาคร้ังนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชภาพถายดาวเทียมหรือการสํารวจระยะไกล ในการประเมินพ้ืนท่ีของหญาทะเลในบริเวณอุทยาน

แหงชาติหาดเจาไหม เพ่ือท่ีจะวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีหญาทะเลหลังจากไดรับผลกระทบทางธรรมชาติคือ คลื่นสึ

นามิ ท่ีเปนภัยธรรมชาติท่ีรายแรงท่ีสุดท่ีเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงเหตุการณนี้เกิดขึ้นในป พ.ศ.2547 ในการศึกษานี้ใช

ภาพถายจากดาวเทียม Landsat 5 TM และ Landsat 8 OLI ท่ีบันทึกครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาในป พ.ศ. 2546 ถึง ป พ.ศ.2558 

(ยกเวนภาพในชวงป พ.ศ. 2555 เนื่องจากไมมีการบันทึกภาพ) ขอมูลภาพถายดาวเทียมจะถูกใชในการจําแนกขอมูลหญา

ทะเล และสวนท่ีไมใชหญาทะเล จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา คลื่นสึนามิหรือภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในป 2547  ไมมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีหญาทะเล เม่ืออางอิงจากผลการวิเคราะหแลว แสดงใหเห็นวาไมเกิดผลกระทบหรือมีผลกระทบ

เพียงเล็กนอยตอประชากรหญาทะเล ซ่ึงการประยุกตใชภาพถายดาวเทียมสามารถจําแนกหญาทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และในอนาคตสามารถใชขอมูลดาวเทียมท่ีมีความละเอียดสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความแมนยําในการจําแนกใหถูกตองมากย่ิงขึ้น 

 

คําสําคัญ: หญาทะเล, การสํารวจระยะไกล, สึนามิ, การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีหญาทะเล 

 

ABSTRACT: Thailand has 3 kinds of important aquatic ecosystems including mangrove ecosystem, coral 

ecosystem and seagrass ecosystem. The seagrass area is plentifully coastal ecosystem with high 

biodiversity of living creatures as well as the animals economic value area and prevention of coastal and 

soil erosion. Had Chao Mai National Park in Trang Province is regarded as an area with lots of seagrass in 

Thailand. Nowadays, Thailand’s coastal resources are facing a crisis of natural disasters and human actions 

that cause of coastal erosion and coastal damage, A study is conducted for seagrass conservation. The 

Oral presentation หนา 65 

 

mailto:kornsin_w@hotmail.com


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครอืขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 6 
ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหวาง วันท่ี 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

  

study aims to use satellites or remote sensing imagery, in the assessment of seagrass in the Hat Chao Mai 

National Park. In order to analyze the dynamics of seagrass areas after natural disaster Tsunami ever to 

occur in Thailand. This event, which took place in the 2004. In this study, Using Landsat 5 TM and Landsat 

8 OLI satellite imagery, covering in 2003 to 2015 (except for a picture during 2012 because there is no 

record). Satellite data will be used to classify information, in order to assist in the identification of seagrass 

and non seagrass. The result of this study show that Tsunami or natural disaster that occurred in 2004 do 

not affect the area of seagrass area. Based on the analysis, no impact or little effects on populations of 

seagrass were shown. The results of using Landsat 5 TM and Landsat 8 OLI satellite imagery has potential 

to identify seagrass. In the future, higher resolution of satellite imagery can be used for increased 

precision of identification accuracy. 

 

Keywords: Seagrass, Remote sensing, Tsunami, Changes in seagrass 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยมีชายฝงทะเลยาวเปนระยะทาง

ประมาณ 2,815 กม. โดยแยกออกเปนชายฝงทะเล 2 

ดานคือชายฝงทะเลดานทะเลอาวไทยมีความยาวท้ังสิ้น 

1,878 กม. และชายฝงทะเลดานทะเลอันดามันมีความ

ยาว 937 กม. ปจจุบันสถานการณทรัพยากรชายฝงทะเล

ของไทย กําลังอยูในสภาวะวิกฤต ปญหานี้เกิดข้ึนจาก ภัย

ธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงเปนสาเหตุท่ี

ทําใหชายฝงทะเลตองถูกกัดเซาะไปอยูเรื่อยๆ โดยเม่ือวัน

อาทิตยท่ี 26 ธันวาคม ค.ศ. 2547 เวลา 07.58 น. ตาม

เวลาประเทศไทยไดเกิดแผนดินไหวขนาดใหญมีขนาด 9.3 

ริกเตอร ทําใหเกิดคลื่นสึนามิในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย

โถมเขาฝงกวาดทําลายหลายประเทศรอบๆ มหาสมุทร

อินเดีย ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก เฉพาะท่ีประเทศไทย

ไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก สรางความเสียหายให

พ้ืนท่ีและชุมชนชายฝงทะเลใน 6 จังหวัดภาคใต ไดแก 

ภู เก็ต พังงา กระบี่  ตรัง สตูล และ ระนอง ซ่ึงสงผล

กระทบกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตลอดแนวชายฝงอัน

ดามัน 

  ประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีเปนท่ีอยูอาศัย

ของสัตวน้ําท่ีสําคัญ 3 รูปแบบ ไดแก ระบบนิเวศปาชาย

เลน ระบบนิเวศปะการัง และ ระบบนิเวศหญาทะเล 

โดยเฉพาะแหลงหญาทะเลเปนระบบนิเวศชายฝงท่ีมีความ

สมบูรณ เปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง มีความสําคัญคือเปนแหลงรวมท้ังลูกสัตว

น้ําท่ีมีคาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แนวหญาทะเลยังมีสวน

ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง และชวยลดการพังทลาย

ของหนาดินไดเปนอยางดี (จตุพร พันธทอง, 2554) 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญาทะเลในปจจุบัน 

พบวามีการนําวิธีการและเทคโนโลยีตางๆ เขามาใช

รวมกับการสํารวจภาคสนาม เพ่ือใชในการศึกษาแหลง

หญาทะเลอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศเขามาใชสําหรับการศึกษาดานพ้ืนท่ี ซ่ึงเปน

เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญตอการวางแผนการจัดการพ้ืนท่ี

ในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาพ้ืนท่ีมีขนาด

ใหญทําใหไมสามารถวิเคราะหขอบเขตของพ้ืนท่ีไดอยาง

ท่ัวถึง จึงตองมีการนําภาพถายดาวเทียมมาชวยในการ

วิเคราะหหาพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยในการศึกษานี้ไดใชภาพถาย

จากดาวเทียม เพ่ือมาจัดการพ้ืนท่ีของหญาทะเล โดยวิธีท่ี

ใชในการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมจะมีผลท่ีแตกตางกัน 

จึงตองเลือกวิธีใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและขอมูลภาพถาย ใน

การศึกษานี้ไดศึกษาในพ้ืนท่ีหาดเจาไหม จังหวัดตรัง ซ่ึงมี

ปริมาณของหญาทะเลมากท่ีสุดในประเทศไทย โดย

ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงใน 3 ชวงเวลาคือ ชวงท่ีเกิด
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เหตุการณสึนามิ ท้ังกอนและหลังและชวงเวลาปจจุบัน 

เพ่ือท่ีจะศึกษาการฟนฟูระบบนิเวศและจํานวนประชากร

ของหญาทะเล และวางแผนการพัฒนาแหลงหญาทะเล

อยางย่ังยืน เพ่ืออนุรักษแหลงหญาทะเลของประเทศไทย

ใหคงอยูสืบไป 

 

1. สถานที่ศึกษา 

อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม มีพ้ืนท่ีครอบคลุม

อยูในทองท่ีอําเภอสิเกา และอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู

ทางทะเลอันดามัน ประกอบดวยปาชายเลน หญาทะเล 

เกาะแกง มีหาดทรายขาวนวลเรียงยาวไปตามผืนแผนดิน

กว า  20 กม . และอ า ง อิ ง  ตั้ งอ ยู ท่ี พิ กั ด  ละติ จู ด ท่ี 

7.529887 องศา และลองจิจูดท่ี 99.307562 องศา ถึง 

ละติจูดท่ี  7.309597 องศา และลองจิจูดท่ี 99.404626 

องศา 

 

2. การเก็บขอมูล 

2.1 การเตรียมขอมูล 

ข อ มู ล ท่ี ใช ใน ก า รศึ ก ษ าก า รศึ ก ษ าก า ร

เปลี่ยนแปลงของหญาทะเล บริเวณอุทยานแหงชาติหาด

เจาไหม จังหวัดตรัง ไดแก ขอมูลดานเอกสาร งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของขอมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร (GIS database) 

โดยขอมูลพ้ืนฐานท่ีใช คือ ฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

(Land use) ขอบ เขต อุทยานแห งชาติหาด เจ า ไหม 

(Admin boundary) และ ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 

Landsat-5TM และ Landsat-8TM ท่ีบันทึกครอบคลุม

พ้ืนท่ีศึกษา 

2.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม 

 การออกสํารวจแหลงหญ าทะเลในพ้ืนท่ีใน

การศึกษาคร้ังนี้  เปนการสํารวจแบบสุมสํารวจ (Spot 

Check Method) เพ่ือเก็บขอมูลหญาทะเลภายในพ้ืนท่ี

ศึกษา โดยเร่ิมจากการจัดเตรียมขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา

พรอมท้ังนําเขาแผนท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาเขาสู เครื่อง

กําหนดตําแหนงบนพ้ืนผิวโลก และเดินทางสํารวจสภาพ

พ้ืนท่ีจริง ในชวงเวลาท่ีระดับน้ําลดลงตํ่าสุดของวัน ซ่ึงเปน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใชวิธีการกําหนดจุดตัวอยาง

ตามแนวชายฝงไปยังจุดตางๆ ซ่ึงจุดตางๆจะมีระยะหางใน

แตละจุดอยางนอย 30 เมตร เพ่ือท่ีจะเปนตัวแทนของ

จุดภาพ (Pixel) ของภาพถายดาวเทียม โดยเก็บขอมูล

ครอบคลุมพ้ืน ท่ีศึกษา เพ่ือเปนแผนท่ีอางอิงในการ

เปรียบเทียบผลจากการแปลขอมูลภาพถายจากดาวเทียม

กับสภาพพ้ืนท่ีจริงและเก็บขอมูลตําแหนงพิกัดอางอิง

พรอมท้ังถายภาพบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

 

รูปที่ 1 การสํารวจแบบสุมสํารวจ (Spot Check 

Method) 

 2.3 การจัดเตรียมขอมูลภาพถาย 

การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาคร้ังนี้

ประกอบดวยขอมูลภาพดาวเทียม Landsat-5TM  และ 

Landsat-8TM ในชวงเกิดเหตุการณจากสึนามิ ท้ังกอน

หนาและหลังเกิดเหตุการณ  และภาพถายในปจจุบัน โดย

บันทึกขอมูลในชวงป พ.ศ. 2546 ถึง ป พ.ศ.2558 (ยกเวน

ภาพในชวงป พ.ศ. 2555 เนื่องจากไมมีการบันทึกภาพ) 

โดยภาพถายท่ีเลือกมา จะตองมีการรบกวนจากเมฆ และ

ความขุนของน้ํา ใหนอยท่ีสุด และมีระดับน้ําท่ีลงตํ่าสุด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจําแนก 

ซ่ึ งช วงคลื่น ท่ี ใชช วยในการจําแนกมี  True 

color RGB คาการสะทอนพลังงานท่ี ไดจากภาพสีจริง 

True color ช ว งคลื่ น สี แด ง  (Red) ช วงคลื่ น สี เขี ย ว 

(Green) และชวงคลื่นสีนาเงิน (Blue) และใชชวงคลื่นท่ี
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ใชแยกพืชพรรณได ดีคือ อินฟราเรดใกล  (NIR) และ

อินฟราเรดคลื่นสั้น (SWIR) 

 

 

 

รูปที่ 2 ตัวอยางภาพผสมสีเท็จ  

(RGB : Red, NIR, SWIR) 

(A) Landsat5 TM : 24/01/2005 

(B) Landsat8 OLI : 09/03/2015 

 

 2.4 การปรับแกความถูกตองของภาพ 

 ภาพถายดาวเทียมท่ีนํามาใชนั้นไดมีการปรับแก

เชิงพ้ืนท่ี (Geometric Correction) เพ่ือใหตําแหนงวัตถุ

ในภาพถายดาวเทียมตรงกับวัตถุท่ีอยูในพ้ืนท่ีจริง (Data 

level 1T) และไดมีการปรับแกเชิงคลื่น (Radiometric 

Correction) เพ่ือลดความพรามัว (Noise) ในการอางอิง

พิกัดไปสูขอมูลดาวเทียมท้ังหมดในท่ีนี้กําหนดพิกัดอางอิง

เป น แ บ บ ก ริ ด แ บ บ  UTM (Universal Transverse 

Mercator coordinate system) Zone 47P พ้ื น

หลักฐานทางราบในระบบ WGS 1984 

 การเนนขอ มูลภาพ (Image Enhancement)

การศึกษาในคร้ังนี้ไดทําการวิเคราะหขอมูลภาพถายจาก

ดาวเทียมตางระยะเวลาโดยจะทําการเนนขอมูลภาพซ่ึง

เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงคาระดับสีเทา (Grey Level 

Value) หรือคาความเขมของขอมูลหรือเรียกวาคา DN 

(Digital Number) โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พ่ื อ เน น

รายละเอียดของประเภทขอมูลท่ีปรากฏในภาพใหมีความ

ชัดเจนและงายตอการจําแนกประเภทขอมูล 

 

3. วิเคราะหขอมูล 

ในการจําแนกหญาทะเลในพ้ืนท่ีศึกษานี้ ไดใช

เทคนิคเพ่ือเขามาชวยในการจําแนกพ้ืนท่ีหญาทะเล 2 วิธี 

คื อ  เท ค นิ ค ก า ร จํ า แ น ก ข อ มู ล แ บ บ กํ า กั บ ดู แ ล 

(Supervised Classification) โ ด ย ใ ช วิ ธี  Maximum 

Likelihood Classifier แ ล ะ เท ค นิ ค  Object Based 

Image Analysis โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรแบบ 

Rule based classification มาชวยในการจําแนก ซ่ึงใน

การศึกษานี้จะเปรียบเทียบผลของการวิเคราะหของท้ัง 2 

วิธี 

3.1 Supervised Classification  

 ในการจําแนกหญาทะเลในพ้ืนท่ีศึกษานี้ ไดใช

เทคนิคการจําแนกขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised 

Classification) โ ด ย วิ ธี  Maximum Likelihood 

Classifier ซ่ึ ง ก า ร จํ า แ น ก ข อ มู ล แ บ บ  Supervised 

Classification เปนการจําแนกขอมูลโดยท่ีผู วิเคราะห

สามารถทราบตําแหนงและลักษณะของสิ่งปกคลุมดินท่ี

ตองการ วิเคราะหจากในขอมูลภาพ ดังนั้นจึงสามารถ

กําหนดพ้ืนท่ีตัวอยางของสิ่งปกคลุมดินได เพ่ือเปนตัวแทน

ในการวิเคราะหเชิงสถิติใหกับขอมูลภาพท้ังหมด ทําไดโดย

การนําขอมูลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีได เก็บ

ตําแหนงของหญาทะเลในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนท่ี

ตัวอยางในการจําแนกขอมูลภาพถายดาวเทียม โดยทํา

A 

B 
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การกําหนดพ้ืนท่ีเดียวกันท้ังหมดทุกภาพโดยการจําแนก

ขอมูลแบงเปน 2 สวนหลักๆ ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีในสวนของหญาทะเล 

- พ้ืนท่ีอ่ืนๆ หมายถึงขอมูลบริเวณท่ีไมใชหญา

ทะเลในพ้ืนท่ีศึกษา 

 

รูปที่ 3 ตัวอยางการจําแนกขอมูลแบบกํากับดูแล 

(Supervised Classification) 

 

3.2 Object Based Image Analysis 

 การแบงสวนของภาพ (Image Segmentation) 

เปนเทคนิคการจับกลุมของวัตถุ ท่ีปรากฏบนภาพท่ีมี

ลักษณะแบบเดียวกัน โดยภาพจะถูกแบงจะเปนวัตถุบน

ภาพท่ียังไมมีความหมาย โดยในการศึกษานี้ใชวิธีแบงสวน

แบบ Multiresolution Segmentation เปนการจับกลุม

ของขอมูลท่ีเร่ิมจะจุดภาพ (Pixel) แตละจุดท่ีมีลักษณะ

เดียวกันมารวมกันเปนกลุมวัตถุท่ีมีขนาดใหญข้ึน จนกวา

จุดภาพขางเคียงเปนจุดภาพท่ีมีลักษณะท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึง

วัตถุเหลานี้จะถูกใหความหมายในข้ันตอนของการจําแนก

ขอมูล  

 โดยในการศึกษาคร้ังนี้มีการจัดคาพารา-มิเตอร

ท่ีเหมาะสมตามชนิดของภาพถายดาวเทียม ดังนี้ 

คาพารามิเตอรของ Landsat 5 TM คือ Scale 

parameter  10, shape 0.2 และ compactness 0.7  

คาพารามิเตอรของ Landsat 8 OLI คือ Scale 

parameter  50, shape 0.2 และ compactness 0.7 

รูปที่ 4 ตัวอยางของ Image Segmentation 

 

ในการศึกษาดวยวิธีนี้ จะประยุกต ใช  Rule 

based Classification เพ่ื อ ท่ีจะมาจําแนกพ้ืน ท่ี  โดย

เลือกมาท้ังหมด 3 ชนิด เพ่ือเปนกลุมตัวอยางในการ

จําแนก คือ หญาทะเล (Seagrass) พ้ืนท่ีบก (Land) และ 

น้ําทะเล (Sea) และใชคาชวงดัชนีผลตางพืชพรรณ (The 

Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) 

เขามาชวยในการจําแนกพ้ืนท่ีท้ัง 3 ชนิด โดยอางอิง

ตําแหนงท่ีตั้งจากการลงภาคสนาม ทําใหไดคาชวงของแต

ละชนิด  

 ดั ช นี ผ ล ต า ง พื ช พ รรณ  (The Normalized 

Difference Vegetation Index: NDVI) เปนเครื่องมือใน

การวิเคราะหและทํานายการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ 

สามารถแสดงใหเห็นรูปแบบของพืชพรรณท่ีแตกตางกัน 

โดย NDVI จะสามารถจําแนกหญาทะเลและแสดงใน

รูปแบบของพ้ืนท่ี ดังสมการท่ี (1) (Donald Deering, 

1978) 

NDVI = (NIR–RED) / (NIR+RED)        (1) 

     โดย  

 NIR  = ชวงคลืน่ใตแดงใกลหรืออินฟาเรดใกล 

     RED = ชวงคลื่นแสงสีแดง 

 จากผลการศึกษาการจําแนกหญาทะเล คาดัชนี

ผ ล ต า ง พื ช พ ร ร ณ  (The Normalized Difference 

Vegetation Index: NDVI) ท่ีเปนตัวแทนในการจําแนก

หญาทะเล และสวนท่ีไมใชหญาทะเล คาท่ีเหมาะสมใน
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ภาพดาวเทียมแตละปจะมีคาท่ีตางกัน แตคาโดยประมาณ

ท่ีเปนชวงตัวแทนของหญาทะเลจะมีคาเทากับ -0.124 ถึง 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ตัวอยางของภาพ NDVI 

 

 หลังจากจําแนกพ้ืนท่ีหญาทะเลในแตละปแลว 

นําขอมูลพ้ืนท่ีหญาทะเลของแตละปมาเปรียบเทียบเพ่ือ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงแบบปตอป เพ่ือตองการทราบถึง

การเปลี่ยนแปลงของหญาทะเลท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงในแต

ละป 

 

ผลและสรุปผล 

 

ผลการศึกษาพบวา เม่ือใชเทคนิคการจําแนก

ขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) และ

เทคนิคการวิ เคราะหขอ มูลเชิ งวัตถุ  (Object Based 

Image Analysis (OBIA)) ในภาพแตละปแลว ผลของท้ัง 

2 วิธี มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน แตวิธีเทคนิคการ

จําแนกขอมูลแบบกํากับดูแลมีคาความถูกตองท่ีมากกวา  

โดยผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ป 2006 มี

พ้ืนท่ีของหญาทะเลมากท่ีสุด คือ 4.67 ตร.กม. และปท่ีมี

นอยท่ีสุดคือ ป 2010 คือ 3.03 ตร.กม. และเม่ือวิเคราะห

จากผลในแตละปแลว แสดงใหเห็นวาคลื่นสึนามิหรือภัย

ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในป 2004  ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนท่ีหญาทะเล
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รูปที่ 6 แผนท่ีขอบเขตของหญาทะเลท่ีไดจากการจําแนกขอมูล 

(ภาพบน) การวิเคราะหขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) 

(ภาพลาง) การวิเคราะหขอมูลเชิงวัตถุ (Obje96ct Based Image Analysis (OBIA))  
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รูปที่ 7 กราฟแสดงปริมาณของหญาทะเลในแตละป จากการวิเคราะหขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification)

และจากการวิเคราะหขอมูลเชิงวัตถุ (Object Based Image Analysis (OBIA)) 

 

เม่ือไดคาของพ้ืนท่ีหญาทะเลของแตละปแลว ก็จะนําพ้ืนท่ีหญาทะเลท่ีได นํามาเปรียบเทียบกับขอมูลในแตละป วา

พ้ืนท่ีท่ีไดมีการแปลี่ยนแปลงหรือไม และมีการเพ่ิมหรือลดปริมาณประชากรของหญาทะเลเปนจํานวนเทาไหร 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 กราฟแสดงปริมาณของหญาทะเลในแตละป และทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี  

ตัวเลขสีดํา – ปริมาณหญาทะเลในปนั้น 

ตัวเลขสีเทา – ปริมาณหญาทะเลท่ีเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับปกอนหนา 

0

1

2

3

4

5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015
Sum of Supervised

Sum of OBIA

Supervised 

OBIA 

ป 

ตารางกิโลเมตร 

คาเฉลี่ย Supervised = 3.67 

OBIA = 3.62 

ตารางกิโลเมตร 

ป 
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สรุปผลของการเปลี่ยนแปลงหญ าทะเลนั้น 

คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีหญาทะเลคือ 0.7 ตร.

กม. โดยเม่ือเปรียบเทียบระหวางปแรกและปสุดทายของ

การศึกษานี้ (ป 2003 และ 2015) จะมีการเปลี่ยนแปลง

ของหญาทะเลโดยมีหญาทะเลเพ่ิมข้ึน 0.82 ตร.กม. ซ่ึงจะ

นําขอมูลพ้ืนท่ีหญาทะเลท่ีได นํามาทําการเปรียบเทียบกับ

ขอมูลในแตละป วาพ้ืนท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี

เทาไหร แลวแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีการเปลี่ยนแปลง

พ้ืนท่ีหญาทะเล 

 
รูปที่ 9 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีหญาของป 2003 และ 2015 

รูปที่ 10 แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีจากป 2004 มา 

2015 

    สีดํา – เปลี่ยนจากหญาทะเลเปนพ้ืนท่ีบก 

    สีชมพู – เปลี่ยนจากหญาทะเลเปนน้ํา 

   สีเหลือง – เปนจากพ้ืนท่ีบกเปนหญาทะเล 

    สีน้ําเงิน – เปลี่ยนจากน้ําเปนหญาทะเล 

    สีเขียว – พ้ืนท่ีหญาทะเลเดิม 

4.การประเมินความถูกตอง (Overall 

Accuracy)  

จากการจําแนกหญ าทะเลประเภทตางๆท่ี

ปรากฏบนขอมูลภาพถายจากดาวเทียมท้ังสองวิธีแลว จะ

มีคาความถูกตองดังนี้  

จากการทดสอบความถูกตองของการจําแนก

โด ย ใช เท ค นิ ค  Supervised Classification แ ล ว  มี

ความถูกตอง (Overall Accuracy) ของแตละปอยูท่ี  

ประมาณ  76 % และคาสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa 

Coefficient) อ ยู ท่ี  0.68 Substantial agreement 

แสดงดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคาความถูกตองของวิธีการจาแนก

ขอมูลแบบกากับดูแล (Supervised Classification) 

ป พ.ศ. Overall 

Accuracy 

Kappa 

2003 79 0.76 

2004 81 0.77 

2005 73 0.72 

2006 82 0.78 

2007 74 0.61 

2008 78 0.67 

2009 73 0.72 

2010 80 0.75 

2011 71 0.58 

2013 72 0.59 

2014 69 0.55 

2015 80 0.75 

คาเฉลี่ย Overall = 76%, Kappa = 0.68 

จากการทดสอบความถูกตองของการจําแนก

โดยใชเทคนิค Object Based Image Analysis (OBIA) 

แลว มีความถูกตอง (Overall Accuracy) ของแตละปอยู

ท่ีประมาณ 72 % และคาสัมประสิทธ์ิแคปปา (Kappa 

Coefficient) อ ยู ท่ี  0.6 0 Substantial agreement 

แสดงดังตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงคาความถูกตองของวิธีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงวัตถุ (Object Based Image Analysis 

(OBIA) 

ป พ.ศ. Overall 

Accuracy 

Kappa 

2003 70 0.59 

2004 65 0.52 

2005 73 0.61 

2006 69 0.55 

2007 70 0.58 

2008 70 0.57 

2009 75 0.61 

2010 75 0.61 

2011 80 0.75 

2013 70 0.65 

2014 79 0.67 

2015 72 0.60 

คาเฉลี่ย Overall = 72%, Kappa = 0.60 

 

วิจารณและสรุปผล 

 

 ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีหญา

ทะเล บริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม พบวาผลจาก

การจําแนกพ้ืนท่ีหญาทะเลท้ัง 2 วิธีนั้น มีการเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนท่ีหญาทะเลไปในทิศทางเดียวกัน พ้ืนท่ีหญาทะเล

ในแตละปจะมีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเล็กนอย โดย

เทคนิค Supervised Classification พ้ืนท่ีหญาทะเลในป 

2006 มีขนาดพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และป 2010 มีขนาดพ้ืนท่ี

นอยท่ีสุด โดยมีขนาดพ้ืนท่ี 4.67 ตร.กม. และ 3.03 ตร.

กม . ตามลํ า ดับ  และเทคนิ ค  Object Based Image 

Analysis พ้ืนท่ีหญาทะเลในป 2008 มีขนาดพ้ืนท่ีมาก

ท่ีสุด และป 2003 มีขนาดพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด โดยมีขนาดพ้ืนท่ี 

4.61 ตร.กม. และ 2.87 ตร.กม. ตามลําดับ 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล ผลท่ีไดถือวาอยู

ระดับท่ีพอใช โดยคาความเชื่อม่ัน (Overall Accuracy) 

ของแตละวิธีจะอยูท่ีประมาณ 76% และ 72% และคา

สัมประสิท ธ์ิแคปปา (Kappa Coefficient) อยู ท่ี  0.68 

Substantial agreement แ ล ะ  0.6 0  Substantial 

agreement  

  จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคลื่นสึนามิท่ี

เกิดข้ึนในป 2547 นั้น ไมมีผลกระทบหรือมีผลกระทบ

เพียงเล็กนอยตอการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีหญาทะเล 

พ้ืนท่ีหญาทะเลไมมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงของ

จํานวนประชากรหญาทะเล 

 ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลภาพถาย ผลการ

วิเคราะหจะขึ้นอยูกับสัญญาณรบกวนในภาพดวย ถา

ขอมูลภาพอยูในชวงฤดูแลงนั้น มีผลโดยตรงตอระดับการ

สังเคราะหแสงของพืช ทําใหดาวเทียมไมสามารถบันทึก

ขอมูลในชวง NIR (Near Infrared) และถาภาพอยูในชวง

ฤดูฝนนั้น ก็อาจจะเกิดอุปสรรคเร่ืองเมฆ ไอน้ํารบกวน 

จากปญหาในเบื้องตนนั้นทําใหวัตถุแตละชนิดสะทอนแสง

ไมเทากัน ทําใหไมสามารถแปลความหมายของภาพไดงาย 

ซ่ึงในสวนนี้จะตองใชขอมูลการลงภาคสนามมาชวยในการ

ปรับแกขอมูลใหถูกตอง 

 โดยจากการศึกษาของ M. Lyons แ ล ะ

คณะ (2011) ไดศึกษาเทคนิคการสํารวจระยะไกลสําหรับ

จําแนกหญาทะเล ในพ้ืนท่ีชาฝงตะวันออกเฉียงใต ของ

รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย ในชวงป ค.ศ. 1972-

2010 ซ่ึงใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat โดยทํา

การแปลพืชพรรณหลายชนิด ของหญาทะเลทุกปโดยแปล

ปละ 1 ภาพ ซ่ึงในการวิเคราะหจะใชขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม ซ่ึงผลของการศึกษามี

ความถูกตองและสอดคลองกับการศึกษาอ่ืนๆ และแสดง

ใหเห็นแนวโนมระยะยาวของการกระจายตัวของหญา

ทะเลในพ้ืนท่ี โดยขอมูลท่ีไดจะมีความละเอียดในระดับ

ปานกลาง และจะเปนขอมูลท่ีจะชวยประเมินพ้ืนฐานของ

ทรัพยากร ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในชวงท่ีผานมา 
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ขอเสนอแนะ 

 

 วิธีการท่ีใชวิเคราะหในการศึกษานี้เหมาะสําหรับ

แหลงหญาทะเลในพ้ืนท่ีน้ําขึ้น-น้ําลง ถาจะนําไปใชใน

พ้ืนท่ีอ่ืน จะตองมีการปรับวิธีใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้นๆ 

 ขอมูลภาพถายดาวเทียมในแตละปมีคาของแต

ละแบนดท่ีแตกตางกัน ไมสามารถใชคา trainning ในการ

จํ า แ น ก ข อ มู ล แ บ บ กํ า กั บ ดู แ ล  (Supervised 

Classification) รวมกันได จึงตองทําการวิเคราะหภาพ

แยกในแตละป เพ่ือท่ีจะหาพ้ืนท่ีหญาทะเลในแตละป 

 คุณภาพของขอมูลภาพถายดาวเทียม ซ่ึงมีขนาด

ในแตละ pixel คือ 30x30 เมตร ยังมีขนาดท่ีไมละเอียด

มากนัก ทําใหพ้ืนท่ีท่ีไดออกมาเปนพ้ืนท่ีคราวๆ ซ่ึงการ

เลือกชนิดของภาพถายดาวเทียมเพ่ือนํามาศึกษาควรเลือก

ภาพใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศึกษา ควรจะใช

ภาพถายท่ีมีความละเอียดสูง ซ่ึงจะมีคาใชจายท่ีสูงมากข้ึน

ดวย 

 ขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM และ 

Landsat 8 OLI เปนขอมูลท่ีไมสามารถกําหนดเวลาถาย

ของภาพได จึงมีอุปสรรคในแตละภาพ เชน ภาพมีเมฆติด

เขามา ทําใหยากตอการจําแนกพ้ืนท่ี และเม่ือไมสามารถ

กําหนดเวลาถายของภาพได ทําใหไมสามารถเลือกภาพใน

ชวงเวลาท่ีน้ําลงไดเต็มท่ีของแตละวันได 

 ในการศึกษาคร้ังตอไป อาจจะตองใชอุปกรณ

ถายภาพ ท่ีสามารถหลบเลี่ยงปญหาของสัญญานรบกวน 

เชน อากาศยานไรคนขับ ((Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV))  เพราะ UAV สามารถลดขอจํากัดเรื่อง เมฆ หรือ

น้ําขึ้น-น้ําลง ได และยังไดภาพท่ีเปนปจจุบันอีกดวย 
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บทคัดยอ: หญาทะเลเปนแหลงทรัพยากรชายฝงท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนแหลงอาหาร และท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา  ปจจุบันหญาทะเลมี

ปริมาณลดลง เนื่องจาก ถูกทําลายจากมนุษย และภัยธรรมชาติ ในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชภาพถายทางอากาศ จากหุนยนต

อากาศยานขนาดเล็ก (Small Unmanned Aerial Vehicle : sUAV) เพ่ือจัดทําแผนท่ีภาพถายรายละเอียดสูง ของชนิดพันธ

หญาทะเล และความหนาแนนของหญาทะเล โดยภาพจากหุนยนตอากาศยานขนาดเล็ก จะเปนภาพสีจริง    (RGB camera) 

และภาพอินฟาเรดใกล (Near Infrared)  เพ่ือทดสอบการจําแนกระหวาง การจําแนกขอมูลเชิงจุดภาพ (Pixel Based 

Classification) ดวยข้ันตอนการจําแนกความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood- Classification) กับวิธีการจําแนก

ขอมูลเชิงวัตถุ (Object-based Classification) รวมกับแบบจําลองฐานกฎ (Rule Based Model) เพ่ือเปรียบเทียบความ

ถูกตองในการจําแนกชนิดพันธหญาทะเล  ผลการศึกษา ในภาคสนามชนิดพันธของหญาทะเลท่ีพบไดแก หญาคาทะเล 

(Enhalus acoroides) หญาใบมะกูด (Halophila ovalis) หญาชะ-เงาเตา (Thalassia hemprichii) เปนตน ผลวิธีการ

จําแนกแบบควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญมีคาความถูกตองโดยรวม (Overall Accuracy) สูงกวาเทคนิคการจําแนกเชิงวัตถุ โดย

วิธีการจําแนกแบบควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญมีคาความถูกตองโดยรวม 88% และคาสัมประสิทธ์ิแคปปา (Kappa Coefficient) 

อยูท่ี 0.84 สวนวิธีการจําแนกเชิงวัตถุความถูกตองโดยรวมอยูท่ี 80% และคาสัมประสิทธ์ิแคปปาเทากับ 0.71 จึงนําวิธีการ

จําแนกแบบควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญมาทําแผนท่ี การจําแนกรอยละความหนาแนนของหญาทะเล โดยความถูกตองโดยรวมอยูท่ี 

77% และคาสัมประสิท ธ์ิแคปปาเทากับ 0.69 สําหรับการศึกษาในอนาคต ควรใชกลองถายภาพหลายชวงคลื่น 

(Multispectral Camera) เพ่ือชวงคลื่นท่ีเหมาะในการจําแนกมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: หญาทะเล, ระบบอากาศยานขนาดเล็ก, การจําแนกขอมูลภาพเชิงวัตถุ,อินฟาเรดใกล  

 

ABSTRACT: Seagrass ecosystem is importantly known to the marine resources, It also provides a habitat 

and food of aquatic life. Currently, the seagrass area has decreasing through Human and Natural factors. 

The ground data and aerial images obtained by the small Unmanned Aerial System (sUAS) were used in 

this study. The RGB-NIR cameras and the grid flight planning were selected for image capturing. For the 

seagrass species identification, the Maximum likelihood Classification (MLC) was applied for the pixel 

based classification and the rule based was applied for the object based classification then 
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compared both methods by the accuracy assessment. The seagrass in this area is shown to species of 

Enhalus acoroides, Halophila ovalis and Thalassia hemprichii. The highest accuracy is shown in the MLC 

method  

as the accuracy of around 88% (Kappa coefficient as 0.8) while the rule based classification is shown to 

the accuracy around 80% (Kappa coefficient 0.7) these data can be appropriated for the seagrass mapping 

methodology. Further study will apply the multispectral camera on the sUAS for improve the accuracy of 

seagrass mapping.   

  

Keywords: seagrass, sUAS, MLC, Near-infrared 

บทนํา 

 หญาทะเลนั้นมีความสําคัญในหลายดาน ไดแก 

เปนแหลงอาหาร แหลงท่ีอยูอาศัย และแหลงวางไขของ

สัตวน้ําบางชนิด และยังเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของสัตว

ท่ีใกลสูญพันธุอยางเชน พะยูน เตาทะเล และโลมา เปน

ตน หญาทะเลท่ีพบในประเทศไทยมีประมาน 11 ชนิด 

(สมบัติและคณะ,2549)  ซ่ึงหญาทะเลนั้นเปนระบบนิเวศ

แรก ๆ ท่ีไดรับผลกระท้ังจากบนแผนดินและทะเล ท้ังท่ี

เกิดจากมนุษยและธรรมชาติ ไมวาจะทางตรงหรือ

ทางออม (กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง,2556) ซ่ึง

บริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เปนแหลงหญาทะเลท่ี

สําคัญของประเทศ พบหญาทะเลท้ังหมด 8 ชนิด จาก 11 

ชนิดท้ังนี้ผูวิจัยความสนใจในการใชการสํารวจระยะไกล 

(Remote Sensing) จากระบบหุนยนตอากาศยานขนาด

เล็ก (Small Unmanned Aerial System: sUAS)  

 จากการศึกษาท่ีผานมานั้นไดมีการใชเทคโนโลยี

การสํารวจระยะไกลในการสํารวจหญ าทะเลโดยใช

ภ าพถ ายดาว เที ยม  (Satellite Imagery) มาทํ าการ

วิเคราะห ซ่ึงไมสามารถกําหนดชวงเวลาในการบันทึกภาพ

ได อ ย า ง อิ ส ระ (Temporal Resolution) จึ ง ทํ า ให ไม

เหมาะสมกับการสํารวจหญาทะเล เนื่องจากอยูในบริเวณ

ท่ี มีน้ํ าขึ้ น  – น้ํ าลง  รวม ท้ั งอาจจะมี เมฆบดบั งห รือ

รายละเอียดความคมชัดของภาพ (Spatial Resolution) 

ซ่ึงตรงกันขามกับระบบหุนยนตอากาศยานขนาดเล็กนั้น

ส าม ารถจะบั น ทึ ก ข อ มู ล ได อ ย า ง อิ ส ระ (Data on 

demand) และไดภาพท่ีมีรายละเอียดสูง (Very High 

Resolution : VHR) โดยใชวิธีการจําแนกหญาทะเลดวย

วิธีควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ(Supervised classification) 

และวิ ธี ก ารจํ าแนกข อ มู ล เชิ ง วัต ถุ  (Object based 

classification)  โ ด ย ใ ช ดั ช นี พื ช พ ร ร ณ  NDVI 

( Normalized Difference Vegetation Index) (

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

,2552) ชวยในการจําแนกรวมกับกลองอินฟาเรดใกล

(Near Infrared :NIR) เพ่ื อ เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพ ในการ

จําแนก และคุณสมบัติการสะทอนของวัตถุ (Spectral 

Reflectance) ชวยในการจําแนกชนิดพันธของหญาทะเล 

  ในงานวิจัยนี้จะมุงประเด็นวิจัยในการประยุกต

ภาพถายทางอากาศจากระบบหุนยนตอากาศยาน เพราะ

ภาพท่ีไดนั้นมีความละเอียดสูง (Very high Resolution : 

VHR) สามารถกําหนดชวงเวลาไดอยางอิสระ รวมท้ัง

พัฒนาแบบจําลองในการจําแนกชนิดพันธุหญาทะเล เพ่ือ

เปนพัฒนาในการสรางรูปแบบการจําแนก และและเปน

แนวทางสําหรับวิธีการสํารวจรูปแบบใหมโดยใชระบบ

หุนยนตอากาศยานตอไปในอนาคต 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ

ความถูกตองในการจําแนกชนิดพันธหญาทะเล ดวย

วิธีการจําแนกขอมูลเชิงจุดภาพ และการจําแนกขอมูลเชิง

วัตถุ  
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อุปกรณและวิธีการศึกษา 

1. สถานที่ศึกษา 

 บริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ตําบลไมฝาด อําเภอ

สิเกา จังหวัดตรัง โดยใชระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม 

(Universal Transverse Mercator :UTM) แบบจําลอง

โลก WGS 1984 Zone 47N มีพิกัดทางภูมิศาสตร คือ 

534068 E 814725 N มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 7,000 ไร 

 แสดงดังรูปท่ี 1 

 

2. การเก็บขอมูล 

ทําการเตรียมขอมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตรของ

พ้ืน ท่ีศึ กษา (GIS database) เพ่ื อช วยในการสํ ารวจ

ภาคสนามใหมีความถูกตองท้ังทางทฤษฎี และปฏิบัติ โดย

ฐานขอมูลทางภูมิสาสตรท่ีไดจัดเตรียม ไดแก ขอบเขต

อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ขอบเขตและขนาดของพ้ืนท่ี

การศึกษา (Admin Boundary) เสนถนน (Road) ภาพ

พ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงไดจากภาพถายโปรแกรม Google 

Earth ป 2015 และระบบฐานขอมูลสารสนเทศจากกรม

ทรัพยากรชายฝง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 พ้ืนท่ีหญาทะเลบริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจา

ไหม 

 

 

 

 

2.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม 

 การเก็บขอมูลในภาคสนามจะทําการสุมสํารวจ

แบบจุด (spot check method) โดยจะสุมวาง quadrat

ขนาด 0.5x0.5 เมตร (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน, 2554) และ 

ศึกษาเก็บตัวอยางเพ่ือศึกษาคาการสะทอนพลังงาน

(Reflectance) จ าก เค รื่ อ งส เป ค โต เร ดิ โอ มิ ต เตอ ร 

( Spectroradiometer :wavelength 325-1075 nm.)

และทําการบันพิกัดจาก เครื่องกําหนดตําแหนงพิกัดบน

พ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS) และ 

เก็บตําแหนงของจุดตัวอยางในภาคสนาม เพ่ือนําขอมูลไป

ใชประเมินคาความถูกตองกับภาพจากหุนยนตอากาศยาน 

        

2.3 การวางแผนแนวบิน และการถายภาพจากระบบ

หุนยนตอากาศยาน 

 กํ าหนดแนวการบินแบบกริด  (Grid flight 

planing) แสดงดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การวางแนวบินแบบกริด  

(ที่มา: www.dronedeploy.com) 

 

โดยใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช (Ground 

Control Point : GCP) ท้ังหมด 6 จุด เพ่ือเปนจุดอางอิง

ในการปรับแกภาพถ าย เชิ ง เรขาคณิ ต  (Geometric 

Correction) เพ่ือใหมีความถูกตองมากท่ีสุด 

จากนั้นทําการบันทึกภาพถายทางอากาศโดย

เลือกชวงเวลาน้ําลงตํ่าสุดของวัน เพ่ือใหไดภาพพ้ืนท่ีหญา

ทะเลอยางชัดเจน ดวยกลองบันทึกภาพชวงคลื่น 
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ตามองเห็นแบบดิจิตอล (Visible camera : RGB) แสดง

ดังรูปท่ี 4 และบันทึกภาพชวงคลื่นอินฟราเรดใกล (Near 

Infrared camera : NIR) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จําแนกพ้ืนท่ีหญาทะเล Charoenjit et, al (2014) แสดง

ดังรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพถายชวงคลื่นอินฟราเรดใกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ภาพถายชวงคลื่นตามองเห็น 

 

 โดยบินถายเปนแนวอยางเปนระบบเพ่ือใหงาย

ตอการประมวลผล โดยท่ีแนวบินจะตองมีการซอนทับของ

ภาพท้ังทางดานหนา (Overlap) ท่ี 80% และดานขาง 

(Side lap) ท่ี 70% แสดงดังรูปท่ี 5 เพ่ือความสมบูรณ

ของภาพถายทางอากาศ ในการถายภาพตั้งความสูงในการ

บินท่ี 250 เมตร ความเร็วประมาน 10-15 เมตรตอวินาที 

ปรับกลองใหถายเปนแนวดิ่งขนานกับพ้ืน และ 

 

 

บันทึกภาพท่ี 3 วินาทีตอรูป กลองท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้

คือกลองดิจิตอล DJI รุน FC300S  

Resolution : 4000x3000 pixel, Focal length : 4 

mm. และกลองอินฟราใกล NGB Converted Canon 

S110 Resolution : 4000x3000 pixel Focal length : 

4 mm ซ่ึงเปลี่ยนกอนการบินจะมีการคํานวณความสูง

ของการบิน โดยสมการท่ี (1) ดังนี้ 

 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
= 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝
  (1) 

 

เม่ือ      

Ground Sampling Distance (GSD) แทน 

ความละเอียดภาพตอพิกเซล (เซนติเมตร/พิก

เซล) 

           Pixelsize แทน ขนาดภาพของกลอง (µm) 

           Altitude แทน ความสูงในการบิน (m) 

           Focal แทน ความยาวโฟกัสของกลอง (mm) 

รูปที่ 5 การบินซอนทับของภาพ 

(ที่มา: กัญญา ดวงฉุน ,2555) 

 

 เม่ือไดภาพจากหุนยนตอากาศยานแลวนําภาพ

ม า ทํ า ก า ร  mosaic เ พ่ื อ ให ได ภ าพ  Orthomosaic 

รายละเอียดสูงของพ้ืนท่ีศึกษา และนําแผนท่ีภาพถายทาง

อากาศไปวิเคราะหชวงคาการสะทอนของหญาทะเล 
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3. วิเคราะหขอมูล 

 ทดสอบการจําแนกระหว่าง วิธีการจําแนก

แ บ บ ค ว บ คุ ม โ ด ย ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ  (Supervised 

classification) ดวยข้ันตอนการจําแนกความนาจะเปน

สู ง สุ ด  ( Maximum Likelihood- Classification) 

วิเคราะหรวมกับขอมูลเชิงคลื่น (Spectral information) 

กั บ วิ ธี ก า รจํ าแน ก เชิ ง วั ต ถุ  (Object-based Image 

Analysis :OBIA) และขอมูลเชิงพ้ืนผิว (Textural  

Information) เพ่ือเปรียบเทียบความถูกตองในการ

จําแนกชนิดพันธหญาทะเล โดยวิเคราะหจาก ภาพถาย

ชวงคลื่นตามองเห็น และ ชวงคลื่นอินฟาเรดใกล และใช 

ดั ช นี พื ช พ ร ร ณ  ( Normalized Difference 

Vegetation Index :NDVI) ชวยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจําแนกสวนท่ีเปนพืชพรรณ 

 

3.1 การจําแนกขอมูลเชิงจุดภาพ 

      (Pixel Based Classification) 

 การสะทอนพลังงานท่ีความยาวชวงคลื่น ท่ี

ตางกันของพืชพรรณ ดิน และน้ํา สามารถทําใหแยก

ประเภทของวัตถุชนิดตาง ๆ  ซ่ึงมีการตอบสนองตอชวง

คลื่นตาง ๆ เฉพาะ เรียกวา ลักษณะบงชี้เชิงสเปกตรัม

(Spectral Signature) พืชพรรณในชวงคลื่นท่ีตามองเห็น 

คลอโรฟลลของพืชดูดกลืนพลังงานสีน้ําเงิน 400-500 

nm.,สีแดง600-700 nm. แตสะทอนพลังสีเขียว 500-

600 nm. แตพบคาการสะทอนสูงในชวงคลื่นอินฟาเรด 

700-1300 nm. เพ่ือสรางสัญญาณชีพลักษณของหญา

ทะเลแตละชนิด (Spectral Signature)  เพ่ือชวยในการ

จําแนกหญาทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  คาการสะทอนพลังงานของหญาทะเลแตละชนิด

และทราย 

ดั ช นี พื ช พ ร ร ณ  ( Normalized Difference 

Vegetation Index :NDVI) โดยใชคาการสะทอนในชวง

คลื่นสีแดง และคาการสะทอนในชวงคลื่นอินฟาเรดใกล

(Rouse et al,1974) ในการคํานวณดังสมการท่ี (2)  

 

  NDVI = NIR-RED          (2) 

                     NIR+RED               

เม่ือ 

     NDVI = ดัชนีพืชพรรณ 

NIR  = ชวงคล่ืนใตแดงใกลหรืออินฟาเรดใกล 

     RED = ชวงคล่ืนตามองเห็นแสงสีแดง 

 ใ น ก า ร เ น น ข อ มู ล ภ า พ  ( image -

enchantment )เพ่ือใหงายตอการจําแนก การศึกษา

ค รั้ ง นี้ วิ ธี ค ว บ คุ ม โด ย ผู เชี่ ย ว ช าญ  (Supervised - 

Classification) ดวยข้ันตอนการจําแนกความนาจะเปน

สูงสุด (Maximum- Likelihood- Classification) โดยมี

คาความถูกตองมากกวา 60 % ขึ้นไป  (Richard –et 

al.,2006,Roelfsema,2009)  

 ผูควบคุมจะตองรูรายละเอียดและ คุณสมบัติ

ของวัตถุวาเปนเชนใดเพ่ือนํ ามาใช เลือกกลุมขอมูล 

ตัวอยางท่ีเปนคาความสวางของจุดภาพซ่ึงเปนตัวแทนของ

รายละเอียดนั้นในการจําแนกขอมูล โดยจุดภาพท่ีเปน

ตัวแทนของกลุมตัวอยางนั้ น เรียกวา กลุ ม ตัวอยาง

Oral presentation หนา 81 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครอืขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 6 
ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหวาง วันท่ี 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

(Training Area) เพ่ือเปนตัวแทนขอมูลแตละประเภท 

แลวใหคอมพิวเตอรทําการคํานวณคาสถิติ(สํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ,2552)  

 

3.2 การจําแนกขอมูลเชิงวัตถุ 

     (Object-based Classification) 

เปนการคํานวณเนื้อภาพหรือการวิเคราะห 

เนื้อภาพเพ่ือใหไดโครงรางของเนื้อภาพ เปนการวัดคา

ความเขมระดับสีเทาของพิกเซล (Pixel) หรือเรียกการ

วิเคราะหแบบนี้วา การวิเคราะหเมตริกซความสัมพันธของ

ระดับสีเทา (Gray – Level Co – occurrence Matrix :  

GLCM) (R.M. Haralick, 1979) ใชการจําแนกเชิงวัตถุ 

(Object-based Classification) โดยใชแบบจําลองฐาน

กฎ (Rule Based Model) หลักการของการท่ีวัตถุท่ีมีการ 

ส ะ ท อ น เห มื อ น เป น วั ต ถุ ช นิ ด เ ดี ย ว กั น  ด ว ย วิ ธ ี        

Multi-resolution Segmentation ซึ่งเปนวิธีการ 

แบงสวนแบบ bottom-up region-emerging โดย

เปนการจับกลุมของขอมูลที่เริ่มจะจุดภาพ (Pixel) 

และใชคาดัชนีพืชพรรณ NDVI และคาลักษณะของ

พื้น ผิว GLCM (Homogeneity) เขามาชวยในการ

จําแนก (Su et al, 2009)  

ในข้ันสุดทายทําการประเมินการตรวจสอบ

ความถูกตองของผลการจําแนกขอมูลโดยใชวิธีการสราง

Error Matrix หรือ  Confusion Matrix และใช  Kappa 

coefficient มาแสดงระดับความสอดคลองระหวางขอมูล

อางอิง และผลการจําแนกท่ีไดมาเปนระดับความเชื่อม่ัน

ของขอมูล (Cohen, 1960) 

 

ผลและวิจารณ 

  

การศึกษาครั้งนีทํ้าการเปรียบแทบระหวาง 

การจําแนกขอมูลเชิงจุดภาพ และ การจําแนกขอมูลเชิง-

วัตถุ จากภาพถายรายละเอียดสูงจากหุนยนต-อากาศยาน

ขนาดเล็ก 

4.1 ผลการจําแนกชนิดพันธุของหญาทะเลจากขอมูล   

      เชิงจุดภาพ 

 การศึกษาครั้งนีจ้ะทําการจําแนกเฉพาะชนิด

พันธุของหญาท่ีพบมากในพ้ืนท่ีศึกษาเทานั้น ไดแก 1)

หญาคาทะเล (Enhalus acoroides)  2)หญาใบมะกูด 

(Halophila ovalis) 3)หญาชะเงาเตา (Thalassia 

hemprichii) แสดงดังรูปท่ี 5 โดยใชดัชนีพืพรรณ NDVI 

ชวยในการแยกสวนท่ีไมใชหญาทะเล (non-seagrass 

area) ผลการประเมินการตรวจสอบความถูกตองของผล

การจําแนก แสดงในตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แผนท่ีการจําแนกชนิดพันธุของหญาทะเลดวยวิธี

ควบคุมโยผูเชี่ยวชาญ (Supervised Classification)  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเมินความถูกตองของการจําแนก

แบบความนาจะเปนไปไดสูงสุดดวยวิธีควบคุมโย

ผูเชี่ยวชาญ 

class non Ha. Th. Ea. total UA% 

Non 23 2   25 92 

Ho. 1 23 1  25 92 

Th. 2 2 20 1 25 80 

Ea.   2 22 25 88 

total 26 28 23 23   

PA% 88 82 86 95   

คําอธิบายอักษรยอ 

 Non = non-seagrass 

 Ho. = Halophila ovalis 
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 Th. = Thalassia hemprichii 

 Ea. = Enhalus acoroides   

  UA = User Accuracy 

 PA = Producer Accuraacy 

 

4.2 ผลการจําแนกชนิดพันธุของหญาทะเลจากขอมูล   

      เชิงวัตถุ 

 

 การจัดทําแผนท่ีขอบเขตหญาทะเล แบงพ้ืนท่ีท่ี

เปนทรายแยกออกจากพ้ืนท่ีหญาทะเล โดยใชการการ

จําแนกเชิงวัตถุ โดยการการจําแนกวิเคราะหลายพ้ืนผิว  

ดวยการวิเคราะหเมตริกซความสัมพันธของระดับสีเทา 

(Gray – Level Co – occurrence Matrix : GLCM) 

โดยเลือกคาลักษณะของพ้ืนผิว(homogeneity) และคา

ดัชนีพืชพรรณ NDVI เขามาชวยในการจําแนกโดยใหคา

คา่พารามิเตอร์ท่ีกําหนดในการจําแนกวตัถ ุ(Object-

based Classification) โดยกําหนดพารามิเตอรดังนี้

Scale parameter = 40, Shape = 0.2, 

Compactness = 0.8 โพลิกอนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด มี

ขนาด 0.000359 ตารางกิโลเมตร และ โพลิกอนท่ีมี

ขนาดเล็กท่ีสุด มีขนาด 0.000007 ตารางกิโลเมตร 

แสดงดังรูปท่ี 6 

ผลการประเมินการตรวจสอบความถูกตองของ

ผลการจาํแนก แสดงในตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ภาพจากการทํา Multi-scale Segmentation 

 

รูปที่ 7 แผนท่ีการจําแนกชนิดพันธุของหญาทะเลโดยการ

จําแนกเชิงวัตถุ (Object-based Classification) 

 

ตารางที่ 2 ผลการเมินความถูกตองของผลการจําแนก 

ขอบเขตหญาทะเลรายละเอียดสูง 

 

คําอธิบายอักษรยอ 

 Non = non-seagrass 

 Ho. = Halophila ovalis 

 Th. = Thalassia hemprichii 

 Ea. = Enhalus acoroides   

 UA = User Accuracy 

 PA = Producer Accuracy 

 

 จากการเปรียบการจําแนกระหวางวิธีการ

จําแนกแบบควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ กับวิธีการจําแนกเชิง

วัตถุ ผลปรากฏวาวิธีการจําแนกแบบควบคุมโดย

ผูเชี่ยวชาญ มีคาความถูกตองโดยรวมมากกวา วิธีการ

จําแนกเชิงวัตถุ โดยคาความถูกตองโดยรวมเทากับรอยละ 

class Ea. Ha. Th. non total UA% 

Ea. 18 4 1 2 25 72 

Ho.  20 3 2 25 80 

Th. 1 2 20 1 25 84 

non 2 2 1 20 25 80 

total 21 28 25 25   

PA% 83 76 77 86   
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88 และรอยละ 80 ตามลําดับ และมีคาสัมประสิทธิ์แคป

ปาเทากับ 0.84 และ 0.71 ตามลําดับ 

 ดังนั้นจึงไดนําวธีิการจําแนกแบบควบคุมโดย

ผูเชี่ยวชาญ มาใชเพ่ือหาความหนาแนนของหญาทะเลใน

พ้ืนท่ีศึกษา 

 

4.3 ผลการจําแนกรอยละความหนาแนนของหญาทะเล

การจําแนกรอยละความหนาแนนของหญาทะเล 

 แบงระดับออกเปน 4 ระดับดังนี้ 1) สมบูรณ

นอย หมายถึง มีการปกคลุมของหญาทะเลนอยกวารอย

ละ 25 2) สมบูรณปานกลาง มีการปกคลุมของหญาทะเล

รอยละ 26-50 3) สมบูรณดี มีการปกคลุมของหญาทะเล

รอยละ 51-75 4) สมบูรณมากการปกคลุมของหญาทะเล

รอยละ 76-100 (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง

ประมง ชายฝงทะเล และปาชายเลน , 2557) ดวยวิธี

ควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ แสดงดังรูปท่ี 6 ผลการประเมิน

การตรวจสอบความถูกตองของผลการจําแนก แสดงใน

ตารางท่ี 3  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แผนท่ีรอยละความหนาแนนของหญาทะเลดวยวิธี

ควบคุมโยผูเชี่ยวชาญ(Supervised Classification 

Maximum Likelihood- Method) 

 

 

 

ตารางที่ 3 ผลการจําแนกรอยละความหนาแนนของหญา

ทะเล 

 

คําอธิบายอักษรยอ 

 UA = User Accuracy 

 PA = Producer Accuraacy 

โดยความถูกตองโดยรวมอยูท่ี 77% และคาสัมประสิทธิ์

แคปปาเทากับ 0.69 

 

วิจารณและสรุปผล 

 

 ในการสํารวจพ้ืนท่ีหญ าทะเลจะนั้นจําเปน

จะต อ งสํ ารวจ ในช ว ง เวลาน้ํ าล ง  เพ่ื อ ให ได ผล ท่ี มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงดาวเทียมนั้นไมสามารถ กําหนดชวงเวลา

ในการถายภาพได เนื่องจากหญาทะเลเปนระบบนิเวศ ท่ี

ออนไหวและได รับผลกระทบท้ังจากธรรมชาติและ

กิจกรรมของมนุษย ดังนั้นผูวิจัยจึงนําระบบหุนยนตอากาศ

มาประยุกต เทคนิคในการสํารวจซ่ึงสามารถกําหนด

ชวงเวลาในการบันทึกภาพไดอยางอิสระ(Temporal 

Resolution) ขอมูลท่ีไดนั้นมีรายละเอียดสูงและมีความ

เปนปจจุบันมากท่ีสุด 

 จากการศึกษาท่ีผานมา การศึกษาของ วิศรุทธิ์ 

อินทรเรือง(2557)ไดทําการแผนท่ีการจําแนกชนิดหญา

ทะเล ใน อาวปาคลอกจังหวัดภูเก็ต ดวยวิธีควบคุมโย

ผู เชี่ยวชาญ  จากดาวเทียม WorldView-2 พบวามีคา

Class 

% 

0-

25 

26-

50 

51-

75 

76-

100 

total UA

% 

0-25 17 6 2  25 68 

26-50  19 6  25 76 

51-75  2 17 6 25 68 

76-100 1   24 25 69 

total 18 27 25 30 100  

PA% 94 73 68 80   
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ความถูกตองโดยรวมเทากับ 75% และคาสัมประสิทธ

แคปปาเทากับ 0.61  

จตุพร พันธุทอง (2554) ทําการศึกษาการประยุกตการ

รับรูระยะไกลเพ่ือเปรียบเทียบขอมูลการจําแนกหญาทะเล 

พ้ืนท่ีอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรีพบวา การจําแนก

หญาทะเลดวยวิธีการ Minimum Distance to Means 

และวิธีการMaximum Likelihood Classifier มีคาความ

ถูกตองเฉลี่ยเมากับ 75 % โดยใชขอมูลการดาวเทียม 

THEOS และ ดาวเทียม ALOS 

โดยผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาการจําแนกชนิดพันธุของ

หญาทะเลจากวิธีจําแนกแบบควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ มีคา

ค วามถู ก ต อ ง ถู กต อ ง โด ยรวมอ ยู ท่ี  8 8% และค า

สัมประสิทธิ์แคปปาเทากับ 0.84 การจําแนกชนิดพันธุของ

หญาทะเลจากวิธีการจําแนกเชิงวัตถุ คาความถูกตองโดย

รวมอยูท่ี 77% และคาสัมประสิทธ์ิแคปปาเทากับ 0.71 

จึงนําวิธีจําแนกแบบควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ มาทําการการ

จําแนกรอยละความหนาแนนของหญาทะเล พบวามีคา

ความถูกตองโดยรวมอยูท่ี 77% และคาสัมประสิทธ์ิแคป

ปาเทากับ 0.69 จากการศึกษาการเปรียบแทบวิธีการ

จํ า แ น ก จ า ก ข อ มู ล เชิ ง จุ ด ภ า พ  ( Pixel Based 

Classifications) มีความถูกตองมากกวา วิธีการจําแนก

ขอมูลเชิงวัตถุ(Object Based Classification) จะเห็นได

วาการจําแนกชนิดของหญาทะเล จากหุนยนตอากาศยาน

นั้นมีความถูกตองโดยรวมนั้นมากกวาขอมูลภาพท่ีไดจาก

ดาวเทียม ซ่ึงภาพท่ีไดจากหุนยนตอากาศยานนั้นมี

รายละเอียดของภาพ(Resolutions)อยู ท่ีประมาน 10 

เซนติเมตร ตอ 1 พิกเซล ซ่ึงละเอียดมากกวาดาวเทียม ทํา

ใหมีความถูกตองมากกวา  

 ชนิดของหญาทะเลท่ีพบมากในพ้ืนท่ีไดแก  

หญ าคาทะเล  (Enhalus acoroides) หญ าใบมะกู ด 

(Halophila ovalis)และ หญ าชะเงาเต า (Thalassia 

hemprichii) เปนตน 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ควรทําการศึกษาเก็บขอมูลใหครบท้ัง 2 ชวง คือ 

ชวงกอนฤดูมรสุม และ หลังฤดูมรสุม เพ่ือศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีหญาทะเล เนื่องจากหญาทะเลเปน

แหลงทรัพยากรแรก ๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากธรรมชาติ 

และมนุษย ไมวาท้ังทางตรงและทางออม  

 คุณภาพของภาพท่ีไดนั้นจะขึ้นอยูกับชวงเวลา

บันทึกภาพ ควรหลีกเหลี่ยงชวง 11 นาฬิกา ถึง 13 

นาฬิกา เนื่องจะเกิดแสงสะทอนจากดวงอาทิตยมากกวา

ชวงเวลาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดปญหาในการตอภาพ (mosaic) 
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ความหลากหลายของพรรณพืชกับปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าชุมชน เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด  
อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 
Plant diversity and carbon storage in community forest, Mueang Mai Kokkruat 
Subdistrict Municipality, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 
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บทคัดย่อ: จากการศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชน เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือน กันยายน 2559 โดยการส ารวจชนิดและจ านวนของไม้ต้นทั้งหมดในพื้นที่ 

และส ารวจชนิดของพืชพื้นล่างด้วยการสุ่มวางแปลงตัวอย่างแบบสี่เหลี่ยมขนาด 55 เมตร พบไม้ต้นทั้งสิ้น 31 วงศ์ 79 สกุล 
95 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Fabaceae รองลงมาคือ วงศ์ Rubiaceae และ วงศ์ Combretaceae ตามล าดับ ผล
การศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมของไม้ต้น พบว่า มีปริมาณคาร์บอนสะสมรวมทั้งหมดเท่ากับ 134.00 ตันคาร์บอน และมี
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งหมดเท่ากับ 491.78 ตันคาร์บอนไดออกไซด์  โดยไม้ต้นที่มีปริมาณมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินมากที่สุด คือ ประดู่ป่า มะค่าแต้ ตะแบกเกรียบ สะเดา และตะโกนา มีค่าเท่ากับ 55.36, 40.39, 31.34, 
16.67 และ 12.44 ตัน ตามล าดับ พบพืชพื้นล่าง จ านวน 50 วงศ์ 112 สกุล 132 ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิดของพืชพื้นล่าง
มีค่าสูง เท่ากับ 3.77 ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการให้ข้อมูลสนับสนุนการดูแลรักษาและจัดการป่า
ชุมชนในพื้นทีมี่ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ค าส าคัญ: ความหลากหลายพืช คาร์บอนสะสม นครราชสีมา  
 

ABSTRACT: Plant diversity in community forest of Mueang Mai Kokkruat subdistrict municipality, Mueang 
District, Nakhon Ratchasima Province was conducted between August 2015 and September 2016. Tree 

species were studied throughout the area, while understory species were randomed using 55 meters 
plots. Tree diversity of 31 families 79 genera 95 species was found. The dominant families were Fabaceae, 
Rubiaceae, and Combretaceae, respectively. Total carbon storage of trees was 134.00 tons carbon. Total 
carbon dioxide absorption was 491.78 tons CO2. The most biomass were found in Pterocarpus 
marcrocarpus (55.35 tons), Sindora siamensis (40.39 tons), Lagerstroemia cochinchinensis (31.34 tons), 
Azadirachta indica (16.67 tons), and Diospyros rhodocalyx (12.44 tons), respectively. Diversity of 
understory plant were 50 families 112 genera 132 species. High diversity index of Shannon-Weiner was 
found (H’= 3.77) for understory species. This research can be used as supporting information for 
conservation and management of community forest in efficient and sustainable way. 
 
Keywords: Plant diversity, Carbon storage,  Nakhon Ratchasima 
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บทน า 
 

ป่าชุมชนมีประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง คือ ผลผลิตจาก
ป่าที่เป็นเนื้อไม้ และ ผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ ของป่า
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์เป็น ยาสมุนไพร พืช
อาหาร ยางไม้ เป็นต้น ของป่าที่ได้จากสัตว์ป่า เช่น เก้ง
และหมูป่า ตลอดจนพวกแมลงต่าง ๆ เช่น ผึ้ง จิ้งหรีด 
เป็นต้น ของป่าที่ได้จากเชื้อรา ได้แก่  เห็ดป่าต่าง ๆ ซึ่งมี
ความหลากหลายแตกต่างกันตามชนิดป่ า ส าหรับ
ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ อิทธิพลที่มีต่อการเกิดฝนตก 
เป็นป่าต้นน้ าล าธารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและจุลินทรีย์ 
ช่วยป้องกันการเซาะกร่อนหน้าดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนและช่วย
ลดสภาวะโลกร้อน ปรับสภาพภูมิอากาศ ป้องกันลมพายุ 
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon dioxide; CO2) ในบรรยากาศของโลกมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง  
โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกในปัจจุบันมีสาเหตุ
มาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก  
ซึ่งปริมาณของก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ถูกปลดปล่อยมา
จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การตัด
ไม้ท าลายป่า และจากกระบวนการอุตสาหกรรม การ
เปลี่ยนแปลงของวัฏจักรคาร์บอนในป่าไม้เป็นปัจจัยส าคัญ
ส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 
ทั้ ง ใน ด้ า น ก า รป ล ด ป ล่ อ ย  แ ล ะ ก า รดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยระบบป่าไม้เป็น
แหล่งดูดซับคาร์บอนที่ส าคัญ โดยพืชจะกักเก็บและดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง (Photosynthesis) และกักเก็บไว้ในรูปของมวล
ชีวภาพ (Biomass) ทั้งในส่วนเหนือพื้นดินและใต้พื้นดิน 
(ณัฐสิตา ปล้ ากระโทก และสุภาพร จันทร์โส, 2558) 

พื้นที่ของป่าชุมชนเทศบาลต าบลเมืองใหม่โคก
กรวด มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลโคกกรวด  

 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ
มีพรรณไม้หลากหลายชนิดที่นับวันจะหาได้ยากจากสังคม
เมือง มีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เช่น การเก็บของป่าเพื่อน าไปบริโภค 
การเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตามมักจะประสบปัญหาจากชุมชน
ร่วมด้วย เช่น การตัดต้นไม้เพื่อน าไปเผาถ่าน มีการทิ้งขยะ
ในบริเวณป่า จึงท าให้สภาพป่าถูกท าลาย พรรณไม้หลาย
ชนิดมีจ านวนลดลง 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
ความหลากหลายของพรรณพืชและปริมาณคาร์บอน
สะสมของไม้ต้นในป่าชุมชนเทศบาลต าบลเมืองใหม่โคก
กรวด เพื่อประเมินป่าเบื้องต้น ให้ทราบข้อมูลพื้นฐานด้าน
ความหลากชนิด การกระจายพันธุ์ และปริมาณคาร์บอน
สะสมของไม้ต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยส่งเสริมให้
มีความรู้และความเข้าใจในอนุรักษ์ป่าชุมชน การน า
ผลผลิตจากป่าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วิธีการ 
 

ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายของพรรณพืช ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2558 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยการส ารวจชนิด
และจ านวนของไม้ต้นที่มีความสูงมากกว่า 130 เซนติเมตร 
และมีเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก (130 เซนติเมตร) 
ตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ขึ้นไป บันทึกข้อมูลชนิด ความสูง 
เส้นรอบวงล าต้นที่ความสูงระดับอก พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ท าการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากชนิด ค่าความหลาก
ชนิด วิเคราะห์ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินจากสมการ
แอลโลเมตรี (Allometric equation) โดย Ogawa et al. 
(1965) ปริมาณคาร์บอนสะสม และคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ถูกดูดซับ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2554) 

ส ารวจชนิดของพืชพื้นล่างด้วยการสุ่มวางแปลง

ตัวอย่างแบบสี่เหลี่ยมขนาด 55 เมตร บันทึกข้อมูลชนิด
และจ านวน วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชื้นใน
ดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
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และความสูงจากระดับน้ าทะเล ถ่ายภาพและเก็บตัวอย่าง
เพื่อการระบุชนิดและเป็นตัวอย่างอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท าการวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความหลากชนิดด้วย Shannon-Wiener Index ค่าความ
หลากชนิด และค่าความสม่ าเสมอในการกระจายตัว (ดอก
รัก มารอด, 2554) 
 
ผลและวิจารณ์ 
 

จากการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ต้น พบ
พรรณไม้ต้นทั้งสิ้น 6,143 ต้น จ าแนกชนิดได้ 6,069 ต้น 
31 วงศ์ 95 ชนิด (ตารางที่ 1) และไม่สามารถระบุชนิดได้ 
จ านวน 74 ต้น เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ ระหว่าง
ด าเนินการศึกษาวิจัย โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ 
Fabaceae 28 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์  Rubiaceae 7 
ช นิ ด  ว ง ศ์  Combretaceae 5  ช นิ ด  แ ล ะ ว ง ศ์ 
Annonaceae  Capparaceae แ ล ะ  Lamiaceae พ บ
วงศ์ละ 4 ชนิด 
 ผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมของไม้ต้น 
พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดเท่ากับ 
269.96 ตัน โดยมีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสะสมอยู่ในส่วน
ของล าต้นมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 217.60 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
80.60 รองลงมาคือ กิ่ง 41.84 ตัน และใบ 10.52 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 15.50 และ 3.90 ตามล าดับ เมื่อค านวณ
ปริมาณคาร์บอนสะสม และปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
ของไม้ต้น พบว่า มีปริมาณคาร์บอนสะสมรวมทั้งหมด
เท่ากับ 134.00 ตันคาร์บอน และมีปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งหมดเท่ากับ 491.78 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณคาร์บอนสะสม ปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณมวลชีวภาพ 
 
 ไม้ต้นที่มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมาก
ที่ สุ ด  คื อ  ป ร ะ ดู่ ป่ า  (Pterocarpus macrocarpus)  
มะค่าแต้ (Sindora siamensis var. siamensis) ตะแบก 
( Lagerstroemia cochinchinensis) ส ะ เ ด า 
(Azadirachta indica) แ ล ะ ต ะ โ ก น า  (Diospyros 
rhodocalyx) มีค่าเท่ากับ 55.36, 40.39, 31.34, 16.67 
และ 12.44 ตัน ตามล าดับ (ภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสะสมของ
ไม้ต้นที่มีปริมาณมากที่สุด 5 ล าดับแรก 
 

ไม้ต้นที่มีปริมาณคาร์บอนสะสมมากที่สุด คือ 
ประดู่ป่า มะค่าแต้ ตะแบก สะเดา และตะโกนา มีค่า
เท่ า กั บ  27.68, 20.20, 15.67, 8.34 แ ล ะ  6.22 ตั น
คาร์บอน ตามล าดับ (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่  3 แสดงปริมาณคาร์บอนสะสมของไม้ต้นที่มี
ปริมาณมากที่สุด 5 ล าดับแรก 
 
 ไ ม้ ต้ น ที่ มี ป ริ ม า ณ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด คือ ประดู่ป่า  มะค่าแต้  
ตะแบก สะเดา และตะโกนา มีค่าเท่ากับ 101.58, 74.11, 
57.51 , 30.59 และ 22.83 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
ตามล าดับ (ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของไม้ต้นที่มีปริมาณมากที่สุด 5 ล าดับแรก 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของอานุช คีรีรัฐ
นิคม และทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร (2556) ในป่าชุมชนบ้าน
หนองถิน ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
พบไม้ต้นจ านวน 27 วงศ์ 40 ชนิด และมีปริมาณคาร์บอน
สะสมเท่ากับ 129.55 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ ซึ่งน้อยกว่า
บริ เวณป่าชุมชนเทศบาลต าบลเมืองใหม่ โคกกรวด 
เนื่องจากไม้ต้นในพื้นที่ป่าชุมชนเทศบาลต าบลเมืองใหม่
โคกกรวดมีจ านวนต้นและขนาดของพื้นที่หน้าตัดมากกว่า 
แสดงให้เห็นว่า การอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ในพื้นที่ มี

ความส าคัญต่อปริมาณการสะสมคาร์บอนมาก อย่างไรก็
ตามไม่ควรลดบทบาทหรือความส าคัญของไม้ขนาดเล็ก 
เพราะไม้ที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นมีอัตราการเจริญเติบโตที่
รวดเร็วจึงท าให้อัตราการกักเก็บคาร์บอนสูงเป็นการช่วย
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ นอกจากนี้ไม้
ขนาดเล็กเหล่านี้หากมีการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม
ก็จะกลายเป็นไม้ใหญ่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของป่าในการ
เพิ่มมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและสะสมคาร์บอนได้มากขึ้น
ในอนาคต (Brown, 1996) 

ส่วนผลการศึกษาพืชพื้นล่างและลักษณะทาง
นิเวศวิทยา พบพรรณพืชพื้นล่าง จ านวน 50 วงศ์ 112 
สกุล 132 ชนิด (ตารางที่ 1) โดยจัดเป็นพืชไม่มีท่อล าเลียง 
1 ชนิด พืชมีท่อล าเลียงแต่ไม่สร้างเมล็ด 1 ชนิด  พืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว 31 ชนิด  พืชใบเลี้ยงคู่ 98 ชนิด  วงศ์ที่พบมาก
ที่สุด คือ วงศ์ Fabaceae รองลงมาคือ วงศ์ Poaceae 
และ Malvaceae จากการวิเคราะห์ค่าความหลากชนิด 
พบว่า ค่าดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม้ มีค่าเท่ากับ 
3.7685 ค่าความหลากชนิดของพรรณไม้ มีค่าเท่ากับ 
43.3167 ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ มีค่าเท่ากับ 0.4166 

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาพรรณไม้พื้นล่าง
ของ เทียมหทัย ชูพันธ์ (2550) ในป่าโคกไร่ อ าเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม ที่มีค่าดัชนีความหลากชนิด 
เท่ากับ 3.2033 และการศึกษาของ เสาวลักษณ์ จ าเริญ
ธรรม และอัญชลี ล าพึง (2557) ที่มีค่าเท่ากับ 3.6627 จะ
เห็นได้ว่าป่าชุมชนเทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวดมี
ความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างสูงกว่า และยังพบ
พ รรณ ไม้ พื้ น ล่ า งที่ มี ค วามส าคั ญ  เช่ น  ม ะลิ ไส้ ไก่ 
(Jasminum siamense Craib) ที่เป็นไม้ถิ่นเดียว ซึ่งบ่ง
บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนเมืองแห่งนี้ที่ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาด้านนิเวศวิทยา พื้นที่
ป่าชุมชนเทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด อยู่ในสภาพ
สังคมพืชแบบป่าเบญจพรรณ ดินร่วนปนทราย จากการ
บันทึกข้อมูล 7 ครั้ง ใน 16 แปลงตัวอย่าง พบว่า มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดิน ระหว่าง 3-7 อุณหภูมิของดิน 
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ระหว่าง 34-40 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นในดิน ระหว่าง 
0-8 ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ระหว่าง 20-98 โดยพืช
บางชนิดสามารถพบได้กระจายทั่วไปในพื้นที่ เช่น เสี้ยวป่า 
ตะแบกเกรียบ มะค่าแต้ คนทา มะลิไส้ไก่ บานไม่รู้โรยป่า 
หญ้ากาบหอยตัวเมีย เป็นต้น ในขณะที่พืชบางชนิดพบได้
ในพื้นที่จ ากัดหรือพบในบางบริเวณ เช่น ตีนตุ๊กแก มอส 
พบตามบริเวณที่มีน้ าซับ จากข้อมูลนิเวศวิทยา แสดงให้
เห็นว่า ความชื้นในดินมีความแตกต่างค่อนข้างมากตาม
ฤดูกาล อันเนื่องจากสภาพดินทรายที่ เก็บกักความชื้นได้
น้อย 
 
สรุป 
 
 จากการศึ กษา แสดงให้ เห็ นว่ า  ป่ าชุ มชน
เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด มีความหลากหลายของ
พรรณพืชทั้งไม้ต้นและไม้พื้นล่าง อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญ
ในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนให้กับสังคมเมือง พืช
หลายชนิดในพื้นที่มีศักยภาพในด้านสมุนไพร ซึ่งควรน าไป
ศึกษาต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ดูแลและจัดการป่าชุมชนให้พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อพรรณพืชในป่าชุมชน เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื้อพื้นเมือง 

Acanthaceae Asystasia gangetica บาหยา 

  Barleria strigosa สังกรณี 

  Ruellia tuberosa  ต้อยติ่ง 

Amaranthaceae Achyranthes aspera พันงู พันงูขาว 

  Amaranthus viridis ผักโขม 

  Gomphrena celosioides บานไม่รู้โรยป่า 

Amaryllidaceae Crinum asiaticum พลับพลึง 

Anacardiaceae Buchanania lanzan มะม่วงหัวแมงวัน 

  Lannea coromandelica กุ๊ก อด อ้อยช้าง 

  Spondias pinnata มะกอก 

Annonaceae Annona squamosa น้อยหน่า 

  Hubera cerasoides กะเจียน 

  Melodorum fruticosum ล าดวน 

  Uvaria dulcis นมวัว 

Apocynaceae Aganonerion polymorphum ส้มลม 

  Alstonia scholaris สัตบรรณ 

  Carissa spinarum หนามพรม 

  Raphistemma hooperianum ข้าวสารดอกเล็ก 

  Streptocaulon juventas เถาประสงค ์

  Telosma sp. ขจร 

  Toxocarpus villosus เถาวัลย์แดง 

  Wrightia pubescens โมกมัน 

  Zygostelma benthamii อบเชยเถา 

Araceae Amorphophallus sp. อีรอก 

  Rhaphidophora chevalieri พลูช้าง 

  Typhonium trilobatum อุตพิด 

  Typhonium sp. สกุลอุตพิด 

Asparagaceae Asparagus racemosus สามสิบ ผักชีช้าง 

Asteraceae Ageratum conyzoides สาบแร้งสาบกา 

  Chromolaena odorata สาบเสือ 

Bignoniaceae Heterophragma sulfureum แครกฟ้า ฮังแฮ้ง 

  Millingtonia hortensis ปีบ 

  Stereospermum tetragonum แคทราย แคหิน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื้อพื้นเมือง 

Boraginaceae Heliotropium indicum หญ้างวงช้าง 

  Ehretia laevis ก้อม หมัน ตังมี้ 

Burseraceae Garuga pinnata ตะคร้ า 

Cactaceae Nopalea cochenillifera ตาลปัตรฤาษี 

Clusiaceae Garcinia cowa ชะมวง 

Combretaceae Combretum quadrangulare สะแกนา 

  Terminalia alata รกฟ้า 

  Terminalia glaucifolia แหนนา 

  Terminalia pierrei ตะแบกกราย 

Capparaceae Capparis flavicans กระจิก  งัวเลีย 

  Capparis micracantha ชิงชี่ 

  Capparis sepiaria หนามวัวซัง 

  Maerua siamensis แจง 

Celastraceae Celastrus paniculatus กระทงลาย 

  Salacia chinensis ก าแพงเจ็ดชั้น 

  Siphonodon celastrineus มะดูก 

Commelinaceae Commelina benghalensis ผักปลาบ 

  Murdannia loriformis หญ้าปักกิ่ง 

  Murdannia nudiflora กินกุ้งน้อย 

  Murdannia spectabilis แห้วกระต่าย 

Convolvulaceae Evolvulus alsinoides ใบต่อก้าน 

  Evolvulus nummularius ใบต่างเหรียญ 

  Ipomoea obscura โตงวะ  สะอึก 

Cornaceae Alangium salviifolium ปรู  ปรู๋ 

Cucurbitaceae Coccinia grandis ต าลึง 

  Momordica charantia มะระขี้นก 

Cyperaceae Cyperus rotundus หญ้าแห้วหมู 

  Fimbristylis sp.1 - 

  Fimbristylis sp.2 - 

  Fimbristylis sp.3 - 

Dipterocarpaceae Shorea siamensis รัง 

Ebenaceae Diospyros castanea ตะโกพนม 

  Diospyros mollis มะเกลือ 

  Diospyros rhodocalyx ตะโกนา 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื้อพื้นเมือง 

Euphorbiaceae Acalypha indica ต าแยแมว 

  Croton bonplandianus เปล้าทุ่ง 

  Croton crassifolius พังคี 

  Euphorbia hirta น้ านมราชสีห์ 

  Jatropha curcas สบู่ด า 

  Jatropha gossypifolia สบู่แดง 

  Suregada multiflora ขันทองพยาบาท 

Fabaceae Afzelia xylocarpa มะค่าโมง 

(Caesalpinioideae) Bauhinia racemosa ชงโคนา 

  Bauhinia saccocalyx เสี้ยวป่า 

  Cassia fistula ราชพฤกษ์  คูน 

  Delonix regia หางนกยูงฝรั่ง 

  Peltophorum dasyrrhachis อะราง 

  Lasiobena scandens กระไดลิง 

  Pterolobium macropterum แก้วมือไว 

  Senna garrettiana แสมสาร 

  Senna siamea ขี้เหล็ก 

  Senna tora ชุมเห็ดไทย 

  Sindora siamensis มะค่าแต้ 

  Tamarindus indica มะขาม 

Fabaceae Acacia harmandiana กระถินพิมาน 

(Mimosoideae) Albizia lebbeck พฤกษ์ 

  Albizia lebbekoides คาง 

  Albizia saman จามจุรี 

  Erythrophleum succirubrum ซาด  พันซาด 

  Leucaena leucocephala กระถิน 

  Neptunia javanica กาเสดโคก 

  Pithecellobium dulce มะขามเทศ 

  Xylia xylocarpa แดง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื้อพื้นเมือง 

Fabaceae Abrus precatorius มะกล่ าตาหนู 

(Papilionoideae) Christia vespertilionis หางนกลิง 

  Clitoria ternatea อัญชัน 

  Crotalaria medicaginea ผักแว่นต้น 

  Dalbergia nigrescens ฉนวน 

  Dalbergia oliveri ชิงชัน 

  Dendrolobium lanceolatum แกลบหนู 

  Derris scandens เถาวัลย์เปรียง 

  Desmodium triflorum หญ้าเกล็ดหอย 

  Pterocarpus macrocarpus ประดู่ป่า 

  Rhynchosia bracteata มะแปบป่า 

  Rhynchosia minima กาวกะปอม 

  Sophora exigua ถั่วดินโคก 

  Stylosanthes humilis ถั่วสไตโล 

  Tephrosia purpurea ครามป่า 

  Tephrosia vestita ด่านราชสีห์ 

Hypericaceae Cratoxylum cochinchinense ติ้วเกลี้ยง 

Hypoxidaceae Hypoxis aurea ตาลเดี่ยว 

Lamiaceae Hymenopyramis brachiata กระดูกกบ 

  Tectona grandis สัก 

  Vitex gamosepala หมากเล็กหมากน้อย 

  Vitex limonifolia สวอง  ตีนนก 

Leeaceae Leea macrophylla พญารากหล่อ 

  Leea thorelii กะตังใบเตี้ย 

Linderniaceae Lindernia ciliata เงี่ยงปลา 

  Lindernia pierreanoides หญ้ารากหอม 

Lythraceae Lagerstroemia cochinchinensis ตะแบกเกรียบ 

  Lagerstroemia floribunda ตะแบกนา 

  Lagerstroemia loudonii เสลา 
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Malvaceae Abutilon indicum มะก่องข้าว 

  Bombax anceps งิ้วป่า 

  Corchorus sp. ปอกระเจา 

  Grewia abutilifolia ข้าวจี่ ปอยาบ 

  Grewia eriocarpa ปอแก่นเทา 

  Helicteres lanata ขี้อ้น 

  Sida acuta หญ้าขัดใบยาว 

  Sida cordifolia หญ้าขัดใบป้อม 

  Sida subcordata หญ้าขัดหลวง 

  Triumfetta sp. เส้ง 

Melastomataceae Memecylon edule พลองเหมือด 

Meliaceae Azadirachta indica สะเดา 

  Chukrasia tabularis ยมหิน 

  Walsura trichostemon กัดล้ิน 

Menispermaceae Pachygone dasycarpa หนามพรม 

Moraceae Artocarpus lacucha หาด  มะหาด 

  Streblus asper ข่อย 

Ochnaceae Ochna integerrima ตาลเหลือง 

Olacaceae Olax psittacorum น้ าใจใคร่ 

Oleaceae Jasminum anodontum ไส้ไก่ 

  Jasminum siamense มะลิวัลย์เถา 

Orchidaceae Geodorum sp. ว่านจูงนาง 

Oxalidaceae Biophytum umbraculum ทืบยอด 

Passifloraceae Passiflora foetida กะทกรก 

Phyllanthaceae Antidesma ghaesembilla เม่าไข่ปลา มะเม่า 

  Bridelia ovata มะกา 

  Flueggea virosa ก้างปลาขาว 

  Phyllanthus amarus ลูกใต้ใบ 

  Phyllanthus virgatus ขางอ าไพ 

  Sauropus hirsutus ผักหวานนก 

  Sauropus quadrangularis มะยมเกลี้ยง 
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ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื้อพื้นเมือง 

Poaceae Acroceras munroanum หญ้าใบไผ่ 

  Brachiaria mutica หญ้าขน 

  Chloris gayana หญ้ารังนก 

  Dactyloctenium aegyptium หญ้าปากควาย 

  Digitaria sp. หญ้าตีนกา 

  Heteropogon contortus หญ้าหนวดฤาษี 

  Paspalum sp. หญ้านมหนอน 

  Setaria sp. หญ้าดอกห่าง 

  Themeda sp. หญ้าแฝก 

  Vietnamosasa pusilla เพ็ก 

Polygalaceae Polygala erioptera ต่างไก่แคระ 

Polytrichaceae Polytrichum sp. มอส 

Rhamnaceae Ziziphus cambodiana ตะครอง 

  Ziziphus jujuba พุทรา 

  Ziziphus oenoplia เล็บเหยี่ยว 

Rubiaceae Catunaregam spathulifoilia เคด เคล็ด 

  Catunaregam tomentosa ระเวียง 

  Gardenia obtusifolia ค ามอกน้อย 

  Hymenodictyon orixense ส้มกบ  อุโลก 

  Ixora cibdela เข็มป่า 

  Mitragyna diversifolia กระทุ่มนา 

  Morinda coreia ยอป่า 

  Tamilnadia uliginosa ตะลุมพุก 

Rutaceae Atalantia monophylla มะนาวผี 

  Clausena excavata หัสคุณ 

  Naringi crenulata กระแจะ 

Salicaceae Casearia grewiifolia กรวยป่า 

  Flacourtia indica ตะขบป่า 

Sapindaceae Schleichera oleosa ตะคร้อ 

  Sisyrolepis muricata ตะคร้อหนาม 

  Zollingeria dongnaiensis ขี้หนอน  ขี้มอด 

Selaginellaceae Selaginella sp. ตีนตุ๊กแก 

Simaroubaceae Harrisonia perforata คนทา 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ชื่อวงศ ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื้อพื้นเมือง 

Smilacaceae Smilax luzonensis ย่านทาด  เขือง 

  Smilax ovalifolia เถาวัลย์ยั้ง 

Solanaceae Solanum incanum มะเขือขื่นหนาม 

Stemonaceae Stemona tuberosa หนอนตายหยาก 

Verbenaceae Lantana camara ผกากรอง 

Vitaceae Cayratia trifolia เถาคัน  หุนแป 

  Cissus repens เถาคัน 

Zingiberaceae Curcuma parviflora กระเจียวขาว 

  Kaempferia marginata เปราะป่า 

Zygophyllaceae Tribulus terrestris หนามกระสุน 
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การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากระบบหุ่นยนต์อากาศยานในการจ าแนกพรรณไม้ตน้ บริเวณ
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดจันทบุรี 
Application of Very High Resolution Imageries from Mini Unmanned Aerial System for 
Forest Tree Species in Angaet Forest Community of the Chaipattana Foundation, 
Chanthaburi Province 
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2 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทคัดย่อ: ป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด เป็นโครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นได้ศึกษาหาความรู้ 
การอนุรักษ์ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ ต าบลตก-พรม อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี มีขนาดพื้นที่ประมาณ 160 ไร่ ในปัจจุบัน ได้มีเทคโนโลยีการส ารวจ และการท าแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูง
ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบันที่สุดของพื้นที่ศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ การประยุกต์เทคโนโลยีระบบอากาศยาน
ขนาดเล็ก (small Unmanned Aerial System : sUAS) เพื่อจ าแนกพรรณไม้ยืนต้นจากภาพถ่าย และการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ซึ่งภาพที่ได้จากอากาศยานจะเป็นภาพสีจริงที่ได้จากกล้อง น ามาวิเคราะห์ร่วมกับการท าดัชนีพืชพรรณ Green-
Red Vegetation Index : GRVI และใช้เทคนิคการจ าแนกเชิงวัตถุ (Object-based Image Analysis : OBIA) โดยร่วมกับ
การพัฒนาแบบจ าลองฐานกฎ (Rule-based Model) เพื่อที่จะทดสอบการระบุพรรณไม้ยืนต้น ผลการศึกษาในการใช้
แบบจ าลองฐานกฎ ประยุกต์กับเทคนิคการจ าแนกเชิงวัตถุกับภาพถ่ายรายละเอียดสูงที่ได้จากอากาศยานขนาดเล็กมีความ
ถูกต้องประมาณ 55% และค่าความสอดคล้องของข้อมูล (Kappa Coefficient) อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ปานกลาง 
(Moderate Agreement) ระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก และเทคนิคแบบฐานกฎมีประสิทธิภาพที่ช่วยในการจ าแนก 
และท าแผนที่ป่าไม้รายละเอียดสูงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมในการจัดการป่าไม้ได้ในอีกทางหนึ่ง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ พรรณไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ Hevea brasiliensis (ยางพารา), Lagerstroemia 
floribunda Jack (ตะแบก), Horsfieldia glabra (Blume) Warb (มะพร้าวนกกก), Brucea javanica (L.) Merr (ราชดัด), 
Hibiscus Macrophyllus (ปอหู) เป็นต้น โดยในอนาคตจะท าการทดสอบกล้อง Near Infrared และพัฒนาโมเดลที่สามารถ
จ าแนกได้ถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด, ระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก, การจ าแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ, แบบจ าลองฐานกฎ 
 
ABSTRACT: Angaet-forest is the project development of local community to conserve natural forests and 
to demonstrate how biodiversity can increase economy development. The study area is in Tokprom Sub-
District, Khlung District, Chanthaburi Province and covers area of 0.25 square kilometer. The objective of 
this study was to identify tree species using aerial maps by the small unman aerial system (sUAS) and 

mailto:suwannalert_l@hotmail.com


การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครอืข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 

ณ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

Oral presentation หน้า 101 
 

ground data. In the field, the multirotor aircraft and RGB camera were used for image acquisition, while 
the ground data was collected by the forest inventory technique. Firstly, the green-red vegetation index 
(GRVI) was used for forest area extraction, then the object-based image analysis (OBIA) and the rules-
based model were applied for the tree species identification. The study recorded Hevea brasiliensis, 
Lagerstroemia floribunda Jack, Horsfieldia glabra (Blume) Warb, Brucea javanica (L.) Merr and Macaranga 
denticulate   as dominant tree species. This method presented moderate accuracy with 55% and with 
kappa coefficient of around 0.42, nonetheless the rules-based model showed satisfactory results of the 
classification. sUAS is a powerful technology for creating very high resolution maps and can be applied on 
various fields. For the further study, the higher precision of forest species classification will be addressed 
using the near infrared camera.     
 
Keywords: Angaet forest, sUAS, OBIA, Rules-based model 
 
บทน า 
 

การเจริญเติบโตของสังคมเมืองท าให้จ านวนป่า
ไม้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว โดยอาจเกิดจากการบุกรุก
พื้นที่ป่าเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ จึงควร
ด าเนินการปกป้องและรักษาผืนป่าให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
เนื่องจากป่าชุมชนเป็นกลไกลที่ส าคัญที่ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับป่า รวมทั้ งจัดการ ฟื้ นฟู  รักษา และใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ และแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์ใน
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า, 
2556) ทางผู้ศึกษามีความสนใจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด 
จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ งเป็นพื้นที่ ของครอบครัวลักคุณะ
ประสิทธิ์ ขอพระราชทานน้อมเกล้าถวายที่ดิน เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่า รวมทั้งมีความสนใจการ
ส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) จากระบบหุ่นยนต์
อ า ก า ศ ย า น ข น า ด เล็ ก  (smallUnmanned Aerial 
System) ร่วมกับเทคนิคการจ าแนกเชิงวัตถุ (Object-
based Classification)  ซึ่ ง เ ป็ น เท ค นิ ค ท า ง ด้ า น
กระบวนการเชิงเลขขั้นสูงเข้ามาช่วยในการจ าแนกพรรณ
ไม้ยืนต้น 

 ในอดีตการจ าแนกพืชพันธุ์ป่าไม้จะใช้ภาพถ่าย
จ า ก ด า ว เที ย ม ที่ มี ค ว า ม ล ะ เอี ย ด ภ า พ  (Spatial 
Resolution) ปานกลาง และรายละเอียดต่ า ประกอบกับ
ไม่สามารถก าหนดช่วงระยะเวลาในการบันทึกภาพ  
(Temporal Resolution) ในช่วงระยะเวลาที่ต้องการ 
พร้อมกับภาพที่บันทึกจากดาวเทียมนั้นอาจจะถ่ายติด 
เมฆและบดบังพื้นที่ศึกษา ท าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากภาพถ่ายดาวเทียมนั้นลดลงไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการจ าแนกข้อมูลคือวิธีการจ าแนกด้วยสายตา
อาจจะมีการผิดพลาดที่เกิดจากการท าต่อเนื่องแบบซ้ าๆ 
ซึ่งเป็นการผิดพลาดที่ตัวบุคคล (Human error) จึงต้องใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจ าแนกเพื่อลดความ
ผิดพลาด แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่รู้ถึงสิ่งที่แสดงใน
ภาพ ตัวบุคคลจึงต้องสร้างโมเดลเพื่อให้คอมพิวเตอร์ช่วย
จ าแนก โดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ (Object 
based classification) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
อาศัยลักษณะของวัตถุเชิงภาพ หรือกลุ่มของจุดภาพ แทน
การใช้ค่าสะท้อนพลังงานของจุดภาพเดี่ยว (สุภาพงษ์, 
2555) , (Charoenjit K. et al.) เนื่องจากผู้ศึกษาได้ภาพ
จากหุ่นยนต์อากาศยานที่มีรายละเอียดสูง ท าให้การใช้
เทคนิคการจ าแนกเชิงจุดภาพนั้นไม่เหมาะที่จ าน ามาใช้ใน
การจ าแนกภาพที่มีรายละเอียดสูง 
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 ในงานวิจัยนี้จะมุ่งประเด็นวิจัยในการประยุกต์
ภาพถ่ายทางอากาศจากระบบหุ่นยนต์อากาศยาน เพราะ
ภาพที่ได้นั้นมีความละเอียดสูง (Very high Resolution : 
VHR) สามารถก าหนดช่วงเวลาในการบินที่ต้องการได้ 
รวมทั้งพัฒนาแบบจ าลองในการจ าแนกพรรณไม้ยืนต้น ใน
ข้างต้นนี้ได้เลือกใช้กฎของพัซซ่ี (Fuzzy Logic) เพิ่มเข้าไป
ในแบบจ าลองฐานกฎ (Rules-based Model) เพื่อเป็น
พัฒนาในการสร้างรูปแบบการจ าแนก และเป็นแนวทาง
ส าหรับ 
วิธีการส ารวจรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบหุ่นยนต์อากาศยาน
ต่อไปในอนาคต 
 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อจ าแนก
พรรณไม้ยืนต้นจากภาพถ่ายทางอากาศจากหุ่นยนต์
อากาศยานขนาดเล็ก โดยบูรณาการเทคนิคการจ าแนก
ข้อมูลเชิงวัตถุ และข้อมูลส ารวจภาคสนาม 
 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

1. สถานที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาป่าชุมชน 

บ้านอ่างเอ็ดมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดจันทบุรี มีพิกัดทาง
ภู มิ ศ า ส ต ร์  คื อ  2 1 0 0 0 9  E 1395191 N มี พื้ น ที่
โดยประมาณ 160 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติโดยประมาณ 
80 ไร่ 

2. การเก็บข้อมูล 
2.1 การเตรียมข้อมูล 
ท าการเตรียมข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ของ

พื้ นที่ ศึ กษา (GIS database) เพื่ อช่ วยในการส ารวจ
ภาคสนามให้มีความถูกต้องทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ โดย
ฐานข้อมูลทางภูมิสาสตร์ที่ได้จัดเตรียม ได้แก่ ขอบเขตการ
ปกครองระดับต าบล  (Tambon Boundary) ขอบเขต
และขนาดของพื้นที่การศึกษา (Admin Boundary) เส้น
ถนน  (Road) ภาพพื้นที่การศึกษาซึ่งได้จากภาพถ่าย
โปรแกรม Google Earth ป ี2015 

 

2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 การเก็บข้อมูลในภาคสนามจะท าการวางแปลง
ตัวอย่างชั่วคราว (Temporary plot) และก าหนดการสุ่ม
จ านวนตัวอย่าง โดยจะวางแปลงขนาด 10x10 เมตร เพื่อ
ส ารวจไม้ใหญ่ (คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช, 2553) คือไม้ที่มีเส้น
รอบวงระดับอกมากกว่า 15 เซนติเมตร และใช้เครื่องบอก
ต า แห น่ งพิ กั ด บ น พื้ น ผิ ว โล ก  (Global Positioning 
System : GPS) ท าการเก็บต าแหน่งของพืชพรรณที่ได้
ส ารวจในแปลงตัวอย่างชั่วคราว และถ่ายรูปไว้ประกอบ
ต าแหน่งของพรรณไม้แต่ละชนิดเพื่อน าข้อมูลไปใช้ร่วมกับ
ภาพจากหุ่นยนต์อากาศยาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        รูปที่ 1 การวางแผนแนวบนิแบบกริด 
        (ท่ีมา: Dronedeploy) 

 
2.3 การวางแผนแนวบิน และการถ่ายภาพ

จากระบบหุ่นยนต์อากาศยาน 
 ก าหนดแนวการบินแบบกริด  (Grid flight 
planing) แสดงดังรูปที่  1 โดยให้ครอบคลุมในพื้ นที่
การศึกษา และเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการปรับแก้
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ จะต้องท าจุดอ้างอิงพิกัด 
(Ground Control Point : GCP) ทั้งหมด 6 จุด เพื่อเป็น
จุ ด อ้ า งอิ ง ใน ก ารป รับ แก้ ภ าพ ถ่ าย เชิ ง เรข าค ณิ ต 
(Geometric Correction) ให้มีความถูกต้องมากที่สุด 

จากนั้นท าการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วย
กล้องบันทึกภาพแบบ True color RGB โดยบินถ่ายเป็น
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แนวอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล โดยที่
แนวบินจะต้องมีการซ้อนทับของภาพทั้งทางด้านหน้า 
(Overlap) ที่  85% และด้านข้าง (Side lap) ที่  75% 
แสดงดังรูปที่ 2 เพื่อความสมบูรณ์ของภาพถ่ายทางอากาศ 

ในการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศจะบินที่
ความสูง 300 เมตร ความเร็วอยู่ที่ 9 เมตรต่อวินาที ปรับ
กล้องให้ถ่ายเป็นแนวดิ่งขนานกับพื้น และบันทึกภาพที่ 3 
วินาทีต่อรูป กล้องที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกล้องดิจิตอล 
Sony รุ่ น  EXMOR Resolution : 4000x3000 pixel, 
Focal length : 20 mm. แ ล ะ  Pixel sixe : 4.2 µm 
ก่อนการบินจะมีการค านวณความสูงของการบิน โดย
สมการที่ (1) ดังนี้ 

 
𝐺𝑆𝐷

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠𝑖𝑧𝑒
=

𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒

𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙
  (1) 

 
เมื่อ     Ground Sampling Distance (GSD) แทน 
ความละเอียดภาพต่อพิกเซลล (เซนติเมตร/พิกเซล) 
          Pixelsize แทน ขนาดภาพของกล้อง (µm) 
          Altitude แทน ความสูงในการบิน (m) 
          Focal แทน ความยาวโฟกัสของกล้อง (mm) 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 การบินซ้อนทับของภาพ 
(ท่ีมา: Melown Maps) 
 

เมื่อได้ภาพจากอากาศยานไร้คนขับแล้วจะน า
ภาพมาท าการ mosaic เพื่อให้ได้ภาพ Orthomosaic 
รายละเอียดสูงของพื้นที่ศึกษา และน าแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศไปวิเคราะห์ช่วงค่าการสะท้อนของพรรณไม้แต่ละ
ชนิดต่อไป 
 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 
3.1  การเตรียมชั้นข้อมูลเพ่ือจ าแนก 
ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของต้นไม้ที่

ได้จากการวางแปลงตัวอย่าง และเก็บพิกัดจาก GPS 
เพื่อให้ง่ายต่อการจ าแนก และตรวจสอบผลความถูกต้อง
ได้ ข้อมูลที่ได้จากระบบหุ่นยนต์อากาศยาน น ามาเป็น
ปัจจัยในการจ าแนกข้อมูล 

3.2 การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image 
Enhancement) 

True color RGB ค่าการสะท้อนพลังงานที่ได้
จากภาพสีจริง True color ช่วงคลื่นสีแดง (Red) ช่วง
คลื่นสีเขียว (Green) และช่วงคลื่นสีน้ าเงิน (Blue)  

ดัชนีพืชพรรณ (VI : Vegetation Index) ที่
ใช้ ใน ก า รศึ ก ษ าคื อ  Green-Red Vegetation Index 
(Takeshi Motohka, 2010) โดยสมการที่ (2)  
 
     (2) 
 
เมื่อ green แทน ช่วงคลื่นตามองเห็นสี 

เชียว (0.5 – 0.6 µm) 
 red แทน ช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง (0.6 –  

0.7 µm) 
 
การจ าแนกวิเคราะห์ลายพื้นผิว (Textural 

information) เป็นการค านวณเนื้อภาพหรือการ 
วิเคราะห์เนื้อภาพเพื่อให้ได้โครงร่างของเนื้อภาพ เป็นการ
วัดค่าความเข้มระดับสีเทาของพิกเซล (Pixel)  
หรือเรียกการวิเคราะห์แบบนี้ว่า การวิเคราะห์เมตริกซ์
ความสัมพั นธ์ของระดับสี เทา  (Gray – Level Co – 
occurrence Matrix : GLCM) (R.M. Haralick, 1979) 
 

3.3 การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 
ในขั้นต้น ได้ด าเนินการแยกส่วนภาพแบบ 

Multiscale segmentation (ฐิ ต าภ รณ์ , 2 556 ) โด ย
แบ่งกลุ่มข้อมูลภาพที่มีค่าการสะท้อนที่ ใกล้ เคียงกัน
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รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นวัตถุขึ้นมา ซึ่งจะพิจารณา
จากการก าหนดค่าเกณฑ์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการ
แ ย ก ส่ ว น ภ า พ  (Empirical Visualization) จ า ก นั้ น
ด า เนิ น ก า รจ า แ น ก ป ระ เภ ท ข้ อ มู ล  (Tree stand 
Classification) โดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์แบบ Rule 
based classification ตามรูปแบบกฎของฟัซซี่ (Fuzzy 
logic, 2551) คื อ  แบบจ าลองฐานกฎ  (Rule-based 
Model) (พยุง, 2551) โดยน าค่าการสะท้อนของแต่ละ
ช่วงคลื่น (Single bands) และค่าดัชนีพืชพรรณ GRVI 
ประกอบกับข้อมูลภาคสนามเพื่อน าไปจ าแนกพรรณไม้ยืน
ต้นโดยหลักการจ าแนกด้วย Standard deviation (SD) 
แบบช่วงค่าแบบอัตโนมัติ  และในขั้นสุดท้ายท าการ
ประเมินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการจ าแนก
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสร้าง Error Matrix หรือ Confusion 
Matrix และใช้ Kappa coefficient มาแสดงระดับความ
สอดคล้องระหว่างข้อมูลอ้างอิง และผลการจ าแนกที่ได้มา
เป็นระดับความเชื่อมั่นของข้อมูล (Cohen, 1960) 
 
 
 

ผลและสรุปผล 
 

จากผลการศึกษาได้ทดลองจ าแนกพรรณไม้ยืน
ต้น 3 ชนิด จากพื้นที่การศึกษา โดยเลือกพรรณไม้จาก
จ านวนที่พบจากการวางแปลงที่มีปริมาณที่เด่นชัด โดย
สร้างแบบจ าลองที่ช่วยในการจ าแนกแบบ Rule Based 
Classification ตามแบบจ าลองฐานกฎของฟัซซี่โลจิก ซึ่ง
ในส่วนของผลการศึกษามีขั้นตอนดังนี้ คือ 1.การถ่ายภาพ
ถ่ายทางอากาศ 2.การจ าแนกส่วนภาพ 3.แบบจ าลอง 
Rule based classification 

1. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
Orthomosaic 
      เมื่อได้ภาพถ่ายจากระบบหุ่นยนต์อากาศ
ยานขนาดเล็กที่ได้วางแผนการบินแบบ Grid Flight 
โดยภาพที่ได้จะน ามาต่อเข้าด้วยกัน โดยก่อนการท าการ
บินได้ตั้งจุด Ground control point (GCP)ไว้เพื่อเป็น
จุดอ้างอิงความถูกต้องจากการจับพิกัด GPS ด้วยเครื่อง 
GPS RTK ความแม่นย าสูง แสดงดังรูปที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปที่ 3 (A) ภาพพื้นที่ศึกษา Orthomosaic ที่ผ่านการปรับแก้ค่าความถกูต้อง มีค่า RMS error คือ X = 5.517   
   meter และ Y = 1.859 meter (B) ภาพการตั้ง GPS RTK เพื่อเก็บพิกัดบนจุด GCP เพ่ือน าค่าไปปรับแก้ความ 
   ถูกต้องของภาพถ่าย

A B 
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2 การจ าแนกส่วนภาพ Multiscale  
Segmentation 
       ค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดในการจ าแนก
วัตถุ (Object) ได้แก่ Scale parameter = 30, Shape 
= 0.3, Compactness = 0.1, Image layer weights = 
1 แสดงดังรูปที่  4 โดยพบ  Object ขนาดใหญ่ที่สุดมี
ขนาดเท่ากับ 253.88 ตารางเมตร และพบ Object 
ขนาดเล็กสุดมีขนาดเท่ากับ 0.511 ตารางเมตร 

2. แบบจ าลอง Rule based  
Classification  

      จากผลการศึกษาที่ ได้ข้อมูลจากระบบ
หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก ได้ท าการเลือกพรรณไม้
เด่นๆ ในพื้นที่การศึกษามาทั้งหมด 3 ชนิด เพื่อเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการหาค่าช่วงการสะท้อนช่วงคลื่นตามองเห็น 
สีแดง สีเขียว สีน้ าเงิน (RGB) กับค่าช่วงการท าดัชนีพืช

พรรณ Green-Red Vegetation index (GRVI) และค่า
การวิเคราะห์ลายพื้นผิว (Textural) หรือการวิเคราะห์
ค ว า ม ส า พั น ธ์ ร ะ ดั บ สี เท่ า  (Gray – Level Co – 
occurrence Matrix : GLCM) โด ย ใช้ ทั้ งห ม ด  8  ค่ า 
ได้แก่ Homogeneity, Contrast,  
Dissimilarity, Mean, Standard Deviation, 
Entropy,Angular Second Moment,  Correlation 
โดยอ้างอิงต าแหน่งที่ตั้งต้นไม้จากการวางแปลงภาคสนาม 
ท าให้ได้ค่าช่วงของพรรณไม้แต่ละชนิด และได้สมการการ
จ าแนกแบบ Rule based Statement ของพรรณไม้ทั้ง
สามชนิด แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งผลการประเมินค่าความ
ถูกต้องอยู่ที่ 60% จากผลการจ าแนก 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  ภาพการท า Multiscale Segmentation 
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ตารางท่ี 1 แสดง Tree Stand Model 
Tree Class Rule based statement 

Hibiscus Macrophyllus 
(ปอหู) 

[Band Red-R (53.64-69.24)] and [Band Green-R (122.54-142.26)] and [Band 
Blue-R (93.62-125.5)] and [Veg GRVI-R (0.074-0.104)] and [Correlation-R 
(0.847-0.919)] and [Homogeneity-R (0.228-0.282)] and [Contrast-R (13.63-
23.97)] and [Standard Deviation-R (6.34-6.84)] and [Angular Second 
Moment-R (0.0034-0.0048)] and [Dissimilarity-R (2.81-3.63)] and [Mean-R 
(124.3-146.62)] and [Entropy-R (5.75-6.03)]  

  -R = Range 
 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดง Tree Stand Model 

Tree Class Rule based statement 
Hevea brasiliensis 

(ยางพารา) 
[Band Red-R (56.92-68.18)] and [Band Green-R (129.7-137.56)] and [Band 
Blue-R (98.95-111.07)] and [Veg GRVI-R (0.105-0.135)] and [Correlation-R 
(0.823-0.901)] and [Homogeneity-R (0.176-0.206)] and [Contrast-R (25.06-
41.26)] and [Standard Deviation-R (7.02-9.36)] and [Angular Second 
Moment-R (0.0018-0.0028)] and [Dissimilarity-R (3.92-4.84)] and [Mean-R 
(135.44-141.48)] and [Entropy-R (6.2-6.64)] 

Horsfieldia glabra 
(มะพร้าวนกกก) 

[Band Red-R (57.83-70.21)] and [Band Green-R (114.61-137.73)] and [Band 
Blue-R (92.33-117.51)] and [Veg GRVI-R (0.069-0.117)] and [Correlation-R 
(0.838-0.922)] and [Homogeneity-R (0.19-0.236)] and [Contrast-R (18.28-
33.36)] and [Standard Deviation-R (6.72-8.82)] and [Angular Second 
Moment-R (0.0021-0.0031)] and [Dissimilarity-R (3.35-4.41)] and [Mean-R 
(129.96-144.2)] and [Entropy-R (6.07-6.45)] 

  -R = Range 
 
 
จากการจ าแนกด้วยแบบจ าลองฐานกฎของฟัซซี (Rule 
based Model) โดยการก าหนดค่าช่วงของชั้นข้อมูล
ต่างๆ ที่น ามาช่วยในการจ าแนกนั้นได้ผลการจ าแนกของ
พืชออกมาแต่ละชนิดมีผลการทดลองดังนี้ 

1. Hibiscus Macrophyllus (ปอหู) มี 
พื้นที่เรือนยอดครอบคลุมประมาณ 410.52 ตารางเมตร 
และนับจ านวนจากการจ าแนกได้ทั้งหมด  
32 ต้น แสดงดังรูปที่ 5 

2. Hevea brasiliensis (ยางพารา) มีพื้นที่ 
เรือนยอดปกคลุมประมาณ 1,448.83 ตารางเมตร และ
นับจ านวนจากการจ าแนกได้ทั้งหมด 86 ต้น แสดงดังรูปที่ 
6  

3. Horsfieldia glabra (มะพร้าวนก 
กก) มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุมประมาณ 957.04 ตาราง
เมตร และนับจ านวนจากการจ าแนกได้ทั้งหมด 51 ต้น 
แสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 5 แสดงปริมาณการจ าแนกของต้นปอหู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที ่6 แสดงปริมาณการจ าแนกของต้นยางพารา          รูปที ่7 แสดงปริมาณการจ าแนกของต้นมะพร้าวนกกก
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4. การทดสองความถูกต้อง (Accuracy) 
 จากการทดสอบความถูกต้องของการจ าแนกใน
การใช้โมเดล Rule-based classification โดยมีค่าความ
ถูกต้อง (Overall Accuracy) อยู่ที่  
 
ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบค่าความถูกต้อง 

 
55% และค่าสัมประสิทธิ์ แคปป้า (Kappa Coefficient) 
อยู่ท่ี 0.42 Moderate Agreement แสดงดังตารางที่ 2 
 
 

 Ground truth 

 
Hevea 

brasiliensis 
Hibiscus 

Macrophyllus 
Horsfieldia 

glabra Other Grand Total User Accuracy (%) 
Hevea brasiliensis 12 

 
3 5 20 60 

Hibiscus Macrophyllus 
 

12 3 5 20 60 
Horsfieldia glabra 3 

 
9 7 19 47.36 

Other 6 2 2 11 21 52.38 
Grand Total 21 14 17 28 80   
Producer Accuracy (%) 57.14 85.17 52.94 39.28   Total 55% 
      Kappa 0.42 

 
 
    

วิจารณ์และสรุปผล 
 
 ระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส ารวจจากรูปแบบของของภาพถ่าย
ดาวเทียมได้อย่างดี เนื่องจากหุ่นยนต์อากาศยานนั้นได้
ภาพที่มีรายละเอียดสูง ผนวกกับภาพที่ได้มีเป็นปัจจุบัน 
ใกล้เคียงและเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุด ทั้งยังสามารถ
ก าหนดช่วงเวลา (Temporal resolution) ในการบิน
เก็บภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศหรือ
สิ่งรบกวนต่างๆ ซึ่งดาวเทียมนั้นสามารถท าได้ยากกว่า 
ระบบหุ่นยนต์อากาศยานจึงเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการ
ส ารวจพื้นที่ และการท าแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูง ที่
มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา 

ในการจ าแนกพรรณไม้ยืนต้นจากภาพถ่าย
รายละเอียดสูงกับแบบจ าลอง Rule-based สามารถ

จ าแนกพรรณไม้ได้ในระดับปานกลาง ไม่ถึงกับให้ผลลัพธ์
ได้ ดี เท่ าที่ ค วร โดยค่ าความสอดคล้ อ งอยู่ ที่  0.42 
(Moderate Agreement) 

smallUnmanned Aerial Vehicle (sUAV) 
นั่นเหมาะแก่การน ามาท าแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูง
ซึ่งความละเอียด ซึ่งเหมาะแก่การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
และสามารถบินซ้ าในพื้นที่ เดิมๆ ในระดับความสูงที่
ต่างกันเพื่อทดสองความถูกต้อง และรายละเอียดภาพที่
ต่างกันซึ่ง sUAV นั้นมีค่ารายละเอียดเชิงพื้นที่ที่ละเอียด
กว่าภาพดาวเทียม มีความแม่นย าในการวิเคราะห์พื้นผิว
ในระดับพิกเซลล์ 
ได้ละเอียดกว่าภาพถ่ายดาวเทียม(Laliberte, A.S.,2009) 

ในการทดลองแบบจ าลองครั้งนี้  พรรณไม้ที่
จ าแนกยากที่สุดคือ Horsfieldia glabra (มะพร้าวนกกก)
ซึ่งได้ผลความถูกต้องที่ต่ า โดยมี Producer's accuracy 
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= 52.94% แ ล ะ  User's Accuracy = 47.36% แ ล ะ
พ ร ร ณ ไ ม้ ที่ จ า แ น ก ไ ด้ ง่ า ย ที่ สุ ด คื อ  Hibiscus 
Macrophyllus (ปอหู) ซึ่งได้ค่าความถูกต้องปานกลาง
โดยมี  Producer's accuracy = 85.17% และ User's 
Accuracy = 60% 

แบบจ าลอง Rule-based มีความซับซ้อน
ขอชั่นข้อมูลในแต่ละชั้น ต้องใช้ Fuzzy logic เข้ามาช่วย
ในการจ าแนก ให้ ง่ ายและมี ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนระบบได้โดยอัตโนมัติตามสภาพแวะล้อมที่
เปลี่ยนไป และมีการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเยี่ยงมนุษย์
ได้มากขึ้น (พยุง, 2551) 
 จากผลการวิจัยโดยใช้โมเดลแบบ Rule based 
ในการจ าแนกถือว่าออกมาเป็นที่น่าพอใช้ โดยค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ที่  55% และพรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
Hevea brasiliensis (ย า ง พ า ร า ) ,  Lagerstroemia 
floribunda Jack (ต ะ แ บ ก ), Horsfieldia glabra 
(Blume) Warb (มะพร้าวนกกก ), Brucea javanica 
(L.) Merr (ราชดัด ), Hibiscus Macrophyllus (ปอหู ) 
เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษาควรจะท าให้ครบ
ทั้ง 3 ฤดูกาลเพราะต้นไม้แต่ละประเภทมีการผลัดใบตาม
ฤดูกาล ท าให้ค่าการสะท้อนพลังงานอาจจะมีความ
คลาดเคลื่อนได้ เมื่อท าทั้ง 3ฤดูกาลจะท าให้ได้โมเดลของ
พรรณไม้แต่ละชนิดในแต่ละฤดูกาลได้ละเอียดกว่า และ
ควรท าโมเดลแต่ละพรรณไม้ในช่วงอายุต่างๆ ของพรรณ
ไม้ชนิดนั้นๆ 
 โมเดลที่ได้นั้นไม่สามารถใช้กับพื้นที่ในภาคอื่นๆ 
ได้  อาจจะเนื่ อ งด้ วยปั จจัยทางสภาพภู มิประเทศ 
ภู มิ อ ากาศ  ชั้ น ดิ น  ชั้ น หิ น  ที่ เป็ น ตั วก าหน ดการ
เจริญเติบโตของพรรณไม้แต่ละชนิดของแต่ละพื้นที่ 
 คุณ ภาพของภาพที่ ได้ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ เวลา
ถ่ายภาพและช่วงเวลาการท ามุมของดวงอาทิตย์ เพื่อให้

ได้ภาพที่ดีที่สุดควรถ่ายในช่วงที่ดวงอาทิตย์ไม่ท ามุมตั้ง
ฉากกับกล้องจากโดรน เพราะภาพจะส่งผลอย่างมากต่อ
การจ าแนก และการแบ่งส่วนภาพ 
 ค่าช่วงของโมเดลนี้อาจจะมีการซ้อนทับกับค่า
ช่วงของพรรณไม้ชนิดอื่น ซึ่ งลดค่าความถูกต้องลงไป
ดังนั้นจึงควรหาโมเดลท านายที่เหมาะสมในการทดลอง
ครั้งต่อไป 
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ชุมน้ํา และปาชายเลน ซ่ึงปาท้ัง 3 ประเภทเปนปาดั้งเดิมของพ้ืนท่ีบางกระเจา ทําใหนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ี

สวนศรีนครเขื่อนขันธ ไดเห็นความสําคัญของพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง โดยวางแปลงขนาด 1 ไร (40 x 40 เมตร) ท้ังหมด 6 

แปลงในพ้ืนท่ี ไดแกแปลง BKC01 เปนแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมตํ่า แปลง BKC02, BKC03 และ BKC04 เปนแปลงท่ีจะ

พัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา แปลง BKC05 และ BKC06 เปนแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน 

จากการเก็บขอมูล แปลง BKC01 (แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมต่ํา) จะมีพรรณไมเดนจําพวกขอย, ตีนเปด และ

ประดู เปนตน สวนในแปลง BKC02, BKC03 และ BKC04 (แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา) จะพบขอย, ทองหลาง และ

ตีนเปด เปนไมเดน แตในทุกแปลง จะมีตนไทรขนาดใหญแผเรือนยอดคลอบคลุมพ้ืนท่ี ซ่ึงแตกตางกับแปลงอ่ืนๆ ในสวนของ

แปลง BKC05 และ BKC06 (แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน) จะพบขอย, ลําพู และเตารางเปนไมเดน นอกจากนี้ยังพบกอ

จากขึ้นอยูเปนกลุมๆ ในท้ัง 2 แปลงดวย  

เม่ือพิจารณาสมบัติดินระหวางพ้ืนท่ี พบวา สมบัติทางกายภาพดิน (soil texture, soil moisture content) ไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติระหวางพ้ืนท่ี  แตสมบัติทางเคมีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต โดยเฉพาะคา

อินทรียวัตถุ (OM) และคาการนําไฟฟาของดิน (EC) (p < 0.01) สวนปจจัยอุณหภูมิ พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ระหวางพ้ืนท่ี แตปจจัยทางดานความเขมแสงนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) เปนผลมาจากชั้น

เรือนยอดของในแตละแปลงมีจํานวนไมเทากันนั่นเอง  

 

คําสําคัญ: โครงสรางสังคมพืช ปจจัยสิ่งแวดลอม บางกระเจา 

 

ABSTRACT: This research Tree Community Structure and Some Environmental Factors in Rehabilitation 

Area at Sri Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden, Samutprakan Province for  use the data to 

manage Rehabilitation Area to three forest model  include Low ever green forest, Peat swamp forest and 

Mangrove forest. Which ecological three forest model replicates the entire ecosystem of Bang Kachao and 

comprises three forest types. Make the tourists who come to take advantage in the Sri Nakhon Khuean 

Khan Park and Botanical Garden see the importance green area in the city. The 1 rai plots, (40 m x 40 m), 
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were established total 6 plot include BKC01 plot is rehabilitation to Low ever green forest. BKC02, BKC03 

and BKC04 plot is rehabilitation to Peat swamp forest. BKC05 and BKC06 plot is rehabilitation to Mangrove 

forest.  

 The results of the study found BKC01 plot (Rehabilitation to Low ever green forest)  found 

Streblus asper, Cerbera odollam and Azadirachta indica are dominant tree. BKC02, BKC03 and BKC04 

plot (Rehabilitation to Peat swamp forest) found Streblus asper, Cerbera odollam and Erythrina 

subumbrans are dominant tree but every plot in Peat swamp forest model has large Ficus benjamina and 

large clown cover which difference other plot. BKC05 and BKC06 plot (Rehabilitation to Mangrove forest) 

found Streblus asper, Sonneratia caseolaris and Caryota mitis are dominant tree more over this model 

plot can be found clump of Nipa palm  

 The results of the Some Environmental Factors study found physical soil properties are not 

difference in each plot but chemical soil properties are difference especially organic matter and Electric 

Conductivity. In part of temperature and Humidity are not difference in each plot but Light intensity are 

difference because in each plot has difference canopy layer  

 

Keyword: Tree Community Structure, Environmental Factors, Bang Kachao 

 

บทนํา 

 

พ้ืนท่ีบางกระเจาเปนแหลงพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีขนาด

ใหญ ท่ี ในอดีต พ้ืน ท่ีแห งนี้ เคยเปนป ามากอน ตอมา

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขามาทําเกษตรพืชสวน เชน ปลูก

มะมวงหรือมะพราว แตนั่นก็ยังคงสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวไว แต

จากการการขยายตัวของเมือง สงผลใหคนในพ้ืนท่ีขาย

ท่ีดินของตนเองเนื่องจากไดเงินมากกวาการทําเกษตรพืช

สวนจึงทําใหพ้ืนท่ีนี้ถูกเปลี่ยนสภาพพ้ืนท่ีไปใชประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจ ทําใหพ้ืนท่ีสีเขียวในบางกระเจาลดลง 

ตอมาทางภาครัฐเห็นถึงความสําคัญจึงพยายามซ้ือพ้ืนท่ี

ของชาวบานและรณรงคชาวบานใหเห็นถึงความสําคัญ

ของพ้ืนท่ีสีเขียวในบางกระเจา ท่ีเปนท้ังแหลงดูดซับ

คารบอนและดูดซับมลพิษท้ังทางอากาศและทางน้ําจาก

กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการอีกดวย 

 

 

 

พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษานอยูในสวนศรีนครเข่ือน

ขันธ ซ่ึงเปนสวนสาธารณะท่ีอยู ในพ้ืนท่ีบางกระเจา 

จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงในอดีตไดมีการทําเกษตรพืชสวน 

 

ในพ้ืนท่ี ตอมาจึงไดมีการสรางสวนสาธารณะแหงนี้ขึ้นและ

พยายามฟนฟูระบบนิเวศใหเปนใหเปนพ้ืนท่ีท่ีจําลอง

สภาพปา 3 รูปแบบ คือ ปาดิบลุมต่ํา ปาชายเลน และ

พ้ืนท่ีชุมน้ํา เพ่ือใหประชาชนท่ีเขามาในพ้ืนท่ีสวนศรีนคร

เข่ือนขันธไดศึกษาสภาพปาในแตละรูปแบบ เพ่ือแสดงให

เห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง พ้ืนท่ี

เหลานี้คาดการณวาเปนสภาพพ้ืนท่ีในอดีตกอนถูกบุกรุก

ของพ้ืนท่ีบางกระเจา และไดมีการใชเทคโนโลยีวนวัฒนใน

การปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือทําการฟนฟูพ้ืนระบบนิเวศ และ

ไดนํากลาไมท่ีเปนตัวแทนของแตละสภาพพ้ืนท่ีไปปลูก 

กอนการดําเนินการจําเปนตองทําการศึกษากษณะสังคม

พืชกอนการดําเนินการฟนฟู โดยในงานวิจัยในครั้งนี้

ทําการศึกษาสังคมพืชในระยะเวลา 2 ปของการฟนฟู ใน
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พ้ืน ท่ี เพ่ือศึกษาลักษณะของสังคมพืชในแตละพ้ืน ท่ี 

ประกอบกับการศึกษาสภาพปจจัยสิ่งแวดลอม ท้ังอุณหภูมิ 

ความชื้น ความเขมแสง และดินในแตละสังคมพืชท่ีทําการ

ฟนฟูระบบนิเวศ เพ่ือเปนขอมูลในการฟนฟูระบบนิเวศ

ของพ้ืนท่ีฟนฟูสวนศรีนครเขื่อนขันธในอนาคต 

ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาลักษณะสังคมพืชในแตละพ้ืนท่ีท่ีทําการฟนฟูระบบ

นิ เวศ ให เป นป า  3 รูป แบ บ  และ เพ่ื อศึ กษ าป จจั ย

สิ่งแวดลอมในแตละสังคมพืชท่ีทําการฟนฟูระบบนิเวศ 

 

อุปกรณและวิธีการ 

 

1.  การวางแปลงตัวอยาง 

พ้ืนท่ีในสวนศรีนครเข่ือนขันธท่ีทําการฟนฟูให

เปนสภาพปา 3 รูปแบบนั้น มีเนื้อท่ีท้ังหมด 41.05 ไร 

แบงเปนพ้ืนท่ีท่ีทําการฟนฟูเปนสภาพปาดิบลุมตํ่า 4.31 

ไร ปาบึงชุมน้ํา 25.56 ไร และปาชายเลน 11.18 ไร ทํา

การวางแปลงตัวอยางขนาด 40 x 40 เมตร ในพ้ืนท่ีฟนฟู

ท้ัง 3 รูปแบบ คือ พ้ืนท่ีพัฒนาเปนปาดิบลุมตํ่า พ้ืนท่ี

พัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา และพ้ืนท่ีพัฒนาเปนปาชายเลน 

จํานวน 1 แปลง (BKC01), 3 แปลง (BKC02, BKC03, 

BKC04) และ 2 แปลง (BKC05 และ BKC06) ตามลําดับ 

(จํานวนแปลงแตละพ้ืนท่ีไมเทากันเพราะขนาดพ้ืนท่ีทํา

การฟนฟูแตละรูปแบบมีขนาดไมเทากัน)  จากนั้นแบง

แปลงย อยขนาด  10x10 เมตร เพ่ื อ ทํ าการสํ ารวจ

โครงสรางและองคประกอบพรรณพืช  

2.  การเก็บขอมูลภาคสนาม 

2.1.  ทําการเก็บลักษณะสังคมพืช โดยทําการ

ติดเบอรตนไมทุกตนในแปลงทดลอง จําแนกชนิด วัด

ความโต และความสูงของไมตนท้ังหมดในแปลง  

2.2.  ทําการศึกษาปจจัยแวดลอม ความเขม

แสง อุณหภูมิ และความชื้น โดยการติดต้ังเครื่องวัด

อัตโนมัติ คือ เคร่ืองวัดอุณหภูมิและแสง ย่ีหอ HOBO รุน 

UA-002-64 และเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ย่ีหอ 

HOBO รุน U23-001 โดยติดบริเวณโคนตนของไมใหญใน

แปลง ติด ต้ังตั้ งแต เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือน

พฤศจิกายน 2558 ทําการตั้งคาใหเครื่องบันทึกขอมูลทุกๆ 

1 ชั่วโมง เปนเวลา 1 ป 

2.3.  การ เก็ บ ตั วอย า ง ดิ นแบ บ ไม ทํ าล าย

โครงสรางดิน (undisturbed sample) โดยสุมเก็บดิน 3 

จุด ในแตละแปลงทดลอง และทําการเก็บตัวอยางดินท่ี

ระดับความลึก 0-5 และ 20-25 เซนติเมตร โดยใช soil 

core เพ่ือนําไปวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของดิน การ

เก็บตัวอยางดินแบบรบกวนโครงสรางดิน (disturbed 

sample) โดยสุมเก็บดิน 3 จุด ในแตละแปลงทดลอง และ

ทําการเก็บตัวอยางดินท่ีระดับความลึก 0-5, 20-25, 40-

45 และ 60-65 เซนติเมตร เพ่ือนําไปวิเคราะหสมบัติทาง

เคมีในหองปฏิบัติการ  

3.  การวิเคราะหขอมูล 

ทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะ

โครงสรางของสังคมพืช องคประกอบชนิดพรรณพืช และ

ความหลากชนิด โดยแยกเปรียบเทียบระหวางแปลงท่ีจะ

ทําการฟนฟูเปนปาดิบลุมต่ํา ปาบึงชุมน้ํา และปาชายเลน 

โดยไดทําการเก็บขอมูลหลังจากมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีไป

แลว 2 ป วิเคราะหลักษณะโครงสรางและองคประกอบ

ชนิดพรรณพืชดังนี้ 

3.1.  ทําการคํานวณหาคาความหนาแนน ความ

เดนดานพ้ืนท่ีหนาตัด และความถ่ี พรอมกับหาคาความ

หนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ และความถ่ีสัมพัทธ 

เพ่ือนํามาหาดัชนีความสําคัญของชนิดไม (importance 

value index; IVI) 

3.2.  ความหลากหลายของชนิดพันธุ (species 

diversity) คํานวณโดยใชสูตร Shannon-Wiener Index 

of diversity ตามวิธีการของ Kreb (1972) 

4.  การวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอม 

4.1.  การวิเคราะหคาอุณหภูมิ ความชื้น และ

แสง โดยการนําเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นและแสง 

อัตโนมัติ ท่ีติดต้ังและทําการเก็บขอมูลมาแลว 1 ป นํา
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ขอมูลท่ีเก็บมาไดมาแยกวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 

ความชื้น และแสง เปนรายเดือน และเฉลี่ยตอป 

4.2.  การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของดิน 

ทําโดยนําตัวอยางดินท่ีเก็บแบบ disturbed sample มา

หาสั ดส วน เนื้ อ ดิน  (soil texture) วิ เค ราะห โดยวิ ธี 

hydrometer (Bureau of supervision and 

technology transfer of the land development, 

2007) และนําตัวอยางดินแบบ undisturbed sample 

มาวิเคราะหองคประกอบของดิน โดยใชเคร่ืองมือ three 

phases meter จากนั้ นนํ าตั วอย าง ดิน ท่ี ได ม าอบ ท่ี

อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง 

หรือจนน้ําหนักคงท่ี บันทึกน้ําหนักอบแหง แลวนําขอมูลท่ี

ไดมาคํ านวณ ค าความหนาแนนรวมของดิน  (bulk 

density, Db) และคาความพรุนของดิน (porosity) 

4.3.  การวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน โดย

นํ าตั ว อ ย า ง ดิ น ท่ี เก็ บ แ บ บ  disturbed sample ม า

วิเคราะห พี เอชของดิน (soil pH) โดยใช  pH meter 

อัตราสวนดินตอน้ําเทากับ 1:1 โดยวิธีการของ Jackson 

(1958) การวัดค าการนํ าไฟฟ าของดิน  (electrical 

conductivity, EC) โดยใชดิน 1 สวนละลายในน้ํา 5 สวน 

(ดิน : น้ํา = 1:5 โดยน้ําหนัก : ปริมาตร) แลวกรองเอาน้ํา

มาวัดคา EC โดยใชเครื่อง FG3 FiveGo™ conductivity 

การหาปริมาณ อินทรียวัตถุ  (organic matter, OM) 

วิเคราะหโดยวิธี Walkley and Black’s rapid titration 

(Walkley and Black, 1934) 

4.4 .  ทํ าการวิ เคราะห ขอ มูล ค า อุณ หภู มิ 

ความชื้น แสง และดิน วิเคราะหความแตกตางระหวาง

พ้ืนท่ี โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 

variance : ANOVA) 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณ 

 

โครงสรางสังคมพืชแปลง BKC01 

 แปลง BKC01 เปนแปลงท่ีมีจุดมุงหมายในการ

ฟนฟูเปนระบบนิเวศปาดิบลุมต่ํา ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีเขาไป

สํารวจนั้นมี ลักษณะเปนแบบยกคันดินมีน้ําขังอยูในรอง

คันดินเพ่ือทําเกษตรแบบสวนบานซ่ึงตอมาถูกท้ิงรางทําให

มีวัชพืชจําพวกหญาและไมลมลุกข้ึนเปนจํานวนมาก 

ปรากฏไมพ้ืนลางเปนจําพวกลําเพ็งและหวาย  พบวามีไม

ใหญข้ึนอยูเปนจํานวนมาก จากการสํารวจพบ ไมใหญพบ

จํานวน 120 ตน จาก 12 ชนิด 8 วงศ วงศท่ีพบมากท่ีสุด

ไดแก  LEGUMINOSAE (4 ชนิด) และ MELIACEAE (2 

ชนิด) ตามลําดับ พรรณไมท่ีมีดัชนีท่ีสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  

ขอย (Streblus asper) (117.67 %), ตีนเปด (Cerbera 

odollam) (64.35 %) และสะเดา (Azadirachta indica) 

(22.55 %) ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ความหลากชนิดของ

ไมหนุมและกลาไมพบจํานวนมากกวาไมใหญ โดยพบไม

หนุมจํานวน 133 ตน จาก 24 ชนิด และกลาไม พบ

จํานวน 155 ตน จาก 26 ชนิด ตามลําดับ 

 

โครงสรางสังคมพืชปาแปลง BKC02 

 แปลง BKC02 เปนแปลงท่ีมีจุดมุงหมายในการ

ฟนฟูเปนระบบนิเวศเปนปาบึงชุมน้ํา ลักษณะพ้ืนท่ีในปท่ี

เขาไปสํารวจนั้น ลักษณะเปนแบบยกคันดิน เพ่ือทํา

เกษตรแบบสวนบาน มีไมพ้ืนลางเปนจําพวกลําเพ็ง หวาย 

มีน้ําทวมขังในรองอยูตลอด ลักษณะพ้ืนท่ีคอนขางทึบ

เนื่องจากเรือนยอดของไมแผเปนวงกวางโดยเฉพาะตนไทร

ยอยใบทูซ่ึงมีขนาดใหญ จากการสํารวจพบไมใหญพบ

จํานวน 90 ตน จาก 9 ชนิดพันธุ 6 วงศ วงศท่ีพบมาก

ท่ีสุดไดแก LEGUMINOSAE (3), MORACEAE (2) และ 

MELIACEAE (1) ตามลําดับ ชนิดพันธุไมท่ีมีดัชนีท่ีสําคัญ

มากท่ีสุดไดแก  ขอย (Streblus asper) (104.09 %), 

ตีนเปด (Cerbera odollam) (77.98 %) และ ทองหลาง 

(Erythrina subumbrans) (30.38 %) ตามลําดับ (ตาราง
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ท่ี 1)  นอกเหนือจากนั้นยังพบไมหนุมจํานวน 158 ตน 

จาก 18 ชนิดพันธุ พบกลาไมจํานวน 69 ตนจาก 17 ชนิด

พันธุ 

 

โครงสรางสังคมพืชปาแปลง BKC03 

 แปลง BKC03 เปนแปลงท่ีมีจุดมุงหมายในการ

ฟนฟูเปนระบบนิเวศเปนปาบึงชุมน้ํา ลักษณะพ้ืนท่ีในปท่ี

เขาไปสํารวจนั้น ลักษณะเปนแบบยกคันดิน เพ่ือทํา

เกษตรแบบสวนบาน มีไมพ้ืนลางเปนจําพวกลําเพ็ง หวาย 

มีน้ําทวมขังในรองอยูตลอด จากการสํารวจพบ ไมใหญพบ

จํานวน 115 ตน จาก 15 ชนิดพันธุ 12 วงศ วงศท่ีพบมาก

ท่ีสุดไดแก LEGUMINOSAE (2), MORACEAE (2) และ 

MELIACEAE (2) ตามลําดับ ชนิดพันธุไมท่ีมีดัชนีท่ีสําคัญ

มากท่ีสุดไดแก  ขอย (Streblus asper) (101.62 %), 

ตีนเปด (Cerbera odollam) (37.73 %) และ ทองหลาง 

(Erythrina subumbrans) (34.43 %) ตามลําดับ (ตาราง

ท่ี 1) นอกเหนือจากนั้นยังพบไมหนุมจํานวน 201 ตน 

จาก 31 ชนิดพันธุพบกลาไมจํานวน 123 ตนจาก 30 ชนิด

พันธุ 

 

โครงสรางสังคมพืชแปลง BKC04 

แปลง BKC04 เปนแปลงท่ีมีจุดมุงหมายในการ

ฟนฟูเปนระบบนิเวศเปนปาบึงชุมน้ํา ลักษณะพ้ืนท่ีในปท่ี

เขาไปสํารวจนั้น ลักษณะเปนแบบยกคันดิน เพ่ือทํา

เกษตรแบบสวนบาน เหมือนท้ัง 2 แปลงในขางตน แตจะ

มีพันธุไมปาชายเลนแสมเขามาจําพวก เตาราง และ

โพทะเล เปนตน จากการสํารวจพบไมใหญพบจํานวน 

121 ตน จาก 25 ชนิดพันธุ 13 วงศ วงศท่ีพบมากท่ีสุด

ไ ด แ ก  LEGUMINOSAE ( 1 0 ) , PALMAE ( 3 )  แ ล ะ 

MORACEAE (2) ตามลําดับ ชนิดพันธุไมท่ีมีดัชนีท่ีสําคัญ

มากท่ีสุดไดแก  ตีนเปด (Cerbera odollam) (49.15 %), 

ประดู (Pterocarpus indicus) (35.11 %) และ มะพราว 

(Cocos nucifera) (27.18 %) ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

นอกเหนือจากนั้นยังพบไมหนุมจํานวน 134 ตน จาก 24 

ชนิดพันธุ พบกลาไมจํานวน 157 ตนจาก 21 ชนิดพันธุ 

 

โครงสรางสังคมพืชแปลง BKC05 

แปลง BKC05 เปนแปลงท่ีมีจุดมุงหมายในการ

ฟนฟูเปนระบบนิเวศเปนปาชายเลน ลักษณะพ้ืนท่ีในปท่ี

เขาไปสํารวจนั้น ลักษณะเปนแบบยกคันดิน เพ่ือทํา

เกษตรแบบสวนบาน เหมือนแปลงท่ีจะพัฒนาปาเปนดิบ

ลุมตํ่าและแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา ตางกันท่ี

บริเวณของแปลงนี้พบ มีตนลําพูขนาดใหญแผกิ่งกานปก

คลุมเกือบท่ัวแปลง และบริเวณนี้ยังพบตนเตารางขึ้นอยู

เปนจํานวนมาก ซ่ึงลักษณะดังกลาวคอนขางแตกตางกับ

แปลงอ่ืนๆ ในขางตน จากการสํารวจพบไมใหญพบจํานวน 

64 ตน จาก 7 ชนิดพันธุ 6 วงศ วงศท่ีพบมากท่ีสุดไดแก 

MORACEAE ( 2 ) , LEGUMINOSAE ( 1 )  แ ล ะ 

SONNERATIACEAE (1) ตามลําดับ ชนิดพันธุไมท่ีมีดัชนีท่ี

สําคัญมากท่ีสุดไดแก  ขอย (Streblus asper) (134.11 

%), ลําพู (Sonneratia caseolaris) (108.75 %) และหู

กวาง (Terminalia catappa) (20.46  %) ตามลําดับ 

(ตารางท่ี 1) นอกจากนี้ยังพบไมหนุมจํานวน 68 ตน จาก 

14 ชนิดพันธุ และ กลาไมจํานวน 237 ตน จาก 17 ชนิด

พันธุ 

 

โครงสรางสังคมพืชแปลง BKC06 

แปลง BKC06 เปนแปลงท่ีมีจุดมุงหมายในการ

ฟนฟูเปนระบบนิเวศเปนปาบึงชายเลน ลักษณะพ้ืนท่ีในป

ท่ีเขาไปสํารวจนั้น ลักษณะเปนแบบยกคันดิน เพ่ือทํา

เกษตรแบบสวนบาน เหมือนแปลงปาดิบ ลุมตํ่าและปาบึง

ชุมน้ํา ตางกันท่ีบริเวณของแปลงนี้พบ กอจากขึ้นอยูหลาย

กอ กอจากมีความสูงคอนขางมากประมาณ 6-8 เมตร อีก

ท้ังยังพบตนเตารางจํานวนมากข้ึนเปนกลุม อยูหลายกลุม 

ซ่ึงแตกตางจาก แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมต่ํา และ 

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา ในขางตน แตมีความ

คลายคลึงกันกับแปลง BKC05 จากการสํารวจพบไมใหญ
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พบจํานวน 82 ตน จาก 16 ชนิดพันธุ 10 วงศ วงศท่ีพบ

มากท่ีสุดไดแก  LEGUMINOSAE (4), MORACEAE (2) 

และ MALVACEAE (2) ตามลําดับ ชนิดพันธุไมท่ีมีดัชนีท่ี

สําคัญมากท่ีสุดไดแก  ขอย (Streblus asper) (81.88 

%), เตาราง (Caryota mitis) (61.92 %) และจามจุรี 

(Samanea saman) (26.14 %) ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

นอกจากนี้ยังพบไมหนุมจํานวน 103 ตน จาก 23 ชนิด

พันธุ และ กลาไมจํานวน 137 ตน จาก 27 ชนิดพันธุ 

จากการเก็บขอมูลท้ัง 6 แปลง พบวา มีพรรณ

ไมจําพวกวงศ Leguminosae มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของ Noble et al. (1990) ท่ีศึกษาโครงสราง

และองคประกอบบริเวณสังคมพืชท่ี มีน้ํ าทวมขังใน 

Peruvian Amazon เม่ือพิจารณาสังคมพืชในแตละแปลง 

พบวา แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมตํ่า พบไมจําพวก

ขอยข้ึนอยูอยางหนาแนน แตมีประดูเขามาเปนไมชั้นรอง 

ในขณะท่ีแปลงแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํานั้น มีไทร

ขึ้นอยู ซ่ึงมีขนาดตนท่ีใหญ มีความสูงแผกิ่งกานคลุมเกือบ

ท้ังแปลง ไมชั้นรองเปนไมจําพวกทองหลาง เปนตน 

ในขณะท่ีแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลนพบไมเดน

จําพวกลํ าพู  ซ่ึ งมีขนาดตน ท่ี ใหญ  มีความสู ง ท่ีมาก 

เนื่องจากเปนพรรณไมท่ีขึ้นไดดีในบริเวณท่ีเกิดน้ําขึ้นน้ําลง

แตห างจากทะเลปานกลาง (Suppasri et al., 1987) 

เชน เดียวกับ  Nilvichien (2011) ท่ีพบวา ตนลําพูจะ

ข้ึนอยูในปาชายเลนท่ีหางจากทะเลเล็กนอย ไมชั้นรองจะ

เปนจําพวกโพทะเล เตาราง เปนตน นอกจากนั้นยังพบกอ

จากข้ึนอยูอยูหลายกอในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนตัวชี้วัดถึงลักษณะ

ปาชายเลนอยางหนึ่งดวย (Montonphetch, 2012)  

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

จากการวิเคราะหความหนาแนนรวมของดิน พบวา ในชั้น 

0-5 เซนติเมตร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p = 0.89) 

โดยแปลงท่ีมีคามากท่ีสุด ไดแก แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปา

บึงชุมน้ํา แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน และแปลงท่ีจะ

พั ฒ นาเป น ป าดิ บ ลุ ม ต่ํ า  ต ามลํ าดั บ  ใน ชั้ น  20-25 

เซนติเมตร พบวาไมมีความแตกตางกัน (p = 0.98) โดย

แปลงท่ีมีคามากท่ีสุด ไดแก แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุม

น้ํา แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมต่ํา และแปลงท่ีจะ

พัฒนาเปนปาชายเลน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) ในสวนของ 

ความพรุนในชั้น 0-5 เซนติเมตร พบวา ไมมีความแตกตาง  
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ตารางที่ 1 คาดัชนีความสําคัญ (IVI), คาความหลากหลายพรรณพืช (Shannon – Wiener index) ของสังคมพืชในแตละ

แปลงตัวอยาง 

 

 

 ดัชนีความสําคัญ (IVI, %) 

คาความ

หลากหลาย พ้ืนที่หนาตัดรวม DBH เฉล่ีย H เฉล่ีย 

แปลง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

Shannon – 

Wiener (ตร.ม.) (ซม.) (ม.) 

BKC01 

ขอย 

(117.67) 

ตีนเปด 

(64.35) 

สะเดา 

(22.55) 1.72 227.27 14.53 ± 5.03 8.75 ± 1.73 

BKC02 

ขอย 

(104.09) 

ตีนเปด 

(77.98) 

ทองหลาง 

(30.38) 1.43 239.14 19.02 ± 11.50 10.02 ± 4.38 

BKC03 

ขอย 

(101.62) 

ตีนเปด 

(37.73) 

ทองหลาง 

(34.43) 1.94 230.3 19.02 ± 11.50 10.02 ± 4.38 

BKC04 

ตีนเปด 

(49.15) 

ประดู 

(35.11) 

มะพราว 

(27.18) 2.79 196.35 13.05 ± 9.66 9.5 ± 3.34 

BKC05 

ขอย 

(134.11) 

ลําพู 

(108.75) 

หูกวาง 

(20.46) 1.03 235.4 15.75 ± 12.23 9.32 ± 5.14 

BKC06 

ขอย 

(81.88) 

เตาราง 

(61.92) 

ลําพู 

(25.71) 2.03 240.47 19.51 ± 17.56 9.35 ± 4.07 
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กันทางสถิติ (p = 0.45) โดยแปลงท่ีมีคามากท่ีสุด ไดแก

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปา

ดิ บ ลุ ม ต่ํ า  และแปลงท่ี จะ พัฒ นาเป นป าบึ งชุ มน้ํ า 

ตามลําดับ ในชั้น 20-25 เซนติเมตร พบวา ไมมีความ

แตกตางทางสถิติ เชนเดียวกัน (p = 0.55) โดยแปลงท่ีมี

คามากท่ีสุด ไดแก แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา 

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมตํ่า และแปลงท่ีจะพัฒนา

เปนปาชายเลน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) เนื้อดิน พบวา ทุก

แปลงมีสัดสวนของดินเหนียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

อนุภาคดินทรายแปง และทราย ตามลําดับ 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

จากการวิเคราะห pH ของดิน พบวา ในชั้น 0-5 

เซนติเมตร แปลงท่ีมีคามากท่ีสุด คือ แปลงท่ีจะพัฒนา

เปนปาบึงชุมน้ํา แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน และ

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมตํ่า ตามลําดับ จากการ

วิเคราะหทางสถิติ พบวา ไมมีความแตกตางกัน (p = 

0.59) ในชั้น 20-25 เซนติเมตร แปลงท่ีมีคามากท่ีสุด คือ 

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปา

ดิบลุมต่ํา และแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ไมมีความแตกตางกัน (p 

= 0.72) ในชั้น 40-45 เซนติเมตร แปลงท่ีมีคามากท่ีสุด 

คือ แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา แปลงท่ีจะพัฒนา

เปนปาดิบลุมต่ํา และแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน 

ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง (p < 0.01) และชั้นท่ี 60-65 

เซนติเมตร แปลงท่ีมีคามากท่ีสุด คือ แปลงท่ีจะพัฒนา

เปนปาบึงชุมน้ํา แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมต่ํา และ

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน ตามลําดับ จากการ

วิเคราะหทางสถิติ พบวา ไมมีความแตกตาง (p = 0.22) 

(ตารางท่ี 2)อินทรียวัตถุในดิน (OM) พบวา ในชั้น 0-5 

เซนติเมตร แปลงท่ีมีคามากท่ีสุด คือ แปลงท่ีจะพัฒนา

เปนปาบึงชุมน้ํา แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน และ

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมตํ่า ตามลําดับ จากการ

วิเคราะหทางสถิติ พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ย่ิง (p < 0.01) ในชั้นท่ี 20-25 เซนติเมตร แปลงท่ีมีคา

มากท่ีสุด คือ แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน แปลงท่ีจะ

พัฒนาเปนปาดิบลุมต่ํา และแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุม

น้ํา ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง (p < 0.01) ในชั้นท่ี 40-45 

และ 60-65 เซนติเมตร พบวา แปลงท่ีมีคามากท่ีสุด คือ 

แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลน แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปา

บึ งชุ มน้ํ า  และแป ลง ท่ี จะ พัฒ นาเป นป าดิ บ ลุ ม ตํ่ า 

ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง (p < 0.01) ท้ัง 2 ระดับชั้น

ความลึก (ตารางท่ี 2) ซ่ึงจะเห็นไดวา แปลงท่ีจะพัฒนา

เปนปาชายเลน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินมากกวาแปลง

อ่ืนๆ เนื่องจากปาชายเลนไดอินทรียวัตถุมาจาก 2 แหลง 

คือ จากตัวปาชายเลนเอง และจากนอกปาชายเลนโดย

การพัดพามากับน้ํ า (Chaikum and Songsangjinda, 

1992) 

 

อุณหภูมิ ความชื้น และแสง 

 หลังจากท่ีไดทําการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ 

ความชื้น และแสงอัตโนมัติลงไปในพ้ืนท่ีแปลงตัวอยาง ท้ัง

6 แปลง โดยได ทํ าการติด ต้ังในเปนระยะเวลา 1 ป 

จากนั้นไดทําการจําแนกขอมูลโดยแบงออกเปนชนิดของ

ปา โดยในแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุมตํ่ามีคาอุณหภูมิ

เฉลี่ยตอป 28.92 องศาเซลเซียส เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด

อยูท่ีเดือนพฤษภาคม เดือนท่ีมีอุณหภูมิตํ่าสุดอยูท่ีเดือน

มกราคม แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํามีคาอุณหภูมิ

เฉลี่ยตอป 28.20 องศาเซลเซียส เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด

อยูท่ีเดือนพฤษภาคม เดือนท่ีมีอุณหภูมิตํ่าสุดอยูท่ีเดือน

มกราคม และแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลนมีคา

อุณหภู มิ เฉลี่ยตอป  28.20 องศาเซลเซียส เดือนท่ี มี

อุณหภูมิสูงสุดอยูท่ีเดือนพฤษภาคม เดือนท่ีมีอุณหภูมิ

ตํ่าสุดอยูท่ีเดือนมกราคม จากการวิเคราะหทางสถิติในแต

ละเดือน พบวา ไมมีความแตกตางกัน (p = 0.34) (ตาราง
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ท่ี 3) ในสวนของความชื้น แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุม

ต่ํ า มีค าความชื้ น เฉลี่ ยตอป รอยละ 74.19 เดือน ท่ี มี

ความชื้นสูงสุดอยูท่ีเดือนพฤศจิกายน เดือนท่ีมีความชื้น

ต่ําสุดอยูท่ีเดือนตุลาคม แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํา

มีคาความชื้นเฉลี่ยตอปรอยละ 80.28 เดือนท่ีมีความชื้น

สูงสุดอยูท่ีเดือนกันยายน เดือนท่ีมีความชื้นตํ่าสุดอยูท่ี

เดือนธันวาคม และแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลนมีคา 

ความชื้นเฉลี่ยตอปรอยละ 76.92 โดยเดือนท่ีมีความชื้น 

 

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของดิน 

 

Plot 

Depth BD porosity 

pH 

OM EC 

Plot 

Depth 

(cm) pH 

OM EC 

(cm) g/m (%) (%) ms/cm (%) ms/cm 

BKC01 0-5 1.08 55.72 4.05 4.97 1.11 BKC01 40-45 5.76 0.77 1.51 

BKC02 0-5 1.17 42.83 4.85 7.97 1.08 BKC02 40-45 5.85 0.67 1.76 

BKC03 0-5 1.13 50.15 4.63 4.25 1.08 BKC03 40-45 6.07 0.83 1.73 

BKC04 0-5 1.18 48.68 4.50 10.07 1.26 BKC04 40-45 6.27 2.50 1.50 

BKC05 0-5 1.19 65.62 4.43 5.57 1.43 BKC05 40-45 4.35 2.24 1.75 

BKC06 0-5 1.15 43.38 4.28 7.58 1.51 BKC06 40-45 5.35 2.79 1.9 

P-value 0.89 0.45 0.59 0.00 0.00 P-value 0.00 0.00 0.00 

BKC01 20-25 1.18 55.29 5.35 2.41 1.53 BKC01 60-65 5.67 0.70 1.33 

BKC02 20-25 1.05 53.67 5.11 0.44 1.46 BKC02 60-65 5.69 0.87 1.53 

BKC03 20-25 1.15 60.00 5.38 1.63 1.30 BKC03 60-65 6.20 0.96 1.50 

BKC04 20-25 1.22 43.79 6.01 2.17 1.60 BKC04 60-65 6.14 1.92 1.33 

BKC05 20-25 1.11 58.81 4.51 2.66 1.65 BKC05 60-65 5.58 1.76 1.82 

BKC06 20-25 1.16 41.60 4.63 3.63 1.63 BKC06 60-65 5.72 2.03 1.75 

P-value 0.98 0.55 0.72 0.00 0.00 P-value 0.22 0.00 0.00 

 

หมายเหตุ : ทุกคาในตารางเปนคาเฉลี่ยท่ีคิดจากการเก็บตัวอยางดิน 3 หลุมในแตละแปลง
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ตารางที่ 3 อุณหภูมิ, ความชื้น และความเขมแสงตอป ของแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปา 3 รูแปบ 

 

แปลง 

อุณหภูมิ ความชื้น ความเขมแสง  

(°C) (%) (Lux)  

ปาดิบลุมต่ํา 28.92 74.19 4,832.49  

ปาบึงชุมน้ํา 28.20 80.28 2,713.38  

ปาชายเลน 28.20 76.92 2,073.24  

p-value 0.34 0.12 0.00  

 

สูงสุดคือเดือนพฤศจิกายน และเดือนท่ีมีความชื้นตํ่าสุดคือ

เดือนกันยายน จากการวิเคราะหทางสถิติในแตละเดือน 

พบวา ไมมีความแตกตางกัน (p = 0.12) (ตารางท่ี 3) และ

ในสวนของความเขมแสง แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบลุม

ต่ํามีความเขมแสงเฉลี่ยตอปอยู ท่ี 4,832.49 ลักซ โดย

เดือนท่ีมีความเขมแสงมากท่ีสุดอยู ท่ีเดือนกุมภาพันธ 

เดือนท่ีมีความเขมแสงต่ําสุดอยูท่ีเดือนตุลาคม แปลงท่ีจะ

พัฒนาเปนปาบึงชุมน้ํามีความเขมแสงเฉลี่ยตอปอยู ท่ี 

2,713.38 ลักซ โดยเดือนท่ีมีความเขมแสงมากท่ีสุดอยูท่ี

เดือนกุมภาพันธ เดือนท่ีมีความเขมแสงต่ําสุดอยูเดือน 

กันยายน และ แปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาชายเลนมีความ

เขมแสงเฉลี่ยตอปอยูท่ี 2,073.24 ลักซ เดือนท่ีมีความเขม

แสงมากท่ีสุดอยูท่ีเดือนกุมภาพันธ เดือนท่ีมีความเขมแสง

ตํ่าสุดอยูท่ีเดือนตุลาคม จากการวิเคราะหทางสถิติในแต

ละเดือน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิง (p < 

0.01) (ตารางท่ี 3) เนื่องจากท้ังแปลงปาบึงชุมน้ําและปา

ชายเลนมีลักษณะโครงสรางเรือนยอดประมาณ 2-3 ชั้น 

ในขณะท่ีแปลงปาดิบลุมตํ่ามีโครงสรางเรือนยอดประมาณ 

1-2 ชั้นเทานั้นจํานวนชั้นเรือนยอดจึงมีผลตอความเขม

แสงในแปลง (Staporn, 2004) 

 

 

 

 

 

สรุป 

 

1.  สังคมพืชท้ัง 6 แปลงในการเก็บขอมูลยังมี

ลักษณะเปนปาเสื่อมโทรม มีพันธุไมเดนจําพวกขอยและ 

ตีนเปดขึ้นอยูในทุกแปลง แตจะมีพันธุไมด่ังเดิม

ในแปลงจําพวกไทรน้ําขนาดใหญท่ีขึ้นอยูในแปลงท่ีมีความ

ตองการ 

ฟนฟูเปนปาบึงชุมน้ํา และตนลําพูขนาดใหญขึ้นอยูใน

แปลงท่ีตองการฟนฟูเปนปาชายเลน   

 2.  สมบั ติทางกายภาพของดินไม มีความ

แตกตางกัน แตในสวนของสมบัติทางเคมีพบวามีความ

แตกตางกันในแตละแปลง โดยเฉพาะคาการนําไฟฟาของ

ดิน พบวา แปลงท่ีมีความตองการฟนฟูเปนปาชายเลนมี

คามากท่ีสุด รองลงมาคือแปลงท่ีมีความตองการฟนฟูปา

บึงชุมน้ํา และแปลงท่ีมีความตองการฟนฟูปาดิบลุม 

3.  อุณหภูมิ และความชื้น ในแตละแปลงพบวา

ไมมีความแตกตางกัน แตในสวนของความเขมแสงมีความ 

พบวามีความแตกตางกัน โดยแปลงท่ีจะพัฒนาเปนปาดิบ

ลุมต่ํามีคามากท่ีสุด 
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สังคมพืชและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลตอ่การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของไมต้้นในพืน้ที่ชายป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณหลังจากการท้าไร่ข้าวโพดในพื้นทีสู่งชัน บรเิวณลุ่มน้้าแม่คา้มี จังหวัดแพร่ 
Plant Community and Environmental Factors Influence on the Natural Regeneration  
of Tree in the Forest Edge of Deciduous Dipterocarp Forest and Mixed Deciduous 
Forest After Highland Maize Cropping at Mae Khum Mee Watershed, Phrae Province 
 

นิจปวริชศา ภพักตร์จันทร์1* แหลมไทย อาษานอก2 และ เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่1 
1คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

2สาขาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่  
*Corresponding-author: Email: Nitpavaridsa411@gmail.com 

 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสังคมพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของ
ไม้ต้น ในพื้นที่ชายป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณหลังจากการท าไร่ข้าวโพดในพื้นที่สูงชัน บริเวณลุ่มน้ าแม่ค ามี จังหวัดแพร่  โดย
การวางแปลงตัวอย่างแบบแถบขนาด 10 เมตร x 100 เมตร ในพื้นที่ชายป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ รวมทั้งหมดจ านวน 6 
แปลง เพื่อเก็บข้อมูลองค์ประกอบชนิดพันธุ์และหาปัจจัยแวดล้อม โดยท าการศึกษาช่วงเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

พบพรรณไม้ 114 ชนิด 80 สกุล 22 วงศ์ จ าแนกเป็นพันธุ์ไม้ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณได้ 17 และ 11 ชนิด 
ตามล าดับ ซึ่งระยะทางจากชายป่ามีอิทธิพลมากต่อการปรากฏพรรณไม้เหล่านี้ โดยเฉพาะในระยะจากขอบป่า 0 ถึง 50 เมตร  
มักปรากฏพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นปะปนกันมาก แต่จะค่อยลดลงเมื่อถึงระยะห่างจากขอบป่า 60 ถึง 100 เมตร และพบพันธุ์ไม้ทั่วไป
สามารถกระจายตัวได้ทุกช่วงระยะจากพื้นที่ชายป่า นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ โครงสร้างป่า และ
ปัจจัยจ ากัดการเพิ่มพูน มีอิทธิพลต่อการสืบต่อพันธุ์ของกล้าไม้และลูกไม้ ซึ่งชนิดพันธุ์ไม้ป่าเต็งรังมีปัจจัยจ ากัดมากกว่าชนิด
พันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่มักเกิดไฟป่าบ่อย ส่งผลให้การสืบต่อพันธุ์ของชนิดพันธุ์ไม้ป่าเต็งรังถูกควบคุม
ด้วยปัจจัยด้านโครงสร้างเป็นส าคัญ ส่วนชนิดพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณและชนิดพันธุ์ไม้ทั่วไปสามารถตั้งตัวได้ง่ายกว่าเนื่องจากมี
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมน้อยแต่ยังคงถูกควบคุมด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือโครงสร้างป่าที่ง่ายต่อการถูกรบกวน ดังนั้น
อิทธิพลของชายป่ามีผลต่อการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าทั้งสองประเภท ด้วยเหตุนี้การป้องกันและการจัดการพื้นที่ที่ดี
อาจส่งเสริมให้เกิดการทดแทนตามธรรมชาติได้ดีมากข้ึน 
 
ค้าส้าคัญ: ชายป่า สังคมพืช การสืบต่อพันธุ์พืชตามธรรมชาติ 
 
Abstract: This study aimed to investigate plant community and environmental factors influence on the 
natural tree regeneration in the forest edge of deciduous dipterocarp forest and mixed deciduous forest 
after highland maize Cropping at Mae Khum Mee watershed, Phrae province. Three transect plots, 10 m. x 
100 m., were established at the edge of deciduous dipterocarp forest and mixed deciduous forest, total 6 
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plots, for observation on species composition and environmental factors. This study was done during May – 
December 2016.  
 The results showed that 114 species 80 genera and 22 families were found. They were classified 
into the species of deciduous dipterocarp forest and mixed deciduous forest were 17 and 11 respectively.  
The distance from the forest edge had high influenced on existing of tree species in the remnant forest, 
especially from in 0 to 50 m. high number climax species was found. While, it decreased when distanced 
from the forest edged, 60 to 100 m. and mostly found the generalist species where can be distributed in 
large ranged. Besides that, the environmental factors included physical factors, forest structure and 
recruitment factors across the forest edged have an influenced no regeneration of seedlings/sapling. 
However, regeneration tree species of the deciduous dipterocarp forest had higher crucial limiting factors 
than the mixed deciduous forest, particular severe drought and frequent fire. in the forest. The deciduous 
dipterocarp forest was the species with controlled the forest structure that restrain to regeneration. For 
generalist and mixed deciduous species were more easily than other due to the less environmental 
restrictive but still has controlled by forest structure which easily to disturbance. So the influence of forest 
edge is reflected to natural regeneration of both kind of forests hence protected forest area and managed 
properly may promote the well regeneration. 
 
Keywords: Forest edge, Plant community, Natural Regeneration 
 
บทน้า 
 

ลุ่มน้ าแม่ค ามีเป็นลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้ ายมและ
เป็นลุ่มน้ าสายหลักของจังหวัดแพร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปก
คลุมด้ วยป่ าเต็ งรั ง  (dry diptrocarp forest) และป่ า
เบญจพรรณ (mixed deciduous forest) มักปรากฏอยู่
ตามภูเขาสูงชันที่เป็นพื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ า (ธนากร และ
คณะ, 2558) แต่ปัจจุบันลุ่มน้ าแม่ค ามีก าลังประสบปัญหา
ระบบนิเวศป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม สาเหตุส าคัญมาจากการ
ถูกบุ กรุกพื้ นที่ ป่ าไม้ เพื่ อขยายพื้ นที่ ท าการเกษตร 
โดยเฉพาะการท าไร่ข้าวโพดในพื้นที่สูงชัน ส่งผลให้ผืนป่า
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามีถูกท าลายเปลี่ยนแปลง
รูปร่ างกลายเป็ นหย่อมป่ าขนาดเล็ ก  (patch) และ
ก่อให้เกิดพื้นที่ชายป่า (edge) ที่ติดกับไร่ข้าวโพดตามมา
เป็นจ านวนมาก ซึ่งพื้นที่ชายป่านั้นค่อนข้างบอบางง่ายต่อ
การถูกรบกวน ส่งผลต่อโครงสร้างสังคมพืช องค์ประกอบ

ชนิดพันธุ์ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ชาย
ป่าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และอาจส่งผลกระทบ
ไปยังหย่อมป่าที่อยู่ด้านในได้อีกด้วย (Asanok et al., 
2012; Newmark, 2005) นอกจากนี้การเกิดชายป่ายัง
ส่งผลกระทบต่อการปรากฏชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ ในสังคม
ด้วย เช่นจากการศึกษาสังคมพืชบริเวณชายป่าดิบเขา 
ของ Asanok et al. (2012) ได้จ าแนกชนิดไม้ที่ปรากฏ
ออกเป็น พันธุ์ไม้ป่าดั่งเดิม พันธุ์ไม้เบิกน า และพันธุ์ไม้
ทั่วไป พบว่าชนิดพันธุ์แต่ละประเภทมีการกระจายตัวที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
ไปที่สังคมพืชชายป่าเต็งรังและชายป่าเบญจพรรณ จึงท า
การจ าแนกพันธุ์ไม้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ชนิดพันธุ์
ไม้ป่าเต็งรัง หมายถึง ชนิดไม้ที่มีพบมากและมีความส าคัญ
ในสังคมพืชป่าเต็งรัง 2) ชนิดพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณ 
หมายถึง ชนิดไม้ที่มีพบมากและมีความส าคัญในสังคมพืช
ป่าเบญจพรรณ และ 3) ชนิดพันธุ์ไม้ทั่วไป หมายถึง ชนิด
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ไม้ที่ ป รากฏพบมากได้ทั้ งสองสั งคม อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ชายป่าและผลกระทบต่างๆ ที่เกิด
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวในประเทศ
ไทยนั้นยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักวิชาการหรือ
นักการป่าไม้มากนัก ท าให้มีข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการ
วางแผนป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ชายป่าที่ก าลังประสบ
ปัญหาถูกบุกรุกท าลายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นมีน้อย
มากในขณะนี้   

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ลักษณะ
สังคมพืชองค์ประกอบชนิดพันธุ์ และปัจจัยแวดล้อมบาง
ประการที่มีอิทธิพลต่อพันธุ์ไม้ในพื้นที่ชายป่าเต็งรังและ
ชายป่าเบญจพรรณหลังจากการท าไร่ข้าวโพดในพื้นที่สูงชัน 
บริเวณลุ่มน้ าแม่ค ามี จังหวัดแพร่  
 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 
1. สถานที่ศึกษา 

พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นแนวเขาสูงทางฝั่งตะวันออก
ลาดเทมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 1380 เมตร - 140 เมตร มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
ตลอดปี 1,208.7 มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
เท่ากับ 26.5 องศาเซลเซียส (ธนากร และคณะ, 2558) 
2. การคัดเลือกพื้นที่และการเก็บข้อมูล 

ท าการคัดเลือกบริเวณที่ เป็นตัวแทนที่ดีของ
พื้นที่ชายป่าเต็งรังและชายป่าเบญจพรรณที่เกิดจากการ
ท าไร่ข้าวโพดในพื้นที่สูงชัน เพื่อวางแปลงตัวอย่างแบบ
แถบ (transect plot)  ขนาด 10 เมตร x 100 เมตร 
จ านวน 6 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ชายป่าเบญจพรรณ 3 
แปลง และชายป่าเต็งรัง 3 แปลง ในแต่ละแปลงตัวอย่างท า
การแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร และแปลง
ย่อยขนาด 4 เมตร x 4 เมตร ดั่งภาพที่ 1 เพื่อวัดขนาดและ
จ าแนกชนิด ไม้ต้น (คือ ไม้ที่มีขนาดความโตทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก หรือ DBH (Diameter at Breast Height) 
ที่ 1.30 เมตร มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เซนติเมตร) และ 

ลูกไม้ (คือ ไม้ที่มี DBH มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร แต่
น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร) ภายในแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 
10 เมตร และจ าแนกและนับชนิดกล้าไม้ (คือ ไม้ที่มีความสูง
น้อยกว่า 1.30 เมตร และ DBH น้อยกว่า 1 เซนติ เมตร) 
ภายในแปลงย่อยขนาด 4 เมตร x 4 เมตร ตามล าดับ 

ท าการเก็บข้อมูลปัจจัยแวดล้อมโดยการสุ่มขุด
ตัวอย่างดินภายในทุกๆ แปลงตัวอย่างขนาด 10 เมตร x 10 
เมตร จ านวน 3 จุดต่อแปลง เพื่อวิเคราะห์หาความหนาแน่น
รวมของดิน (bulk density, Db cm3) และหาความชื้นในดิน 
(soil moisture content, SMC %)  และสุ่มวัดปริมาณแสง
ที่พืชสามารถใช้สังเคราะห์แสงได้  (Photosynthetically 
active radiation; PAR µmol m-2 s-1 ) จ านวน 5 จุด ได้แก่ 
ตรงจุดศูนย์กลางและมุมทั้ง 4 ภายในแปลงตัวอย่างขนาด 10 
เมตร x 10 เมตร 

 

 
 
ภาพที่ 1 การวางแปลงแบบแถบ ขนาด 10 เมตร x 100 
เมตร ตั้งฉากกับแนวเส้นของชายป่าและการแบ่งแปลง
ย่อยขนาด 10 เมตร x 1 เมตร และ 4 เมตร x 4 เมตร 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ลักษณะ ค่าดัชนีความส าคัญของพันธุ์
ไม้  (Importance Value Index, IVI) และ ค่ าดั ชนี ความ

หลากหลายของชนิดพรรณ (species diversity index, Hʹ) 
โดยใช้สมการของ Shannon-Wiener (Magurran, 1988) 

2. วิเคราะห์หาความแตกต่างของหมู่ไม้เพื่อจ าแนก
กลุ่มไม้ต้น ด้ วย Mann Whitney test โดยใช้ โปรแกรม
ค านวณทางสถิติ SPSS 

3.  วิเคราะห์การจัดเรียง (ordination) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของสังคมพืชกับปัจจัยแวดล้อม ด้วยวิธี 
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Canonical Correspondence Analysis (CCA) โ ด ย ใ ช้ โปรแกรม PC - ORD 6 (McCune and Mefford, 2011) 
4. วิเคราะห์หาปัจจัยก าหนดความสามรถการสืบ

ต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของลูกไม้  ชนิดไม้เด่นในพื้นที่ กับ
ปัจจัยแวดล้อม ด้วย Generalize Linear Mixed Model 
(GLMM) โดยใช้โปรแกรม R version 2.11.9 
 
ผลและวิจารณ ์
 
1. การจัดหมวดหมู่ไม ้
การศึกษาครั้งนี้พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 114 ชนิด 80 สกุล 25 
วงศ์ สามารถจ าแนกชนิดพันธุ์ไม้ที่พบออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) พันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง พบ 17 ชนิด โดยชนิดไม้ที่มี
ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  เต็ ง  (Shorea 
obtusa) รัง (Shorea siamensis) เหียง (Dipterocarpus   

obtusifolius) กระท่ อมหมู  (Mitragyna rotundifolia) 
และกุ๊ก (Lannea coromandelica) 2) พันธุ์ไม้ป่า 
เบญจพรรณ พบ 11 ชนิด โดยชนิดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ เสี้ยวเครือ (Phanera bracteata) แดง 
(Xylia xylocarpa) ตะคร้ อ  (Schleichera oleosa) และ
กระพี้จั่น (Millettia brandisiana)  และ 3) พันธุ์ไม้ทั่วไป 
พบ 6 ชนิด โดยชนิดไม้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ได้ แก่  ป ระดู่ ป่ า  (Pterocarpus macrocarpus)เก็ ดด า 
(Dalbergia cultrata) รกฟ้ า (Terminalia alata) ตีนนก 
(Vitex pinnata) และ ป อยาบ  (Colona flagrocarpa) 
ส่วนไม้อื่นๆ อีก 34 ชนิด มีปริมาณน้อยจึงไม่สามารถ
น ามาจัดหมวดหมู่ได้ในทางสถิติ 
 

 
ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ย ± ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน ความหนาแน่นของจ านวนพันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง ไม้ป่าเบญจพรรณ และไม้ทั่วไป  
A และ B ในระดับไม้ต้น; C และ D ในระดับลูกไม้ ; E และ F ในระดับกล้าไม้ ภายในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณตามล าดับ 
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2. อิทธิพลของชายป่าต่อการกระจายตัวชนิดพันธุ์ไม้ 
 พบว่าที่ระยะ 0 เมตร – 50 เมตร ของป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณ มักมีการกระจายชนิดพันธุ์ไม้ของทั่ง 
3 ประเภทปะปนกัน เนื่องจากอิทธิพลของชายป่าส่งผลท า
ให้ โครงสร้าง สังคมพืช และองค์ประกอบชนิดพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไป (Asanok et al., 2012) จึงท าให้บริเวณที่
ติดกับชายป่าของทั่ง 2 สังคมมีสภาพสังคมพืชจากการถูก
รบกวนใกล้เคียงกัน เป็นเหตุให้ไม้ป่าเต็งรัง ไม้ป่าเบญจ
พรรณ และไม้ทั่วไปสามารถขึ้นกระจายพันธุ์ปะปนกันได้ดี
ในบริเวณนี้ (ภาพที่ 2) 
 
3. องค์ประกอบชนิดพันธุ ์
 พบว่าป่าเต็งรังมีค่าดัชนีความหลากหลายของ
พรรณไม้ต้นค่อนข้างต่ ากว่าป่าเบญจพรรณ แตกต่างจาก
ในระดับกล้าไม้ อย่างไรก็ตามจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ต้นในป่า
เต็ งรั งมีมากชนิ ดกว่าป่ า เบญ จพรรณ  (ตารางที่  1)  
เนื่องจากป่าเต็งอยู่ในช่วงที่ก าลังทดแทนจากการถูก
รบกวน จึงท าให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ ตั้งตัวขึ้นมาใหม่และ
กระจายตัวทั่วพื้นที่ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ขึ้นมาทดแทนในสังคมนี้
ค่อนข้างไม่สม่ าเสมอ เจริญเติบโตได้ช้า และมีแนวโน้มถูก
ท าลายได้ง่าย ในขณะที่ป่าเบญจพรรณมีจ านวนชนิดพันธุ์
ไม้น้อย และในระดับกล้าไม้มีความหลากชนิดต่ า แสดงให้
เห็นว่าพันธุ์ไม้ในป่าเบญจพรรณบริเวณลุ่มน้ าแม่ค ามีก าลัง
อยู่ในสภาพถูกรบกวนอย่างรุนแรงทั้งจากกิจกรรมของ
มนุษย์และจากธรรมชาติ อาจเนื่องมาจากชนิดไม้ในป่า
เบญจพรรณเป็นที่ต้องการของชาวบ้าน ร่วมถึงสภาพดิน
ของป่าเบญจพรรณมักมีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแรงจูงใจ
ในบุกรุกท าลายป่าเบญจพรรณมากกว่าป่าเต็งรัง (แหลม
ไทยและธนากร, 2558) และนอกจากนี้ป่าเบญจพรรณที่
ถูกรบกวนมักมีไผ่ขึ้นปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น ซึ่งไผ่
เป็นพืชเบิกน าที่มีลักษณะกีดกั้นการทดแทนตามธรรมชาติ 
(Griscom et al., 2003) จึงอาจท าให้กล้าไม้ในป่าเบญจ
พรรณเจริญเติบโตได้ยากและมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับ
ไม้ต้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาชนิดพันธุ์ไม้ต้นที่มีค่าดัชนี
ความส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรกของป่าเต็งรังและป่าเบญจ

พรรณ จะเห็นว่าไม้ประดู่ป่า ซึ่งเป็นไม้ป่าทั่วไปแต่สามารถ
ขึ้นเป็นไม้เด่นได้ทั้ง 2 สังคม (ตารางที่ 2) เนื่องจากสภาพ
ป่าผลัดใบโดยทั่วไปมีปัจจัยแวดล้อมและสภาพพื้นที่ไม่
แตกต่างกันมากนักหากไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอก
มากเกินไป จึงท าให้พบพันธุ์ไม้ทั้ง 3 ประเภทขึ้นปะปนกัน
ได้ทั้ง 2 สังคม แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าแม้ชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความส าคัญของลูกไม้และกล้าไม้สูงสุด 5 อันดับ
แรกจะประกอบไม้ด้วยไม้ป่าทั่วไปและไม้ป่าอื่นๆ ขึ้น
ปะปนมากเพียงใดแต่ในระดับไม้ต้นส่วนใหญ่จะยังคงถูก
ปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ของป่าประเภทนั้นเสมอ 
 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบพรรณไม้ในป่าเต็งรังและป่า
เบญจพรรณ บริเวณลุ่มน้ าแม่ค ามี จังหวัดแพร่ 
ระดับ 
หมู่ไม้ 

ระดับพรรณไม้ ป่าเต็งรัง 
ป่าเบญจ
พรรณ 

ไม้ต้น จ านวนชนิด 43 39 
 จ านวนสกุล 34 32 
 จ านวนวงศ ์ 21 18 

 
ความหลากชนิด 
H’ 

2.60 2.96 

ลูกไม้ จ านวนชนิด 32 29 
 จ านวนสกุล 24 27 
 จ านวนวงศ ์ 13 12 

 
ความหลากชนิด 
H’ 

2.87 2.96 

กล้าไม้ จ านวนชนิด 70 64 
 จ านวนสกุล 50 48 
 จ านวนวงศ ์ 28 25 

 
ความหลากชนิด 
H’ 

3.58 3.38 
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความส าคัญชนดิไม้ 5 อันดับแรกของป่า
เต็งรังและปา่เบญจพรรณในพื้นทีลุ่่มน้ าแม่ค ามี จังหวัดแพร่ 

ระดับ
หมู่ไม้ 

ชนิด 

ป่าเต็ง
รัง ชนิด 

ป่าเบญจ
พรรณ 

IVI IVI 

ไม้ต้น 1. รัง 68.03 
1. ประดู่
ป่า 

57.67 

 2. เต็ง 55.58 
2. เสี้ยว
เครือ 

34.33 

 3. ประดู่ป่า 43.62 3. แดง 23.75 
 4. เหียง 10.36 4. ฉนวน 19.13 

 5. กุ๊ก 9.90 
5. กระพี้
จั่น 

18.92 

ลูกไม้ 1. เต็ง 36.49 1. แดง 29.78 

 
2. กระท่อม
หมู 

25.35 2. ส้มกบ 21.45 

 3. รัง 16.75 
3. เสี้ยว
เครือ 

15.86 

 4. เก็ดด า 13.60 
4. ผ่า
เสี้ยน 

11.41 

 5. ตีนนก 9.21 5. ตะคร้อ 11.01 
กล้า
ไม้ 

1. ประดู่ป่า 15.58 
1. โมก
หลวง 

21.43 

 2. ต้ิวขน 12.53 
2. เปล้า
หลวง 

12.96 

 3. มะเม่าดง 12.38 
3. หนาม
นึ่ง 

8.79 

 4. เต็ง 11.70 
4. กระพี้
จั่น 

8.29 

 5. เก็ดด า 11.03 5. เก็ดด า 8.11 
 

 
ภาพที่ 3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ค่าความเข้มแสงสัมพัทธ์ (A) 
เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดิน (B) และความหนาแน่นรวมของ
ดิน (B) ในพื้นที่ป่าเต็งรัง (DDF) และป่าเบญจพรรณ (MDF) 
 
4. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

พบว่าปัจจัยแวดล้อม ได้แก่  ความเข้มแสง
สัมพัทธ์  ความชื้นและความหนาแน่นรวมของดิน ในพื้นที่
ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณบริเวณที่ติดกับพื้นที่ชายป่า
ทั้ง 2 ประเภทไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ภาพที่ 3) โดยเฉพาะในระยะ 0 เมตร – 10 เมตร 
เนื่องจากเป็นบริเวณที่ติดกับพื้นที่ชายป่าท าให้ง่ายต่อการ
ถูกรบกวนส่งผลให้ปัจจัยแวดล้อมในบริเวณนี้ ได้รับ
ผลกระทบไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อม
ที่อยู่ด้านในโดยเฉพาะช่วงระยะ 40 เมตร ถึง 60 เมตร 
ของป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณจะเห็นได้ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่ป่าเต็งรังมีค่า
ความเข้มแสงสัมพัทธ์  และค่าความหนาแน่นรวมของดิน 
สู งกว่าป่ าเบญจพรรณ  ในขณะที่ ป่ า เบญจพรรณมี
เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินสูงมากกว่าป่าเต็งรัง แสดงให้
เห็นว่า ความเข้มแสงและความหนาแน่นดินรวมที่สูง และ
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ความชื้นในดินที่ต่ าหรือบ่งบอกถึงความแห้งแล้งที่สูง เป็น
ปัจจัยจ ากัดส าคัญภายในหมู่ไม้ในป่าเต็งรัง  
5. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดหมู่ไม้ในพื้นที่ชายป่า 

พบว่าปัจจัยแวดล้อมสามารถจัดเรียงหมู่ไม้ใน
พื้นที่ชายป่าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นสังคมป่าเต็ง
รังที่ติดกับพื้นที่ชายป่า ช่วงระยะ 0 เมตร -50 เมตร ส่วน
ใหญ่จะประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง เช่น เต็ง รัง กุ๊ก และ
ก่อแพะ (Quercus kerrii) เป็นต้น โดยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
เป็นตัวก าหนดหมู่ไม้ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินที่มีความหนาแน่น
มากแต่มีความชื้นน้อย และมีปริมาณความเข้มแสงสูง ส่วน
กลุ่มที่ 2 เป็นสังคมป่าเบญจพรรณที่ติดกับพื้นที่ชายป่า ช่วง
ระยะ 0 เมตร - 50 เมตร ประกอบไปด้วยไม้ป่าเบญจพรรณ 
เช่น สัก แดง ผ่าเสี้ยน และกระพี้จั่น เป็นต้น โดยมีปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวก าหนด  ได้แก่ ดินที่มีความชื้นสูง แต่มี
ความหนาแน่นรวมและมีความเข้มแสงต่ า ในขณะที่กลุ่มที่ 3 
เป็นชนิดไม้ที่ปรากฏได้ทั้งพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ 
พบขึ้นห่างจากพื้นที่ชายป่า ระหว่างระยะ 60 เมตร - 100 
เมตร ซึ่งไม่ถูกควบคุมโดยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในสามปัจจัย 
แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ชายป่าทั้งสองสังคมที่อยู่ห่างไกลจาก
เส้นขอบชายป่ามีปัจจัยแวดล้อมที่ไม่แตกต่างกัน (ภาพที่ 4)  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหมู่ไม้และปัจจัยแวดล้อมใน ระยะ 60 เมตร 
- 100 เมตร ได้รับอิทธิพลจากชายป่าค่อนข้างน้อยจึงท าให้มี
ปัจจัยแวดล้อมและชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นปะปนกันในพื้นที่
บริเวณด้านในของทั้งสองสังคมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่พื้นที่
ติดกับชายป่า ระยะ 0 เมตร - 50 เมตร นั้นค่อนข้างบอบาง
ง่ายต่อการถูกรบกวน ท าให้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้เกิด หมู่ไม้ต่างๆ ที่แตกต่าง
กัน  (Marod et al., 2012; Kremsater and Bunnell,  1999) 

 

 
 
ภาพที่ 4 การจัดล าดับสังคมพืชพื้นที่ชายป่ากับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยแวดล้อม 
6. ปัจจัยควบคุมการสืบต่อพันธุ์ของลูกไม้/กล้าไม้ในพื้นที่
ชายป่า 

พบว่าการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของลูกไม้/กล้า
ไม้ในพื้นที่ชายป่านั้นถูกควบคุมโดยปัจจัยแวดล้อมหลาย
ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยทางกายภาพ (physical factor) คือ 
ความเข้มแสงสัมพัทธ์ , ความหนาแน่นรวมของดิน และ
ความชื้นสัมพัทธ์ของดิน 2) ปัจจัยโครงสร้างป่า (forest 
structure) คือ พื้นที่หน้าตัด และความหนาแน่นไม้ต้น และ
3) ปัจจัยจ ากัดความเพิ่มพูน (recruitment limitation) คือ  
ระยะห่างจากชายป่า และ หนาแน่นของแม่ไม้ (ตารางที่ 3) 
ส่งผลให้ลูกไม้และกล้าการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของไม ้
 เหล่ านี้ ในพื้ นที่ ชายป่ าเป็ นไปด้ วยความยากล าบาก 
โดยเฉพาะชนิดไม้ป่าเต็งรัง ซึ่งมีปัจจัยควบคุมมากที่สุดส่งผล
ให้พันธุ์ไม้ตั้งตัวได้ยาก ในขณะที่ไม้ทั่วไปและไม้ป่าเบญจ
พรรณสามารถตั้งตัวได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ที่ควบคุมน้อยกว่า แต่ก็ยังถูกควบคุมด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญคือโครงสร้างป่าเช่นกัน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
ระยะทางของชายป่านั้นมีอิทธิพลต่อการสืบต่อพันธุ์ไม้
เหล่านี้น้อยมากซึ่งอาจเป็นเพราะภายในระยะ 100 เมตร 
จากพื้นที่ชายป่าของทั้งป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณยังมีการ
รบกวนอยู่มากจึงส่งผลต่อการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3 การคัดเลือกแบบจ าลองปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในระดับลูกไม้/กล้าไม้ ด้วยวิธี 
Generalize Linear Mixed Model (GLMM) ในพื้นที่ชายป่าเต็งรังและเบญจพรรณในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค ามี 

 

ชนิดพันธุ์ 

ปัจจัยกายภาพ ปัจจัยโครงสร้างป่า ปัจจัยจ ากัดความเพิ่มพูน 

ความเข้ม
แสงสัมพัทธ ์

ความหนาแน่น
รวมของดิน 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

พื้นที่หน้าตัด 
ความ

หนาแน่น 
ไม้ต้น 

ระยะห่าง
จากชายป่า 

ความ
หนาแน่น
ของแม่ไม้ 

ชนิดไม้ป่าเต็งรัง 
กรมเขา -0.005** 5.522 0.155** 

  
0.025** -1.140 

เต็ง 
  

0.147*** -4.979*** 
 

0.022*** 
 แสลงใจ 

 
-8.766* 

 
7.011** -0.211** 

 
0.319 

ชนิดไม้ป่าเบญจพรรณ 
กระพี้จั่น -0.010* -10.488*** -0.185*** 

  
-0.018* 

 ฉนวน 0.002** 
   

-0.175** 
 

0.637** 
ตะคร้อ 

  
-0.074* 5.930** -0.183** 

 
0.859*** 

เปล้า
หลวง 

  
-0.103* 5.36*** -0.386*** 

  ผ่าเสี้ยน 
    

-0.168* 
 

0.686** 
ชนิดไม้ทั่วไป 
เก็ดด า 

  
0.105*** 

   
0.381*** 

แคทราย 
  

0.250** 7.495* 
 

0.077** 6.672** 
ตะแบก
เลือด 

   
11.018*** -0.284*** 

  ตีนนก 0.001 
 

-0.046 
 

0.071 
  ประดู่ขาว 0.003*** -9.874*** 

 
5.822*** -0.168** 

 
8.251*** 

ประดู่ป่า -7.996* 8.440*** 7.200* 
   

-1.648* 
โมกหลวง -3.160* -6.786*** 

 
3.009** -3.193*** 

 
-1.672 

 
หมายเหตุ   * หมายถึง p < 0.05,.** หมายถึง p < 0.01, *** หมายถึง p < 0.001 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สังคมพืชป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณบริเวณที่ติด
กับชายป่า ในระยะ 0 เมตร – 50 เมตร ได้รับผลกระทบจาก
ชายป่าค่อนข้างมากและมีความเสี่ยงต่อการถูกท าลายเพิ่ม

มากขึ้น เนื่องจากอยู่ติดกับพื้นที่ท าไร่ข้าวโพด ซึ่งมีกิจกรรม
ต่างๆ ในการจัดการดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น ดังนั้นควรมีการ
ก าหนดพื้นที่ท าการเกษตรให้อยู่ห่างจากชายป่าอย่างน้อย 
50 เมตร และไม่ควรขยายพื้นที่เข้าไปยังบริเวณในป่าเพื่อ
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ป้องกันการถูกรบกวนของหมู่ไม้ และเพื่อช่วยส่งเสริมการ
ทดแทนสังคมพืชบริเวณพื้นที่ชายป่า จึงไม่ควรตัดโค่นไม้
ขนาดใหญ่ออกไปจากป่า เนื่องจากไม้ขนาดใหญ่จะท าหน้าที่
เป็นแม่ไม้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ท าให้เกิดการสืบต่อพันธุ์
ตามธรรมชาติเป็นไปอย่างปกติ  
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดองค์ประกอบของสังคมพืชในที่ราบน ้าท่วมถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCING SPECIES COMPOSITION IN FLOODPLAIN 
VEGETATION OF NONG THUNG TONG NON-HUNTING AREA, SURATTHANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ: ที่ราบน้ าท่วมถึงมีความส าคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยรักษาคุณภาพของน้ า ทั้งยังเป็นแหล่ง
วางไข่และอนุบาลตัวอ่อนของปลาน้ าจืด ที่ราบน้ าท่วมถึงส่วนใหญ่ถูกท าลายมานานแล้ว ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและชุมชน รวมถึงการควบคุมการท่วมของน้ าในแม่น้ า ความเข้าใจเรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบ ความแปรผัน 
และกระบวนการที่ควบคุมสังคมพืชมีความส าคัญมากในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแบบนี้ โดยเฉพาะจากการศึกษาใน
พื้นที่ที่ถูกรบกวนน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจถึงปัจจัยที่ก าหนดและควบคุมลักษณะสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึง 
งานวิจัยนี้จึงศึกษาสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึงในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองโดยการวางแปลงส ารวจขนาด 625 ตาราง
เมตร จ านวน 20 แปลงเพื่อเก็บข้อมูลไม้ต้นและเถาวัลย์ที่มีเนื้อไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก ≥ 5 เซนติเมตร รวมถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สามแบบหลักที่ถูกน้ าท่วมเป็นระยะเวลาต่างกันคือ ร่องน้ าเก่า ล าธารชั่วคราว และสันขนาดเล็ก จากผล
การศึกษาพบว่าพืชองค์ประกอบมีความแปรผันตามระยะเวลาการท่วมของน้ า สภาพพื้นที่ ประวัติการใช้ประโยชน์ และ
ระยะห่างของแปลงจากแม่น้ า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถูกควบคุมโดยพลวัตของแม่น้ า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
กระท าของล าน้ าต่อการรักษาความหลากหลายของสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึงแห่งนี้ 
 
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยสิ่งแวดล้อม, องค์ประกอบของสังคมพืช, ที่ราบน้ าท่วมถึง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง 
 
Abstract: Floodplains are well known for important roles in sustaining biodiversity, water quality, and also 
providing excellent spawning and feeding grounds for freshwater fish. They have been altered for 
agriculture and urban development and also highly degraded by river and flow management. 
Understanding the range of variability in structure and composition of natural or semi-natural floodplains 
and the processes underpinning them are essential to conserve and restore this ecosystem. Floodplain 
vegetation in Nong Thung Tong Non-Hunting Area was investigated to increse understanding of the 
fundamental processes maintaining the natural pattern of floodplain. Trees and lianas ≥ 5 cm in diameter 
at breath height, and environmental variables were recorded in 20 625m2 plots. These plots covered 
three main habitats in the area, which are different by flooding duration, i.e. abandoned channels and 
shallow ponds, temporary streams and shallow depressions, and ridges. Differences in plant species 
composition in this floodplain were primarily attributed to flooding, habitats, history of land use, and 
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distance to inner curve of river channel. These environmental factors were ultimately influenced by the 
dynamics of river and fluvial processes. The results indicate the importance of fluvial processes and 
annual flooding in maintaining variability of this patch of floodplain vegetation. 
 
Keywords: Nong Thung Thong Non-Hunting Area, environmental factors, plant species composition, 
floodplain  
 

บทน้า 

ที่ราบน้ าท่วมถึง (floodplain) คือที่ราบริมฝั่ง
แม่น้ า ซึ่งในช่วงฤดูฝน น้ าจากแม่น้ าจะเอ่อท่วมบริเวณที่
ราบดังกล่าว เมื่อถึงฤดูร้อนปริมาณน้ าจะลดลงและไหล
เฉพาะในร่องน้ าตามเดิม การท่วมและการลดของน้ าจะ
เกิดสลับกันเป็นประจ าทุกปี ที่ราบน้ าท่วมถึงมีบทบาท
ส าคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วย
รักษาคุณภาพของน้ าในแม่น้ าโดยการกรองของเสียจากน้ า
ในแม่น้ าและจากบริเวณโดยรอบ (Naiman et al. 2010) 
ทั้งยังเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลตัวอ่อนที่ส าคัญของปลา
น้ าจืด รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของปลาโดยเฉพาะในช่วงที่
น้ าท่วม (Bayley 1995; Baird 2007) อย่างไรก็ตามที่ราบ
น้ าท่วมถึงส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกท าลายมานานแล้ว 
ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่การเกษตรและพื้นที่
ชุมชน นอกจากการท าลายโดยตรงแล้ว การควบคุมน้ า
ท่วมโดยการสร้างเขื่อนหรือพนังกั้นน้ าก็อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืชและระบบนิเวศด้วย กิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลต่อการสูญเสียนิเวศบริการ (ecosystem 
services) ที่ได้รับจากที่ราบน้ าท่วมถึง โดยเฉพาะการ
ลดลงของปลาน้ าจืดและคุณ ภาพของสิ่ งแวดล้อม 
(Naiman et al. 2010) 

จากประโยชน์ของที่ราบน้ าท่วมถึงและสถาณ
การณ์การรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่กล่าวมาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศที่ราบน้ าท่วมถึงสมควรได้รับ
การอนุรักษ์ และฟื้ นฟู  (restoration) อย่างยิ่ ง ความ
หลากหลายของสังคมพืชเป็นลักษณะส าคัญของระบบ
นิเวศที่ราบน้ าท่วมถึงที่มีส่วนส าคัญต่อการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและหน้าที่ (functions) ของระบบ 

 
นิเวศแบบนี้ (Webb et al 2006) ดังนั้นการอนุรักษ์และ
พื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกต้องจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่อง
โครงสร้างและพืชองค์ประกอบของสังคมพืช กระบวนการ
ที่ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมพืช รวมถึง
พลวัตของสังคมพืช โดยเฉพาะสังคมพืชในบริเวณที่ยังคง
ความเป็นธรรมชาติหรือไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของ
มนุษย์มากนัก (Wittmann et al. 2004; Naiman et al 
2010)  

จากการศึกษาสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึงใน
ทวีปอเมริกาใต้พบว่าความแปรผันของความถี่ ความลึก 
และระยะเวลาการถูกน้ าท่วมรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสังคมพืชในแต่ละบริเวณเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การก าหนดความแปรผันของสังคมพืช (Ferreira 1997; 
Wittmann et al. 2004; Budke et al. 2007) และการ
กระจายของพืชเด่นในสังคมพืชอาจเกี่ยวข้องกับความ
แตกต่างของความสามารถในการทนน้ าท่วมของพืชแต่ละ
ชนิด (Ferreira 1997) นอกจากนี้ความแตกต่างของปัจจัย
ทางดิน (edaphic factor) ในแต่ละบริเวณก็มีส่วนในการ
ก าหนดการกระจายของพืชและสังคมพืชด้วย (Wittmann 
et al. 2004; Budke et al. 2007)  

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองมีพื้นที่ประมาณ 
30 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบน้ าท่วมถึงริมแม่น้ าตาปี 
สังคมพืชประกอบไปด้วยสังคมทุ่งหญ้าในที่ชื้นแฉะและ
สั งคมพื ชไม้ต้น  แม้ ว่ าในอดีตพื้ นที่ บ างส่ วน เคยถูก
เปลี่ยนเป็นนาข้าวและสวนยาง อย่างไรก็ตามบริเวณที่
เหลือส่วนมากยังคงลักษณะตามธรรมชาติ และเป็นที่ราบ
น้ าท่วมถึงเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 
นอกจากนี้บริเวณที่เคยถูกรบกวนก่อนการประกาศเป็น
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็มีการฟื้นตัวตามธรรมชาติเป็นเวลาไม่
ต่ ากว่าสี่สิบปีแล้ว ดังนั้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
จึงเป็นพื้นที่เหมาะจะศึกษาปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้างและ
การกระจายของสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึง และอาจใช้
เป็นพื้นที่อ้างอิง (reference site) ในกรณีที่มีโครงการ
ฟื้นฟูที่ราบน้ าท่วมถึงอื่นที่ถูกท าลาย โดยเฉพาะพื้นที่นอก
เขตอนุรักษ์ในลุ่มแม่น้ าตาปี 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ก าหนดความแปรผันของสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึงเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง โดยเน้นที่ความแตกต่างของ
ระยะเวลาการถูกน้ าท่วมและการเปลี่ยนแปลงแทนทาง
นิ เ ว ศ วิ ท ย า  (ecological succession) ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงชนิดและความความหนาแน่นของพืช
องค์ประกอบในแปลงเก็บข้อมูล ผลการวิจัยในครั้งนี้จะ
ช่ วยส่ ง เสริมความเข้ าใจถึ งกระบวนการที่ ก าหนด
โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมพืช รวมถึงปัจจัยที่
ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพของที่ราบน้ าท่วมถึง ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสังคมพืชและ
ระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการ
คาดการณ์ผลกระทบของสังคมพืชและระบบนิเวศจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงการท่วมของน้ า 
และการเปลี่ยนแปลงสถาพอากาศต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึง 
 

วิธีการ 

 

พื้นที่ศึกษา 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองเป็นที่ราบน้ า

ท่วมถึงริมแม่น้ าตาปี ตั้งอยู่ระหว่างอ าเภอเคียนซาและ
อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8o 44’ -54’ N และ 
99o 12’-16’ E) มีพื้นที่ประมาณ 29.56 ตารางกิโลเมตร 
(18,475 ไร่) (ภาพที่ 1) ลักษณะพื้นที่ประกอบไปด้วยที่
ราบ สันขนาดเล็ก (ridge) ล าธารชั่วคราว ร่องน้ าเก่า 
(abandoned channel) หนองน้ าชั่ วคราว และหาด 
(point bar) สังคมพืชประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าในที่ลุ่มชื้น

แฉะและสังคมพืชไม้ต้น ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมน้ า
จากแม่น้ าตาปีจะเอ่อท่วมพื้นที่ทั้งหมด ความสูงของน้ า
ประมาณ 1-4 เมตร ในช่วงฤดูร้อนพื้นที่ส่วนใหญ่จะแห้ง 
ยกเว้นหนองน้ าและที่ลุ่มชื้นแฉะบางแห่งที่ยังมีน้ าท่วมขัง 
พื้นที่บางส่วนมีประวัติการท าเกษตรกรรม เช่น ท านาและ
สวนยางพารา บางส่วนมีการตัดไม้ใหญ่ออกและเลิกตัด
เมื่อมีประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อปี พ.ศ. 
2518 

 
ภาพที่  1 แผนที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง (ส านักความ
หลากหลายทางชีวภาพ, ม.ป.ป.) 

การเก็บข้อมูลสังคมพืช 
ใช้การชักตั วอย่ างแบบแยกชั้ น  (stratified 

random sampling) โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามแบบหลัก
เพื่อให้ครอบคลุมความแปรผันของพื้นที่และระยะเวลา
การถูกน้ าท่วมคือ 1) ร่องน้ าเก่าและหนองน้ าชั่วคราว 2) 
ล าธารชั่วคราวและแอ่งกระทะตื้นๆ 3) สันขนาดเล็ก ร่อง
น้ าเก่าและหนองน้ าชั่วคราวเป็นที่ลุ่มต่ าและถูกน้ าท่วม
นานประมาณ 8 เดือนทุกปี ล าธารชั่วคราวถูกน้ าท่วมนาน
ประมาณ 5 เดือนเป็นประจ าทุกปี ส่วนบริเวณสันขนาด
เล็กจะถูกน้ าท่วมเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น  

หมู่ไม้ (stand) ในพื้นที่แต่ละแบบที่มีขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2500 ตารางเมตร และไม่มีร่องรอยการ
รบกวนของมนุษย์ที่ชัดเจน เช่น ทางเดิน บ่อดักปลา หรือ
การเผาจะถูกเลือกเพื่อชักตัวอย่าง หมู่ไม้ที่ถูกเลือกจะถูก
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แบ่งออกเป็นแปลงขนาด 625 ตารางเมตร โดยแปลง
ขนาด 625 ตารางเมตรจ านวนหนึ่งแปลงต่อหนึ่งหมู่ไม้จะ
ถูกเลือกแบบสุ่มเพื่อใช้เก็บข้อมูลชนิดและความหนาแน่น
ของพืชที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก
ตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป การศึกษาครั้งนี้ใช้แปลงขนาด 
625 เมตร เนื่องจากเป็นขนาดแปลงที่นิยมใช้ในการเก็บ
ข้อมูลสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึงในทวีปอเมริกาใต้ 
(Wittmann et al. 2 0 0 4 ; Montero et al. 2 0 1 4 ) 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แปลงเก็บข้อมูลรวม 20 แปลงโดยแบ่ง
ออกเป็น ร่องน้ าเก่าและหนองน้ าชั่วคราวจ านวน 7 แปลง 
ล าธารชั่วคราวและแอ่งกระทะตื้นๆ จ านวน 6 แปลง และ
สันขนาดเล็กจ านวน 7 แปลง โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน 2559 

การเก็บข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

บันทึกระยะเวลาการถูกน้ าท่วมในแต่ละแปลง
โดยการสังเกตพื้นที่ ตั้ งแต่ปี  2556 ประกอบกับการ
สอบถามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและน ามาก าหนดคะแนนการ
ท่วมของน้ าเป็นสามระดับ บันทึกการปรากฏของการแทะ
เล็ ม โดยฝู งปศุ สั ตว์  (grazing) บั นทึ กป ระวัติ ก ารใช้
ประโยชน์ของพื้นที่โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
และก าหนดคะแนนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สามระดับ 
บันทึกระยะห่างระหว่างแปลงกับโค้งด้านในของแม่น้ า 
บันทึกร้อยละการปกคลุมเรือนยอดโดยใช้ densiometer
โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2559 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีการจัดล าดับ (ordination) ด้วยวิธี Non-

metric multi-dimensional scaling (NMDS) เ พื่ อ
จัดเรียงแปลงเก็บตัวอย่างที่มีองค์ประกอบชนิดพืช
ใกล้เคียงกันเข้าไว้ด้วยกัน และศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดความแปรผันของสังคมพืชหรือปัจจัยที่ท าให้แปลง
เก็บตัวอย่างมีชนิดพืชองค์ประกอบแตกต่างกัน โดย
พิจารณาจากความสอดคล้องของแนวโน้มการกระจายตัว
ของแปลงเก็บข้อมูลและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแผนภูมิการจัดล าดับ (ordination 
diagram) ร่วมกับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างค่า

คะแนนการจัดล าดับ  (ordination score) ของแกน
แผนภูมิการจัดล าดับ (NMDS axes) กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดด้วย Spearman’s rank correlation เพื่อช่วยใน
การแปลผลการจัดล าดับ ข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม R (R Core Team 2015) 
 
ผลและวิจารณ์ 
 

ผลจากการจัดล าดับพบว่าแปลงเก็บข้อมูลจาก
สันขนาดเล็กกระจายอยู่ด้านซ้ายของแผนภูมิการจัดล าดับ 
และมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับระยะห่างจากแม่น้ า 
ประวัติการใช้พื้นที่ และร้อยละการปกคลุมของเรือนยอด 
แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระยะเวลาการถูกน้ าท่วม ส่วน
แปลงเก็บข้อมูลจากหนองน้ าชั่วคราวและร่องน้ าเก่า
กระจายอยู่ทางด้านขวาของแผนภูมิ และมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับระยะเวลาการถูกน้ าท่วม แต่มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับระยะห่างกับแม่น้ า ประวัติการใช้พื้นที่ และร้อย
ละการปกคลุมของเรือนยอด โดยแปลงเก็บข้อมูลจากล า
ธารชั่วคราวและแอ่งกระทะตื้นๆ กระจายอยู่ตรงกลางของ
แผนภูมิการจัดล าดับ (ภาพที่ 2)  

จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่า
คะแนนการจัดล าดับของแกนแผนภูมิการจัดล าดับ 
(NMDS axes) กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้วย Spearman’s 
rank correlation พ บ ว่ า แ ก น ก า รจั ด ล า ดั บ ที่  1 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาการถูกน้ าท่วม แต่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับระยะห่างจากแม่น้ า ประวัติการใช้
พื้นที่ และร้อยละการปกคลุมของเรือนยอด ส่วนแกน
จัดล าดับที่ 2 ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมใด
เลย (ตารางที่ 1) 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสังคมพืชมีความ
แปรผันตามระยะเวลาการถูกน้ าท่วมที่สัมพันธ์กับลักษณะ
พื้นที่และระยะห่างจากแม่น้ า กล่าวคือร่องน้ าเก่าเกิดจาก
แม่น้ าสายหลักเปลี่ยนทางน้ า ท าให้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ าและถูก
น้ าท่วมนานประมาณแปดเดือน ดังนั้นสังคมพืชในร่องน้ า
เก่าจึงมีลักษณะแตกต่างจากสังคมพืชบนสันขนาดเล็กและ
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ล าธารชั่วคราวที่ถูกน้ าท่วมน้อยกว่าคือประมาณสองเดือน
และห้าเดือนตามล าดับ และพืชที่ขึ้นในร่องน้ าเก่าน่าจะ
เป็นพืชที่มีความสามารถในการทนน้ าท่วมได้นานกว่าพืชที่
พบในสังคมพืชบนสันขนาดเล็กและล าธารชั่ วคราว 
นอกจากนี้สังคมพืชบนร่องน้ าเก่ายังมีลักษณะเป็นสังคม
พื ช เ บิ ก น า  (pioneer plant community) คื อ มี
โครงสร้างไม่ซับซ้อน และเกิดในบริเวณที่มีการสะสม
ตะกอนได้ไม่นาน (Wittmann et al. 2004)  

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาใน
ทวีปอเมริกาใต้ที่พบว่าสังคมพืชมีความแปรผันตามความ
แตกต่างของระยะเวลาการถูกน้ าท่วม (Ferreira 1997; 
Wittmann et al. 2004) ที่สัมพันธ์ลักษณะของพื้นที่ที่
เกิดจากการกระท าของน้ า (fluvial landforms) อย่างไร
ก็ตามผลการศึกษาที่กล่าวมาเป็นผลการศึกษาจากไม้ยืน
ต้นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจปัจจัยที่
ก าหนดความแปรผันของสังคมพืชโดยเฉพาะระยะเวลา
การท่วมของน้ า ควรมีการทดลองเช่นการศึกษาความทน
น้ าท่วมของลูกไม้ รวมถึงความสามารถในการงอกของ
เมล็ดพืชของพืชเด่นที่ขึ้นในบริเวณที่น้ าท่วมขังแตกต่างกัน
ด้วย  

นอกจากความแปรผันของระยะเวลาการท่วม
ของน้ าแล้ว ประวัติการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ก็ส่งผลถึง
ความแปรผันของสังคมพืชด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มล าธาร
ชั่วคราวและสันขนาดเล็กนั้นเคยมีการตัดไม้ใหญ่ออกหรือ
เคยใช้ปลูกพืชมาก่อน โดยผลของการใช้พื้นที่ต่อความ
แปรผันของสังคมพืชมีความชัดเจนมากในแปลง M10 
และ M14 ซึ่งเป็นสันขนาดเล็กที่ เคยใช้ปลูกพืชมาก่อน
และมีลักษณะแตกต่างและแยกออกมาจากแปลงอื่นๆ ที่
เป็นสันขนาดเล็กเหมือนกันแต่ถูกตัดออกเฉพาะไม้ใหญ่
เท่านั้น (ภาพที่ 2) ส่วนบริเวณร่องน้ าเก่าเกือบทั้งหมดไม่
เคยมีการใช้ประโยชน์จากมนุษย์มาก่อน เนื่องจากมีน้ า
ท่วมขังนานเกินไป ดังนั้นบริเวณร่องน้ าเก่าจึงคงความเป็น
ธรรมชาติมากและมีประโยชน์ในการใช้เป็นพื้นที่อ้างอิง 
(reference site) ในการประเมินความส าเร็จของการ
ฟ้ืนฟูสังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึงได้ 

แม้ว่าสังคมพืชในล าธารชั่วคราวและสันขนาด
เล็กจะมีการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์มาก่อน แต่ก็ได้มีการ
ฟื้นฟูตัวเองมาเป็นเวลาสี่สิบปีแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกตัด
ออกเฉพาะไม้ใหญ่นั้นน่าจะสะท้อนสภาพสังคมพืชดั้งเดิม
ได้ไม่น้อย และแม้ว่าบริเวณสันขนาดเล็กและล าธาร
ชั่วคราวจะเคยมีการรบกวนจากมนุษย์เหมือนกัน แต่
ความแตกต่างของระยะเวลาการถูกน้ าท่วมก็ยังน่าจะเป็น
ปัจจัยหลักที่ท าให้สังคมพืชมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
พื้นที่ทั้งสองแบบต่างเคยถูกใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ แต่
บริเวณทั้งสองแบบก็ยังมีสังคมพืชที่ต่างกันและแปรผัน
ตามระยะเวลาการถูกน้ าท่วม และเป็นไปได้ว่าในช่วง
ก่อนที่จะมีการใช้ประโยชน์จากมนุษย์ สังคมพืชทั้งสอง
บริเวณนี้ก็อาจมีสภาพแตกต่างกันอยู่แล้ว ดังนั้นการวาง
แปลงศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ ไม่ เคยมีประวัติการใช้
ประโยชน์จากมนุษย์เลย โดยเฉพาะในบริเวณสันขนาด
เล็กและล าธารชั่วคราวนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่
เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยที่ควบคุมโครงสร้างสังคมพืชในระบบ
นิเวศแบบนี้ด้วย อย่างไรก็ตามพื้นที่แบบนี้หาได้ยากในลุ่ม
น้ าตาปีแล้ว และอาจรวมถึงทั้งประเทศด้วย เนื่องจากที่
ราบน้ าท่วมถึงเป็นบริเวณที่มนุษย์ใช้ประโยชน์มานานแล้ว 
ดังนั้นการศึกษาข้อมูลในแง่อื่น เช่นการศึกษาเรณูที่สะสม
ในชั้นดิน (pollen profile) เพื่อวิเคราะห์สังคมพืชในช่วง
ก่อนที่จะมีการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ รวมถึงพลวัตของ
สังคมพืชตามธรรมชาติอาจมีความจ าเป็น 

โดยสรุปแล้วสามารถกล่าวได้ว่าการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ก่อนการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าน่าจะมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชให้มีความแตกต่างจาก
สังคมพืชดั้งเดิมในภาพรวม โดยเฉพาะในบริเวณสันขนาด
เล็กและล าธารชั่วคราว อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะ
สังคมพืชในปัจจุบันแล้วความแตกต่างของระยะเวลาการ
ถูกน้ าท่วมที่สัมพันธ์กับสภาพความสูงต่ าของพื้นที่น่าจะ
เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความแปรผันของสังคมพืชใน
ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นผลมาจากการกระท าของล า
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น้ า เช่น การเปลี่ยนทิศทางของร่องน้ า การกัดเซาะ และ
การสะสมตะกอน 

 
ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื นที่ราบน ้าท่วมถึง 
 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
การกระท าของล าน้ าต่อการรักษาความหลากหลายของ
สังคมพืชในที่ราบน้ าท่วมถึง กล่าวคือในสภาพธรรมชาติ
เมื่อร่องน้ ามีการเปลี่ยนเส้นทางจะกัดเซาะชายฝั่งด้านหนึ่ง 
ขณะเดียวกันจะมีการสะสมตะกอนของชายฝั่งอีกด้านหนึ่ง 
เมื่อร่องน้ าเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆจะเกิดสันขนานกันสลับ
กับพื้นที่ลุ่มต่ า บางครั้งร่องน้ ามีการเปลี่ยนทิศไปมาก็จะ

ท าให้รูปแบบพื้นที่ที่เกิดจากการกระท าของล าน้ ามีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นจึงมักพบสังคมพืชหลายแบบที่ มี
ความแตกต่างกันทางโครงสร้างและชนิดพืชองค์ประกอบ
ขึ้นกับระยะเวลาการท่วมของน้ าและการเปลี่ยนแปลง
แทนที่อยู่ร่วมกันในที่ราบน้ าท่วมถึง (Salo et al. 1986) 
ดั งนั้ นน้ าท่ วมจึ งมีความจ าเป็นต่อการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของที่ราบน้ าท่วมถึง และกิจกรรม
ที่ขัดขวางการท่วมของน้ าตามธรรมชาติในพื้นที่ราบน้ า
ท่วมถึง เช่น การสร้างพนังกั้นน้ า และการสร้างเขื่อนอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศแบบนี้ 

 
 

 
ตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแกนการจัดล าดับ (ordination axes) กับ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมโดยวิธี Spearman’s rank correlation 
ตัวแปร แกนการจัดล าดับที่ 1 แกนการจัดล าดับที่ 2 ความสูง การแทะ เรือนยอด น้ าท่วม การใช้พื้นที่ 
ความสูงจากระดับน้ าทะเล -0.40 -0.27      
การแทะเล็มโดยปศุสัตว์ 0.20 -0.35 0.13     
ร้อยละการปกคลุมเรือนยอด  -0.56* 0.21 0.05 -0.26    
ระยะเวลาการถูกน้ าท่วม 0.82*** 0.25 -0.28 -0.06 -0.34   
ประวัติการใช้พื้นที่ -0.64** 0.07 0.14 0.43 0.45* -0.39  
ระยะทางจากแม่น้ า -0.59** -0.27 0.11 0.32 0.45* -0.49* 0.63** 

  
ลักษณะข้อมูล เชิงปริมาณ การปรากฎ เชิงปริมาณ คะแนน 

สามระดับ 
คะแนน 

สามระดับ 

*P ≤ 0.05, **P≤0.01, ***P≤0.001 
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ภาพที่  2 แผนภู มิ ก ารจัดล าดั บ โดยวิ ธี  Non-metric multi-
dimensional scaling  
รูปเรขาคณิตแสดงลักษณะพื้นที่ของแปลงเก็บข้อมูล : แปลงเก็บ
ข้อมูลจากสันขนาดเล็ก (สี่เหลี่ยม) ล าธารชั่วคราวและแอ่งกระทะ
ตื้นๆ (สามเหล่ียม) ร่องน้ าเก่าและหนองน้ าชั่วคราว (วงกลม)  
ลูกศร (vector) แสดงปัจจัยสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับ
สังคมพืชอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ P ≤ 0.05 เท่านั้น: can (ร้อย
ละการปกคลุมของเรือนยอด ) dis (ระยะทางจากแม่น้ า) flo 
(ระยะเวลาการถูกน้ าท่วม) his (ประวัติการใช้พ้ืนที)่  
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NTFP  นิเวศบริการจากปา่คลองลานสู่อาหารชุมชน  
"NTFP" Ecosystem service from Khlong Lan National Park to community food bank 

 
คมเชษฐา จรุงพันธ์*  

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบการพึ่งพิงทรัพยากร และมูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิต
จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ NTFP (Non Timber Forest Products) ของชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้แบบส ารวจการพึ่งพิงทรัพยากรและการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 
ในระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2559 จ านวน 13 หมู่บ้าน 435 ครัวเรือน รวบรวมชนิด ปริมาณ และลักษณะ 
การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติพื้นฐาน และประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์โดยใช้ราคาตลาด
เฉลี่ยต่อหน่วย 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส อายุเฉลี่ย 50 ปี 
มีการศึกษาระดับประถมต้น (ป.1-ป.4) จ านวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คนต่อครอบครัว อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 25 ปี โดยมาอยู่  
เพราะต้องการที่ดินท ากิน และย้ายตามเพื่อนบ้านและญาติพี่น้อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รายได้สุทธิเฉลี่ย 
101,207.31 บาทต่อปี  และพบว่า ร้อยละ 74.7 (325 ครัวเรือน) ของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง เข้าไปใช้ประโยชน์และพึ่งพิง
ทรัพยากรจากป่า 12 รูปแบบ ได้แก่ 1) หน่อไม้ 2) เห็ดป่า 3) พืชผักป่า 4) แหล่งต้นน้ าของชุมชน 5) สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
6) แมลงและผลผลิตของแมลง 7) วัสดุเครื่องใช้เพื่อหัตกรรม 8) แหล่งเลี้ยงสัตว์ 9) พืชสมุนไพร 10) ผลไม้ป่า 11) เชื้อเพลิง 
ไม้ฟื น  ถ่ าน  และ 12 ) วั สดุ ก่ อสร้ างใช้ ท าที่ อยู่ อ าศั ย  ซึ่ งส ามารถประ เมินมู ลค่ า โดย รวม ของผลผลิ ตจากป่ า 
ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ ในลักษณะเพื่ อการบริโภคในครัวเรือน เป็นจ านวนเงิน 596,946 บาท และเพื่ อ การจ าหน่าย 
เป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เป็นเงินจ านวน 3,898,247 บาท รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 4,495,193 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13,831.36 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นระบบนิเวศที่ส าคัญ สามารถ 
ให้ประโยชน์และบริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนโดยรอบ และยังเป็นแหล่งธนาคารอาหารที่ส าคัญของคนในชุมชนอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ:  นิเวศบริการ ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ชุมชน อุทยานแห่งชาติคลองลาน   
 
Abstract: The objective is to study the format and value of the utilization of Non Timber Forest Product 
(NTFP) from community 3 km surrounding the boundary of Khlong Lan National Park, Kamphaeng Phet 
Province, Thailand. Use the survey and interview the representative  sampling from 13 villages 435 family. 
Collected type, quantity and charecteristic of utilization of NTFP then analyze by basic statistic and evaluate 
the ultilization by average market price/ unit. Period of study is between June- September 2016  
 
 The result found the representative sampling mostly are female, married, average age is 50 years old 
graduate from primary school ( primary1 - 4) 4 members/family. They live in community more than 25 years 
because of arable land and some relocated here according to neighbors and relatives. They do farming, 
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agriculture and labor. The average net income/family/year is 101,207.31 baht and 74.7 percent (325 familys) of 
the sampling utilize and rely on forest resources in 12 format as 1) bamboo shoots 2) wild mushrooms 3) wild 
vegetable plants 4) water resources 5) tourist attractions 6) insect and insect produce 7) craft materials 8) feed 
animals and cattles 9) herbs 10) wild fruits 11) fuel, charcoal, fire wood 12) housing  construction  materials  
 The evaluation of utilization of forest product (NTFP) for consume by own selves 596,946 baht /year 
and sell for family extra income 3,898247 baht/year total 4,495,193 baht/year = 13,831.36 baht/family/year. 
Conclude the Khlong Lan National Park is an importance ecosystem in both direct and indirect benefits to the 
community surrounding and also the food bank for them 
 
Keywords:  Ecosystem service  non timber forest products  community  Khlong Lan National Park 
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บทน า 
 
     ทรัพยากรป่ าไม้ เป็นทรัพยากรที่ มีคุณค่าและมี
ความส าคัญต่อมวลมนุษย์ ทั้งในด้านของการใช้ประโยชน์
ทางตรงและการใช้ประโยชน์ทางอ้อม แต่ทรัพยากรป่าไม้
กลับประสบปัญหาถูกท าลายและมีจ านวนลดน้อยลง 
ปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ทรัพยากรป่าไม้มีลักษณะ
เป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันและเป็นสินค้าที่แบบสาธารณะ
ที่ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ ง จึงส่งผลให้การจัดการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติไม่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรป่าไม้ ด้านผลผลิต
จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ อาจท าหน้าที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ในการผลิตข้อมู ล เพื่ อสะท้ อน ให้ เห็ นถึ งมูลค่ าของ
ทรัพยากรที่มีสู่ คนสู่ชุมชนในพื้นที่ โดยรอบเพื่ อเป็น
แรงจูงใจให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก และเกิดความรู้สึก
หวงแหน รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการ
จัดการและการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ 
เช่น การก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมในการ
สร้างจิตส านึก และอนุรักษ์ด้วยคนในชุมชน เพื่อให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนต่อไป 
     การศึกษาเรื่องนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ
รูป แบบ  การพึ่ งพิ งท รัพ ยากรและประเมิ น มู ลค่ า 
การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ ไม่ ใช่ เนื้ อไม้  NTFP 
(Non Timber Forest Products) ของชุมชนที่อยู่ในรัศมี 
3 กิโลเมตร จากแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 
     1. สถานที่ศึกษา 

ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขต
พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 13 หมู่บ้าน (ภาพที่ 1) 

 
     2. การเก็บข้อมูล 

ใช้แบบส ารวจการพึ่ งพิ งทรัพยากรและการ 
สัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากร ใน 13 หมู่บ้าน จ านวน 
435 ครัวเรือน (ตารางที่ 1) โดยรวบรวมชนิด ปริมาณ 
และลักษณะการใช้ประโยชน์ของผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่
เนื้อไม้ (NTFP) ระยะเวลาการศึกษาในระหว่างเดือน 
มิถุนายน - กันยายน 2559 

 
     3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติพื้นฐานคือ 
ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ พร้อมประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ 
โดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยต่อหน่วย  

 

 
ภาพที ่1 ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขต 

พื้นที่อุทยานแห่งชาตคิลองลาน อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 13 หมู่บ้าน 
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ตารางที่ 1  จ านวนครัวเรือนและขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ 
ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขต 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 13 หมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
ทั้งหมด1 

ครัวเรือน 
กลุ่ม 

ตัวอย่าง 
ร้อยละ 10 

ครัวเรือน 
กลุ่ม 

ตัวอย่าง 
ลงส ารวจ 
พื้นที่จริง 

1.โป่งน้ าร้อน หมู่ที่ 2 
  ต าบลโป่งน้ าร้อน 

688 70 70 

2.เพชรนิยม หมู่ที่ 2 
  ต าบลสักงาม 

317 32 35 

3.ใหม่วงศ์เจริญ หมู่ที่ 20 
  ต าบลคลองน้ าไหล 

113 12 15 

4.สุขส าราญ หมู่ที่ 8 
  ต าบลคลองน้ าไหล 

147 15 20 

5.หล่มชัย  หมู่ที่ 23 
  ต าบลคลองน้ าไหล 

164 17 20 

6.สามัคคีธรรม หมู่ที่ 16 
  ต าบลคลองน้ าไหล 

160 16 21 

7.รวงผึ้งพัฒนา หมู่ที่ 17 
  ต าบลคลองน้ าไหล 

180 18 23 

8.ใหม่ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 25 
   ต าบลคลองน้ าไหล 

85 10 10 

9.สวนส้ม หมู่ที่ 2 
   ต าบลคลองลานพัฒนา 

190 19 25 

10.กระเหรี่ยงน้ าตก  
    หมู่ที่ 18 
    ต าบลคลองลานพัฒนา 

227 23 25 

11.ตลาดม้ง หมู่ที่ 16 
    ต าบลคลองลานพัฒนา 

682 70 71 

12.ป่าสน หมู่ที่ 17 
    ต าบลคลองลานพัฒนา 

200 20 30 

13.แปลงสี่ หมู่ที่ 8 
    ต าบลคลองลานพัฒนา 

550 55 70 

รวม 3,703 377 435 

ที่มา : 1 ที่ว่าการอ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร 
          ข้อมูลครัวเรือน เดือน พฤษภาคม 2559 

 

ผลและวิจารณ์ 
 
     ผลการศึกษา พบว่า  ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันออก จากแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน จ านวน 13 หมู่บ้าน 435 ครัวเรือน (ภาพที่ 2) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน 
ร้อยละ 57.2 และไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 42.8 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.4 และเพศชาย ร้อยละ 41.6  
อายุเฉลี่ย 50 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90.3 ศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 9.2 และนับถือผี ร้อยละ 0.5 มีเชื้อชาติไทย 
ร้อยละ 70.6 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง, เผ่ากระเหรี่ยง, 
เผ่าเย้า และเผ่ามูเซอร์  ร้อยละ 9.9, 8.7, 5.5 และ 5.3 
ตามล าดับ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 83 และเป็นหม้าย 
ร้อยละ 8.3ส่วนใหญ่เรียนจบชั้นประถมต้น (ป.1-ป.4) 
ร้อยละ 33.1 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 26.9 จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนต่อครอบครัว ร้อยละ 76.6 
อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ มากกว่า 25 ปี มาอยู่ในชุมชน
แห่งนี้ เพราะต้องการที่ดินท ากิน และย้ายตามเพื่อนบ้าน
และญาติพี่น้อง ร้อยละ 42.1 และ 39.1 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 
41.2 และ 35.3 รายได้ เฉลี่ ยต่อปี  242,682.70 บาท  
รายจ่ายเฉลี่ยต่อปี 141,475.39 บาท คงเหลือรายได้สุทธิ
เฉลี่ย 101,207.31 บาทต่อปี (ตารางที่ 2)  
     และจากผลการศึกษาลักษณะรูปแบบการพึ่ งพิง
ทรัพยากร และมูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า 
ที่ไม่ใช่เนื้อไม้  พบว่ามีครัวเรือนที่พึ่งพิงทรัพยากรจาก 
ป่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน จ านวน 325 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 74.7 ลักษณะรูปแบบการใช้ประโยชน์
ผลผลิตจากป่า พบว่าชุมชนมีการใช้ประโยชน์ 12 รูปแบบ 
โดยการเก็บหาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  และเพื่อ 
การจ าหน่ายเป็นรายได้ เสริมให้กับครอบครัว  ได้แก่ 
1) หน่อไม้ 2) เห็ดป่า 3) พืชผักป่า 4) แหล่งต้นน้ าของชุมชน 
5) สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 6) แหล่งเลี้ยงสัตว์ 
7) วัสดุเครื่องใช้ในการประกอบหัตกรรม 8) แมลงและ
ผลผลิตของแมลง 9) พืชสมุนไพร 10) เชื้อเพลิง ไม้ฟืนถ่าน 
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11) ผลไม้ป่า และ12) วัสดุก่อสร้างใช้ท าที่อยู่อาศัย 
(ตารางที่ 3)  
     การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้ท าการประเมินมูลค่า
ผลผลิตจากป่ าที่ ไม่ ใช่ เนื้ อ ไม้  ที่ ชุ มชน เก็บหาและ 
ใช้ประโยชน์ เพื่ อบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่ าย 
เสริมรายได้ของครัวเรือน ใน 4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ 
(ตารางที่ 4) ประกอบด้วย  
     1.หน่อไม้  มีมูลค่ าการใช้ประโยชน์  เพื่ อบริโภค 
ในครัวเรือน จ านวน 8,288 กิ โลกรัม  คิดเป็นมูลค่า 
58,016 บาทต่อปี และจ าหน่าย จ านวน 331,591 กิโลกรัม 
คิดเป็นมูลค่า 2,321,137 บาทต่อปี  โดยมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
339,879 กิโลกรัม มูลค่ารวมเท่ากับ 2,379,153 บาทต่อปี 
     2.เห็ดป่า มีการใช้ประโยชน์อยู่ 5 ชนิด คือ เห็ดโคน, 
เห็ดเผาะ, เห็ดระโงก, เห็ดไผ่ และเห็ดขอน มีมูลค่าการใช้
ประโยชน์ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน จ านวนรวม 1,963 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม 484,000 บาทต่อปี  และ
จ าหน่าย จ านวนรวม 4,731 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม 
1,492,100 บาทต่อปี  โดยมีจ านวนรวมทั้ งสิ้น  6,694
กิโลกรัม มูลค่ารวมเท่ากับ 1,976,100 บาทต่อปี 
     3. พื ชผักป่ า  มีการใช้ประโยชน์อยู่  3 ชนิด  คือ
ผักหวาน  มีมู ลค่ าการใช้ประโยชน์ เพื่ อการบริ โภค 
ในครัวเรือน จ านวนรวม 241 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม 
48,200 บาทต่อปี  และจ าหน่ าย จ านวนรวม 379 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม 75,800 บาทต่อปี  โดยมี
จ านวนรวมทั้ งสิ้น  620 กิ โลกรัม มูลค่ ารวมเท่ ากับ 
124,000 บาทต่อปี   ผักกูด  และ ผักหนาม มีมูลค่ า 
การใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน จ านวนรวม 
71 ก า คิดเป็นมูลค่ารวม 710 บาทต่อปี และจ าหน่าย 
จ านวนรวม 455 ก า คิดเป็นมูลค่ารวม 4,550 บาทต่อปี 
โดยมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 526 ก า มูลค่ารวมเท่ากับ 5,260 
บาทต่อปี  
     4. แมลงและผลผลิตของแมลง มีการใช้ประโยชน์ 
อยู่ 3 ชนิด คือ น้ าผึ้ง มีมูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน จ านวนรวม 20 ขวด คิดเป็นมูลค่ารวม 
6,000 บาทต่อปี และจ าหน่าย จ านวนรวม 12 ขวด 
คิ ด เป็ น มู ลค่ ารวม  3,600 บาทต่ อปี  โดยมี จ าน วน 

รวมทั้งสิ้น 32 ขวด มูลค่ารวมเท่ากับ 9,600 บาทต่อปี 
ไข่มดแดง มีมูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการจ าหน่ายเท่านั้น 
โดยมีจ านวน 5 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาทต่อปี 
และ แมงอีนูน มีมูลค่าการใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค 
ในครัวเรือน จ านวนรวม 20 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวม 
20  บ าท ต่ อปี  และจ าหน่ าย  จ าน วน รวม  60  ตั ว 
คิดเป็นมูลค่ารวม 60 บาทต่อปี โดยมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
80 ตัว มูลค่ารวมเท่ากับ 80 บาทต่อปี 
 

 
ภาพที่ 2  การกระจายของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง ในชุมชน 

ที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขตพื้นที่ 
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ านวน 13 หมู่บ้าน  
435 ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร 
  ในชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขต 
  พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ าเภอคลองลาน 
  จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 13 หมู่บ้าน 

ลักษณะทั่วไปทางสังคม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพในครัวเรือน   
   เป็นหัวหน้าครัวเรือน  249 57.2 
   ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือน      186 42.8 
2. เพศ   
   หญิง  254 58.4 
   ชาย  181 41.6 
3. อายุเฉลี่ย/ปี 50  
4. ศาสนา/การนับถือ   
   พุทธ 393 90.3 
   คริสต ์ 40 9.2 
   ผี 2 0.5 
5. เชื้อชาติ / เผ่าพันธุ์   
   ไทย 307 70.6 
   เผ่าม้ง 43 9.9 
   เผ่ากระเหร่ียง 38 8.7 
   เผ่าเย้า 24 5.5 
   เผ่ามูเซอร์ 23 5.3 
6. สถานภาพสมรส   
   โสด 23 5.3 
   สมรส 361 83.0 
   หย่า/แยกกันอยู่ 15 3.4 
   หม้าย 36 8.3 
7. ระดับการศึกษาสูงสุด   
   ไม่ได้ศึกษา 117 26.9 
   ประถมต้น (ป.1 – ป.4) 144 33.1 
   ประถมปลาย (ป.5 – ป. 7) 82 18.9 
   มัธยมต้นหรือเทียบเท่า 42 9.7 
   มัธยมปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 40 9.2 
   ปวส/อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 7 1.6 
   ปริญญาตร ี 3 0.7 
8. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4  
9. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในชุมชนนี้   
     1 – 5  ปี 17 3.9 
     6 – 10  ปี 19 4.4 
     11 – 15  ปี 20 4.6 

 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ลักษณะทั่วไปทางสังคม จ านวน ร้อยละ 
9. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในชุมชนนี ้(ต่อ)   
     16 – 20  ปี 29 6.7 
     21-25 ป ี 17 3.9 
     มากกว่า 25  ปี 333 76.6 
10. สาเหตุของการย้ายถิ่นฐาน  (n=302) 
     ต้องการที่ดินท ากิน 127 42.1 
     มาท างาน 4 1.3 
     มาแต่งงานกับคนในชุมชนนี้ 51 16.9 
     ย้ายตามเพื่อนบ้าน/ญาติพ่ีน้อง 118 39.1 
     อื่นๆ 2 0.7 
11. อาชีพหลัก  (n=689) 
     เกษตรกรรม 284 41.2 
     รับจ้างทั่วไป 243 35.3 
     ค้าขาย 69 10.0 
     รับราชการ 5 0.7 
     อื่นๆ  88 12.8 
12. รายได้เฉลี่ย บาท/ปี 242,682.70 
13. รายจ่ายเฉลี่ย บาท/ป ี 141,475.39 
14. รายได้สุทธิเฉล่ีย บาท/ปี 101,207.31 

 
ตารางที่ 3 ลักษณะรูปแบบการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า 
   ที่ไม่ใช่เนื้อไม ้ของราษฎร จ านวน 325 ครัวเรือน 
ลักษณะรูปแบบการใช้ประโยชน์ ครัวเรือน ร้อยละ 
1.หน่อไม ้ 283 87.1 
2.เห็ดป่า 228 70.2 
3.พืชผักป่า 143 44.0 
4.แหล่งต้นน้ าของชุมชน 76 23.4 
5.สถานที่ท่องเที่ยวฯ 43 13.2 
6.แหล่งเลี้ยงสัตว ์ 7 2.2 
7.วัสดุเครื่องใชเ้พือ่หัตกรรม 4 1.2 
8.แมลงและผลผลติของแมลง 2 0.6 
9.พืชสมุนไพร 2 0.6 
10.เช้ือเพลิง ไม้ฟนื ถ่าน 2 0.6 
11.ผลไมป้่า 1 0.3 
12.วสัดุก่อสรา้งใชท้ าที่อยู่อาศัย 1 0.3 

 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครอืข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6  
    ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

Oral presentation หน้า 146 

 
ภาพที่ 3 แสดงชนิดและปริมาณการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้   

 

 
ภาพที่ 4 แสดงชนิดและมูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้   
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ตารางท่ี 4  ชนิด ปริมาณ และ มูลค่าผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่าย ของราษฎรในชุมชน 
ที่อยู่ในรศัมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 325 ครัวเรือน  

ผลผลิต หน่วย ราคาตลาด ปริมาณการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ เฉลี่ย/ 
จากป่า  เฉลี่ย/ บริโภค จ าหน่าย รวม ครัวเรือน 
  หน่วย ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า บาท/ปี 
1.หน่อไม้ กิโลกรัม 7 8,288 58,016 331,591 2,321,137 339,879 2,379,153 7,320.47  
2.เห็ดโคน กิโลกรัม 350 643 225,050 3,355 1,174,250 3,998 1,399,300 4,305.54  
3.เห็ดเผาะ กิโลกรัม 250 786 196,500 1,158 289,500 1,944 486,000 1,495.38  
4.เห็ดระโงก กิโลกรัม 150 181 27,150 131 19,650 312 46,800 144.00  
5.เห็ดไผ่ กิโลกรัม 100 319 31,900 80 8,000 399 39,900 122.77  
6.เห็ดขอน กิโลกรัม 100 34 3,400 7 700 41 4,100 12.62  
7.ผักหวาน กิโลกรัม 200 241 48,200 379 75,800 620 124,000 381.54  
8.ผักกูด ก า 10 58 580 455 4,550 513 5,130 15.78  
9.ผักหนาม ก า 10 13 130 - - 13 130 0.40  
10.น้ าผึ้ง ขวด 300 20 6,000 12 3,600 32 9,600 29.54  
11.ไข่มดแดง กิโลกรัม 200 - - 5 1,000 5 1,000 3.08  
12.แมงอีนูน ตัว 1 20 20 60 60 80 80 0.25  
รวม    596,946  3,898,247  4,495,193 13,831.36  
 
สรุป 
 
     พบว่า ร้อยละ 74.7 (325 ครัวเรือน) ของครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่าง เข้าไปใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า 12 รูปแบบ 
โดยหน่อไม้ มีปริมาณการใช้ประโยชน์มากที่สุด เท่ากับ 
339,879 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ เห็ดโคน เห็ดเผาะ และ
ผักหวาน มีปริมาณการใช้ประโยชน์  เท่ากับ 3,998  
1,944  และ 620 กิโลกรัม ตามล าดับ  โดยมูลค่าของ
หน่อไม้ เท่ากับ 2,379,153 บาท รองลงมาได้แก่ เห็ดโคน 
เห็ดเผาะ และผักหวาน มีมูลค่าเท่ากับ 1,399,300   
4 8 6 ,0 0 0  แ ล ะ  1 2 4 ,0 0 0  บ า ท  ต า ม ล า ดั บ 
โดยมีมูลค่ารวมเท่ากับ 4,495,193 บาท โดยแยกเป็น 
เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน เป็นมูลค่า 596,946 บาท
และเพื่ อการจ าหน่ ายเป็ นรายได้ เสริมในครอบครัว 
เป็นมูลค่า3,898,247 บาท คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
13,831.36 บาท/ครัวเรือน/ป ี 
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สมการประมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพันธ ุ  ไม้รองบางชนิดในพืน้ที่ป่าธรรมชาติ 
Allometric Equation for Estimate Above-ground Biomass of Some Minor Plant Species 
in Natural Forest  

 
ชิงชัย วิริยะบัญชา* วิโรจน  รัตนพรเจริญ และ ภาณุมาศ ลาดปาละ1 

1ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
*Corresponding-author: Email: chingchai.v@gmail.com 

 
บทคัดย่อ: สมการประมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินชองพันธุ์ไม้รองบางชนิดในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ได้ท าการศึกษาในไม้จ านวน 
2 ชนิด คือ กล้วยป่า และไผ่ผาก โดยกล้วยป่าศึกษาในพื้นที่สถานีวิจัยลุ่มน้ าแม่กลอง ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 15 ต้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก ระหว่าง 4.5 – 20.2 เซนติเมตร และไผ่ผากศึกษาในบริเวณ
พื้นที่บ้านกุยเลอตอ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 15 ล า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก ระหว่าง 3.1 – 
13.6 เซนติเมตร โดยมีรูปแบบของสมการแอลโลเมตริก ดังนี้ : 
 กล้วยป่า  Ws = 0.0037 (D) 2.3432  R2 = 0.9693  N = 15  
   Wl = 0.0066 (D) 2.1837  R2 = 0.9469  N = 15  
            AGB = 0.0098 (D) 2.2750  R2 = 0.9643  N = 15  
 ไผ่ผาก  Wc = 0.1530 (D) 2.1302  R2 = 0.9380  N = 15  
   Wb = 0.0601 (D) 1.5446  R2 = 0.7471  N = 15  
   Wl  = 0.0795 (D) 1.3923  R2 = 0.5083  N = 15  
            AGB  = 0.2413 (D) 2.0193  R2 = 0.9304  N = 15  
โดยที่   D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)  Ws = น้ าหนักแห้งของล าต้น (กิโลกรัม),  
            Wc = น้ าหนักแห้งของล าไม้ไผ่                            Wb = น้ าหนักแห้งของใบ (กิโลกรัม),   
            Wl = น้ าหนักแห้งของใบ (กิโลกรัม)                     AGB = น้ าหนักแห้งส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด (กิโลกรัม),   
สมการแอลโลเมตริกที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประมาณมวลชีวภาพของกล้วยป่า และไผ่ผากในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติอื่นๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการสะสมคาร์บอนของกิจกรรม REDD+ ให้ครอบคลุมถึงไม้รองชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ ต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  สมการแอลโลเมตริก, กล้วยป่า, ไผ่ผาก 
 
Abstract: The allometric equation for estimate above-ground biomass of some minor plant species in 
natural forest was study in Musa acumilata and Gigantochloa hasskarliana.  The sample tree of Musa 
acumilata operated from Mae-Klong Watershed Research Station, Lintin sub-district, Thong Pha Phum 
district, Kanchanaburi province with 15 trees in diameter at breast high ranging between 4.5 – 20.2 cm.  
The sample tree of Gigantochloa hasskarliana operated from Kuidertoa village, Mae Chan sub-district, 
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Umpang district, Tak province with 15 culms in diameter at breast high ranging between 3.1–13.6 cm. 
These allometric equation are expressed as follows : 
Musa acumilata   Ws = 0.0037 (D) 2.3432  R2 = 0.9693  N = 15  
    Wl = 0.0066 (D) 2.1837  R2 = 0.9469  N = 15  
                       AGB = 0.0098 (D) 2.2750  R2 = 0.9643  N = 15  
Gigantochloa hasskarliana Wc = 0.1530 (D) 2.1302  R2 = 0.9380  N = 15  
    Wb = 0.0601 (D) 1.5446  R2 = 0.7471  N = 15  
    Wl  = 0.0795 (D) 1.3923  R2 = 0.5083  N = 15  
                        AGB  = 0.2413 (D) 2.0193  R2 = 0.9304  N = 15   
where as,   D  =  diameter at breast high (cm)          Ws = dry weigh of stem (kg),  
           Wc  =  dry weigh of culm (kg)                 Wb = dry weigh of branch (kg),   
            Wl  = dry weigh of leaf (kg)                   AGB = dry weigh of all part of above-ground (kg),   
These Allometric equation can be used for estimated above-ground biomass of Musa acumilata and 
Gigantochloa hasskarliana in natural forest and converted to carbon accumulate in natural forest with 
minor plant species for REDD+ activities in Thailand. 
 
Keywords: Allometric equation, Musa acumilata, Gigantochloa hasskarliana
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บทน า 
 

การประเมินการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่า
ไม้ประเภทต่างๆ ในประเทศไทยให้มีความถูกต้องแม่นย า
และมีความคลาดเคลื่อนน้อย จ าเป็นต้องอาศัยความรอบรู้
ด้านป่าไม้หลายด้าน เช่น การก าหนดพื้นที่ ในการวาง
แปลงตัวอย่าง  การเลือกรูปแบบ ขนาด และจ านวนของ
แปลงตัวอย่างที่เหมาะสม  การจับต าแหน่งพิกัดแปลง
ตัวอย่างที่แม่นย า  การเก็บข้อมูลภาคสนามทางด้านความ
โตและความสูงของต้นไม้ที่ถูกต้อง และสุดท้ายคือการ
เลือกใช้สมการแอลโลเมตริกที่ เหมาะสม ในการประเมิน
มวลชีวภาพของไม้ต่างๆ  ซึ่งการด าเนินงานภาคสนามด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว เมื่อมีความถูกต้อง เหมาะสม และแม่นย า 
จะสามารถสนับสนุนงานด้านการแปลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมเพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในระดับประเทศ 
ต่อไป 

การได้มาของสมการแอลโลเมตริก จ าเป็นต้อง
อาศัยความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ของนักวิจัย
ค่อนข้างสูง เพราะประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ และ
เทคนิคมากมายในการศึกษา เพื่อให้ได้สมการที่มีความ
แม่นย าสูง  ในเอกสารฉบับนี้จะขอกล่าวเฉพาะสมการ
แอลโลเมตริกที่ใช้ค านวณในป่าบก ซึ่งในอดีตมีทีมนักวิจัย
ชาวญี่ปุ่นหลายชุด ได้เข้ามาศึกษาวิจัยเรื่องมวลชีวภาพ
ของต้นไม้ในป่าธรรมชาติประเภทต่าง ๆ  และมีผลงาน
ตีพิมพ์เป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงจนถึงปัจจุบัน เช่น Ogawa 
et al. (1965) ศึกษามวลชีวภาพของต้นไม้ในพื้นที่ป่าพลัด
ใบ บริเวณต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
และป่าดิบชื้นบริเวณเขาช่อง จังหวัดตรัง ส่วน Ogino et al. 
(1967) ศึกษาในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง บริเวณ
ท้องที่ อ า เภอปั กธงชั ย  จั งหวัดนครราชสีมา  และ 
Tsutsumi et al. (1983)  ศึ กษาในพื้ นที่ ป่ าดิบแล้ ง
บริเวณเขื่อนน้ าพรม จังหวัดชัยภูมิ เอกสารทั้งสามฉบับนี้
ใช้ประเมินมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าธรรมชาติที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (Diameter at breast high, 
DBH หรือ D) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป 

ส่วนสมการแอลโลเมตริกของไม้ไผ่ชนิดต่างๆ  
ในประเทศไทย ที่ ได้ท าการศึกษามาแล้ว มีดังต่อไปนี ้
วิสุทธิ์ และคณะ (2526) ศึกษาไผ่รวก (Thyrsostachys 
siamensis)  ในท้องที่อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
Kutintara et al. (1995) ศึกษาไม้ไผ่จ านวน 4 ชนิด ใน
พื้นที่ สถานีวิจัยลุ่มน้ าแม่กลอง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี คือ ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata) ไผ่บงด า 
(Bambusa tulda) ไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum 
pergracile) และไผ่ผาก (G. hasskarliana) ขณะที่ สาพิศ 
(2533) ศึกษาไม้ไผ่ จ านวน 4 ชนิด คือ ไผ่รวก ไผ่บงด า 
ไผ่ป่า (B. arundinacea) และไผ่ซาง (Dendrocalamus 
strictus)  บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ และ อิทธิพงศ์ และคณะ (2558) ศึกษา 
ไผ่บงป่า (B. longispatha) ไผ่บงใหญ่ (D. brandisii) ไผ่หก 
(D. hamiltonii)   และไผ่หวานอ่างขาง (D. latiflorus) 
บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ส่วนเอกสารของ Chan et al. (2013) ศึกษาไม้ไผ่
บริเวณหมู่บ้านกระเหรี่ยง ใน Bago Mountains ประเทศ
เมียนมาร์ คือ ไผ่หอม (B. polymorpha) ไผ่ซาง ไผ่ไล่ลอ 
(G. nigrociliata) และไผ่บงด า ส่วนสมการแอลโลเมตริก
ของเถาวัลย์ที่มีเนื้อไม้ในประเทศไทยมีการศึกษาในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  (ชิงชัย 
และคณะ, 2554)  ส่วนสมการแอลโลเมตริกของกล้วยพบว่า 
Arifin (2001) ได้ศึกษา กล้วยน้ าว้า (Musa x paradisiaca) 
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยสมการแอลโลเมตริกทุกสมการ 
ดังกล่าวข้างต้น แสดงในตารางที่ 1 

เนื่องจากป่าธรรมชาติของประเทศไทยยังมีพันธุ์
ไม้รองหลายชนิดที่ขึ้นกระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น กล้วยป่า 
ต้นต๋าว ไผ่ชนิดอื่นๆ และพวกหวายชนิดต่างๆ เป็นต้น ที่
ยังไม่มีการศึกษาสมการแอลโลเมตริกที่ เหมาะสมใน
ประเทศไทย หรือในประเทศข้างเคียง ดังนั้นการศึกษา
มวลชีวภาพของกล้วยป่า เพื่อเปรียบกับการศึกษาของ 
Arifin (2001) และมวลชีวภาพของไผ่ผาก เพื่อเปรียบกับ
การศึกษาของ Kutintara et al. (1995) เพื่อเปรียบเทียบ
ว่ามีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันอย่างไร  
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ตารางท่ี 1 สมการแอลโลเมตริกประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณมวลชีวภาพของพันธุ์ไม้ในป่าธรรมชาติ  

ขนิดป่า/ชนิดไม ้ สมการ R2 จ านวนต้น ขนาด DBH 
มากที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 

ป่าเต็งรงั*       Ws   =  0.0396 (D2H) 0.9326 - 119 ≈ 90 cm Ogawa et al. 
(1965) และปา่เบญจพรรณ*       Wb  =  0.003487 (D2H) 

1.027 
- 45 -  

       Wl   =  (28.0/Wtc + 0.025) 
-1    

- 45 -  
ป่าดิบชื้น*       Ws   =  0.0396 (D2H) 0.9326 - 119 ≈ 90 cm Ogawa et al. 

(1965)        Wb  =  0.006002 (D2H) 
1.027 

- 74 -  
       Wl   =  (18.0/Wtc + 0.025) 

-1    
- 74 -  

       Wr   =  0.0264 (D2H) 0.775 - 3 -  
ป่าเต็งรงั       AGB =  0.0569 (D2H) 0.9071 0.9833 25 23 cm ดัดแปลงข้อมูลจาก 
ป่าดิบแลง้       AGB =  0.0888 (D2H) 0.8513 0.9456 37 33.5 cm Ogino et al. 

(1967) ป่าดิบแลง้*       Ws   =  0.0509 (D2H) 0.919 0.978 63 ≈ 60 cm Tsutsumi et al. 
(1983)        Wb  =  0.00893 (D2H) 0.977 0.890 63 -  

       Wl   =  0.0140 (D2H) 0.669 0.714 63 -  
       Wr   =  0.0313 (D2H) 0.805 0.981 6 -  

ไผ่รวก*        Wc  =  0.15780 (D) 2.4859 0.9773 100 - วิสุทธิ์ และคณะ 
(2526)         Wb  =  0.02892 (D) 1.9180 0.7149 100 -  

        Wl   =  0.01244 (D) 1.9180 0.6718 77 -  
       AGB  =  0.22187 (D) 2.2749 0.9550 100 -  

ไผ่ไร่**          Wc =   0.14266 (D2) 1.1556 0.9281 16 
 
 
 

- Kutintara et al. 
(1995)        AGB  =  0.24250 (D2) 1.0951 0.9343 16 -  

ไผ่บงด า*        Wc  =  0.20811 (D2) 1.0596 0.9665 10 -  
       AGB  =  0.49522 (D2) 0.8726 0.9682 10 -  

ไผ่ข้าวหลาม**        Wc  =  0.09458 (D2) 1.1556 0.9968 10 -  
       AGB  =  0.49522 (D2) 0.8726 0.9908 10 -  

ไผ่ผาก**        Wc  =  0.11151 (D2) 1.1257 0.9835 10 -  
       AGB  =  0.22574 (D2) 1.0214 0.9726 10 -  

ไผ่รวก        Wc  =  0.3121 (D) 1.6116 0.8379 10 - สาพิศ (2533) 
        Wb  =  0.0480 (D) 2.1613 0.6164 10 -  
        Wl   =  0.0457 (D) 1.3303 0.4603 10 -  
       AGB  =  0.4174 (D) 1.6645 0.8250 10 -  

ไผ่บงด า        Wc  =  0.3845 (D) 1.8644 0.8901 10 -  
        Wb  =  0.0070 (D) 2.2825 0.5163 10 -  
        Wl   =  0.0082 (D) 2.0603 0.6932 10 -  
       AGB  =  0.3243 (D) 2.1167 0.9590 10 -  

ไผ่ป่า**        Wc  =  0.3044 (D) 1.7526 0.8886 10 -  
        Wb  =  0.0795 (D) 2.0827 0.8369 10 -  
        Wl   =  0.0088 (D) 1.1385 0.2347 10 -  
       AGB  =  0.3939 (D) 1.8325 0.8948 10 -  

ไผ่ซาง        Wc  =  0.3044 (D) 1.7526 0.8886 10 -  
        Wb  =  0.0795 (D) 2.0827 0.8369 10 -  
        Wl   =  0.0088 (D) 1.1385 0.2347 10 -  
       AGB  =  0.3939 (D) 1.8325 0.8948 10 -  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ขนิดป่า/ชนิดไม ้ สมการ R2 จ านวนต้น ขนาด DBH 
มากที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 

ไผ่บงป่า**        Wc  =  0.0867 (D2H) 0.7822 0.9281 40 - อิทธิพงศ์ และคณะ 
        Wb  =  0.1384 (D2H) 0.7232 

- Wc 
0.8980 40 

 
- (2558) 

        Wl   =  0.0940 (D2H) 0.7748 

- Wc 

0.9278 40 -  
       AGB  =  0.1466 (D2H) 0.7187 0.8962 40 -  

ไผ่บงใหญ่**        Wc  =  0.0136 (D2H) 0.9548 0.8695 40 -  
        Wb  =  0.0184 (D2H) 0.9293 

- Wc 
0.8547 40 

 
-  

        Wl   =  0.0174 (D2H) 0.9313 

- Wc 

0.8562 40 -  
       AGB  =  0.0222 (D2H) 0.9098 0.8413 40 -  

ไผ่หก**        Wc  =  0.0834 (D2H) 0.7650 0.8280 40 -  
        Wb  =  0.1671 (D2H) 0.6832 

- Wc 
0.7510 40 

 
-  

        Wl   =  0.1107 (D2H) 0.7358 

- Wc 

0.8297 40 -  
       AGB  =  0.2061 (D2H) 0.6627 0.7492 40 -  

ไผ่หวานอา่งขาง**        Wc  =  0.0324 (D2H) 0.8340 0.8118 40 -  
        Wb  =  0.0476 (D2H) 0.7947 

- Wc 
0.7868 40 

 
-  

        Wl   =  0.0446 (D2H) 0.7962 

- Wc 

0.8046 40 -  
       AGB  =  0.0627 (D2H) 0.7630 0.7761 40 -  

ไผ่หอม**        Wc  =  0.111 (D) 2.147 0.897 94 
 

- Chan et al. 
(2013)         Wb  =  0.028 (D) 1.551 0.697 94 

 
-  

        Wl   =  0.038 (D) 1.452  0.598 94 -  
       AGB  =  0.189 (D) 1.956 0.877 94 -  

ไผ่ซาง*        Wc  =  0.021 (D) 1.875 0.970 8 
 

-  
        Wb  =  0.076 (D) 1.455 0.886 8 

 
-  

        Wl   =  0.034 (D) 1.364  0.671 8 -  
       AGB  =  0.308 (D) 1.767 0.963 8 -  

ไผ่ไล่ลอ**       AGB  =  0.0001 (H) 4.228 0.817 5 -  
ไผ่บงด า        Wc  =  0.114 (D) 2.380 0.899 31 

 
-  

        Wb  =  0.017 (D) 1.960 0.576 31 
 

-  
       AGB  =  0.131 (D) 2.351 0.910 31 -  

เถาวัลย์ที่มีเนื้อไม ้       AGB  =  0.8622 (D) 2.0210 0.9533 26 18.1 cm ชิงชัย และคณะ 
(2554) กล้วยน้ าว้า       AGB =   0.0303 (D) 2.1345 0.9887 10 27 cm Arifin (2001) 

โดยที่    D =  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)   H  =  ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร) 
   Ws =  น้ าหนักแห้งของล าต้น (กิโลกรัม)      Wc =  น้ าหนักแห้งของล าไม้ไผ่ (กิโลกรัม) 
  Wb =  น้ าหนักแห้งของกิ่ง (กิโลกรัม)    Wl  =  น้ าหนักแห้งของใบ (กิโลกรัม) 

      AGB =  น้ าหนักส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด (กิโลกรัม)   Wr  =  น้ าหนักแห้งของราก (กิโลกรัม)   
 Wtc =  Ws+Wb (กิโลกรัม) 
หมายเหตุ  * ป่าชนิดเดียวกันหรือพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกันควรใช้สมการนี้ในการค านวณหามวลชีวภาพเนื่องจากมีความ

เหมาะสมและมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 
 ** เป็นสมการที่จ าเป็นต้องใช้เนื่องจากไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบ 
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อุปกรณ และวิธีการ 
 
พื้นที่ศึกษา  

กล้วยป่า (Musa acumilata)  ท าการศึกษาใน
พื้นที่สถานีวิจัยลุ่มน้ าแม่กลอง ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนกรกฎาคม 2559 และไผ่ผาก 
(Gigantochloa hasskarliana) ท าการศึกษาในบริเวณ
พื้นที่บ้านกุยเลอตอ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก ในเดือนกันยายน 2557 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 ท าการคัดเลือกไม้ตัวอย่างที่มีขนาด DBH น้อย
ที่สุดไปหาขนาดใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ เมื่อได้ไม้
ตัวอย่างตามที่ต้องการแล้วให้ผูกเชือกฝางเพื่ อ เป็น
เครื่องหมาย แล้วท าการตัดล าต้นให้ชิดดินที่สุด จากนั้น
บั นทึ กข้ อมู ลท างด้ านความสู งทั้ งหมด   วัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางจากโคนต้นที่ต าแหน่ง  0.00 m, 0.30 
m, 1.00 m, 1.30 m, 2.00 m, 3.00 m…และทุ กๆ  1 
เมตร จนสุดปลายยอดพร้อมกับใช้ปากกาเคมีขีดต าแหน่ง
ที่ วั ด   ใช้ เทคนิ คการแบ่ งชั้ น ของต้ น ไม้  ที่ เรี ยกว่ า 
“Stratified clip technique” โดยท าการแบ่งไม้ตัวอย่าง
ออกเป็นชั้นๆ ทุก 1 เมตร ตั้งแต่โคนถึงปลายยอด ในส่วน
ของกล้วยป่าในแต่ละชั้นจะแบ่งเป็นส่วนของล าต้น ก้านใบ 
ใบ ใบแห้ง ก้านเครือ ปลี และผล ส่วนของไผ่ผากในแต่ละ
ชั้นแบ่งออกเป็น ล า กิ่ง และใบ แล้วจึงน าส่วนต่างๆ ที่
แยกแล้วในแต่และชั้น มาชั่งหาน้ าหนักสดทั้งหมดก่อน 
จากนั้นจึงท าการสุ่มเก็บตัวอย่างในแต่ละส่วนใส่ในถุง
กระดาษบันทึกข้อมูลของน้ าหนักสดของตัวอย่าง แล้ว
น าไปอบในห้องปฏิบัติการต่อไป 
การวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 
 น าถุงตัวอย่างที่ได้จากภาคสนามมาอบในตู้อบ
ความร้อนที่อุณหภูมิ 105OC เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อย
กว่า 48 ชั่วโมง หรือจนกว่าน้ าหนักจะคงที่ ในกรณีที่อบได้
เฉพาะเวลาราชการคือวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจจะต้องใช้
เ ว ล า ใ น ก า ร อ บ ตั ว อ ย่ า ง เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น  7  วั นุ
การที่อบที่อ ณหภูมิุ80OC นั้น น้ าท่ีอยู่ในเซลล์พืช (water 

in bound) จะระเหยออกมาหมด แต่น้ าที่อยู่ระหว่างผนัง
เซลยังไม่ระเหยออกมาจ าเป็นต้องให้อุณหภูมิมากกว่า 
100OC น้ าในระหว่างผนังเซลล์ถึงจะระเหยออกมาหมด 
แต่ถ้าต้องการน าตัวอย่างที่อบไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร
ต่อเนื่อง ก็จ าเป็นที่จะต้องอบที่อุณหภูมิ 80OC เพราะถ้า
อุณหภูมิสูงกว่านี้จะท าให้ธาตุอาหารบางตัวในซากพืช
ระเหิดออกมาโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน 
 หลังจากด าเนินการอบตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อย
แล้วน าข้อมูลจากส่วนต่างๆ มาค านวณหา 
1. เปอร์เซ็นต์ความชื้น (เทียบกับน้ าหนักอบแห้ง) ของ

ตัวอย่าง จากสูตร 
เปอร์เซ็นต์ความชื้น =  น้ าหนักสด-น้ าหนักอบแห้ง X 100 

                       น้ าหนักอบแห้ง        
2. เปลี่ยนน้ าหนักสดของตัวอย่างแต่ละต้น ให้เป็นน้ าหนัก

อบแห้งจากสูตร 
      น้ าหนักอบแห้ง  =       100 X น้ าหนักสด 

       100 + เปอร์เซ็นต์ความชื้น 
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของล าต้นกับมวลชีวภาพ

ของส่วนต่าง ๆ โดยใช้สมการแอลโลเมตริก ในรูป 
          Y  =  a X b  

โดยที่    Y  =  น้ าหนักอบแห้งของส่วนต่างๆ รายต้น 
                   (เช่น Ws, Wc, Wl, Wb และ ABG : kg) 
           X  =  ตัวแปรอิสระ  DBH (cm)  
       a , b  =  ค่าคงที่ 
 
ผลและวิจารณ ผล 
 

จากการศึกษามวลชีวภาพของกล้วยป่าได้ใช้ไม้
ตัวอย่างจ านวน 15 ต้น มีขนาด DBH อยู่ระหว่าง 4.5 - 
20.2 เซนติเมตร และไผ่ผากได้ใช้ไม้ตัวอย่างจ านวน 15 
ล า มีขนาด DBH อยู่ระหว่าง 3.1 - 13.6 เซนติเมตร 
ข้อมูลมวลชีวภาพภาคสนามของกล้วยป่าและไผ่ผากน าแสดง
ในตารางที่ 2 และ 3 ส่วนข้อมูลสมการแอลโลเมตริกของ
กล้วยป่าและไผ ่ผาก แสดงในตารางที่  4 และภาพที่  1 
และ 2 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลภาคสนามของกล้วยป่า (Musa acumilata) พื้นที่สถานีวิจัยลุ่มน้ าแม่กลอง ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ต้น
ที ่

ความสูง DBH น้ าหนักแห้ง (กิโลกรัม) น้ าหนัก
สด 

ส่วนที่เป็น
น้ า 

ปริมาตรล า
ต้น (เมตร) (เซนติเมตร) ล าต้น ใบ+ก้าน ก้านเครือ ปล ี ผล รวมทุกส่วน (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (ลบ.เมตร) 

1 2.00 4.5 0.126 0.177 - - - 0.303 5.021 4.718 0.004 
2 2.50 5.6 0.243 0.292 - - - 0.535 8.529 7.994 0.008 
3 2.40 6.8 0.372 0.519 - - - 0.891 11.97 11.079 0.012 
4 2.55 7.5 0.446 0.547 - - - 0.993 14.351 13.358 0.014 
5 2.90 8.7 0.527 0.491 - - - 1.018 17.579 16.561 0.018 
6 3.45 9.9 0.687 0.682 - - - 1.369 23.876 22.507 0.027 
7 2.30 10.3 0.856 1.36 - - - 2.216 27.798 25.582 0.025 
8 2.60 10.8 1.012 1.308 - - - 2.320 32.282 29.962 0.030 
9 3.15 11.5 1.211 1.56 - - - 2.771 40.562 37.791 0.040 
10 3.90 12.5 1.385 2.066 - - - 3.451 39.984 36.533 0.043 
11 4.00 13.8 1.418 2.006 - - - 3.424 48.663 45.239 0.051 
12 4.45 15.8 1.63 1.75 - - - 3.380 53.349 49.969 0.067 
13 5.25 17.1 2.923 3.145 0.048 0.043 0.055 6.214 89.547 83.333 0.088 
14 5.30 18.2 3.587 4.566 - - - 8.153 99.78 91.627 0.116 
15 5.87 20.2 6.62 5.009 0.151 0.075 0.233 12.088 136.379 124.291 0.148 

 
ตารางที่ 3  ข้อมูลภาคสนามของไผ่ผาก (Gigantochloa hasskarliana) พื้นที่บ้านกุยเลอตอ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง 

จังหวัดตาก 

ต้นที่ ความสูง DBH DBH2 น้ าหนักแห้ง (กิโลกรัม) น้ าหนักสด ส่วนที่เป็นน้ า 
(เมตร) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร

2) 
ล า กิ่ง ใบ รวมทุกส่วน (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 

1 8.27 3.1 9.61 1.189 0.231 0.149 1.569 3.649 2.080 
2 11.50 4.0 16.00 2.871 0.392 0.599 3.862 8.121 4.259 
3 13.81 5.1 26.01 7.601 1.496 2.018 11.115 19.687 8.572 
4 12.28 5.8 33.64 7.775 1.192 1.316 10.283 22.946 12.663 
5 13.05 6.2 38.44 10.053 1.430 1.326 12.809 23.452 10.643 
6 13.91 6.7 44.89 9.636 1.252 1.057 11.945 21.64 9.695 
7 15.58 7.1 50.41 9.664 1.026 1.103 11.793 23.264 11.471 
8 15.40 7.8 60.84 8.115 1.451 1.524 11.090 24.98 13.890 
9 16.55 8.1 65.61 14.637 1.229 1.028 16.894 31.494 14.600 
10 17.12 9.3 86.49 13.787 1.774 2.497 18.058 34.664 16.606 
11 13.73 10.1 102.01 17.076 3.043 2.219 22.338 44.013 21.675 
12 18.27 10.6 112.36 25.723 1.291 1.730 28.744 55.942 27.198 
13 19.54 11.5 132.25 27.730 1.523 3.520 32.773 62.64 29.867 
14 19.38 12.5 156.25 32.480 4.936 0.655 38.071 76.345 38.274 
15 22.37 13.6 184.96 43.475 3.280 4.701 51.456 103.818 52.362 
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ตารางที่ 4  สมการแอลโลเมตริกของกล้วยป่า (M. acumilata) พื้นที่สถานีวิจัยลุ่มน้ าแม่กลอง ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี และไผ่ผาก (G. hasskarliana) พื้นที่บ้านกุยเลอตอ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   

ขนิดป่า/ชนิดไม ้ สมการ R2 จ านวนต้น ขนาด DBH 
มากที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 

กล้วยป่า        Ws  =  0.0037 (D) 2.3432 0.9693 15 20.2- การศึกษาครัง้นี ้
        Wl  =  0.0066 (D) 2.1837 0.9469 15 

 
-  

       AGB  =  0.1466 (D) 2.2750 0.9643 15 -  
ไผ่ผาก        Wc  =  0.1530 (D) 2.1302 0.9380 15 13.6 การศึกษาครัง้นี ้

        Wb  =  0.0601 (D) 1.5446 0.7471 15 -  
        Wl  =   0.0795 (D) 1.3923 0.5083 15 

 
-  

       AGB  =  0.2413 (D) 2.0193 0.9304 15 -  
โดยที่    D =  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)  Ws =  น้ าหนักแห้งของล าต้น (กิโลกรัม)     
  
 Wc =  น้ าหนักแห้งของล าไม้ไผ่ (กิโลกรัม)  Wb =  น้ าหนักแห้งของกิ่ง (กิโลกรัม)  
 Wl  =  น้ าหนักแห้งของใบ (กิโลกรัม)              AGB =  น้ าหนักส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด (กิโลกรัม)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สมการแอลโลเมตริกของกล้วยป่า (M. acumilata) พื้นที่สถานีวิจัยลุ่มน้ าแม่กลอง ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  (1) ความสัมพันธ์ระหว่าง DBH กับน้ าหนักแห้งของล าต้น (2) ) ความสัมพันธ์ระหว่าง DBH กับ
น้ าหนักแห้งของใบรวมกับก้านใบ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง DBH กับน้ าหนักแห้งของส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด 
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Above-ground Biomass of Musa acumilata
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ภาพที่ 2 สมการแอลโลเมตริกของไผ่ผาก  (G. hasskarliana)  พื้นที่บ้านกุยเลอตอ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่าง DBH กับน้ าหนักแห้งของล าไผ่ (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง DBH กับน้ าหนักแห้งของกิ่ง     
(3) ความสัมพันธ์ระหว่าง DBH กับน้ าหนักแห้งของใบ และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่าง DBH กับน้ าหนักแห้งของส่วนที่
อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด 
 
จากการศึกษาพบว่า กล้วยป่า มีความสัมพันธ์

ระหว่างขนาดของ DBH กับมวลชีวภาพของล าต้น ใบ (ซึ่ง
รวมส่วนของก้านใบด้วย) และส่วนที่เหนือพื้นดินทั้งหมด 
(ผลรวมของล าต้น ใบ ก้านเครือ ปลี และผล) ค่อนข้างสูง 
โดยมีค่า R2 สูงมากกว่า 0.9000 จึงเป็นสมการแอลโลเม
ตริกที่ใช้ประมาณมวลชีวภาพของกล้วยป่าในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติของประเทศได้ เป็นที่น่าสังเกตุว่าปริมาณน้ า
หรือความชื้นของต้นกล้วยมีมากกว่าไม้ยืนต้นเป็นอย่าง
มาก โดยพบว่าต้นกล้วยที่มี DBH ขนาด 20.2 เซนติเมตร 
จะมีน้ าหนักสดทั้งหมด 136.379  กิโลกรัม เมื่อน ามา
ค านวณเป็นน้ าหนักแห้งจะเหลือเพียง 12.088 กิโลกรัม
ดังนั้นต้นกล้วย 1 ต้น จะมีปริมาณน้ าสูงถึง 124.291 
กิโลกรัม และมีปริมาตรของล าต้น 0.148 ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้นถ้ากล่าวเป็นตัวเลขกลมๆ ว่า ต้นกล้วยป่าที่โตเต็มที่ 

10 ต้น จะสะสมน้ าได้ 1 ลูกบาศ์กเมตร หรือ 1 ตัน ซึ่ง
น่าจะมผีลต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง 

เมื่อเปรียบเทียบสมการแอลโลเมตริกของกล้วย
น้ าว้าที่ศึกษาโดย Arifin (2001) พบว่ามีค่ามวลชีวภาพสูง
กว่ากล้วยป่าเป็นอย่างมาก สมการนี้จึงไม่เหมาะสมกับ
การประมาณมวลชีวภาพของกล้วยป่าในประเทศไทย ดัง
แสดงในภาพที่ 3   

ผลการศึกษาไผ่ผาก พบว่า มีความมีความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของ DBH กับมวลชีวภาพของล า และส่วนที่
เหนือพื้นดินทั้งหมด  มีค่าค่อนข้างสูง   สามารถน าไปใช้ 
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Branch Biomass of G. hasskarliana
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Above-ground Biomass of G. hasskarliana
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ภาพที่ 3  การเปรียบเทียบสมการแอลโลเมตริกของกล้วยป่าที่ท าการศึกษาในครั้งนี้เปรียบเทียบกับสมการกล้วยน้ าว้าของ 

Arifin (2001) พบว่าเมื่อขนาดความโตเท่ากันสมการของ Arifin (2001) จะมีน้ าหนักแห้งมากกว่า 
   
ประเมินมวลชีวภาพของไผ่ผากในพื้นที่ป่าธรรมชาติของ
ประเทศไทยได้ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างขนาด DBH กับ
กิ่งและใบ พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างต่ ากว่าของล า
และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด น่าจะขึ้นอยู่กับความ
หนาแน่นของจ านวนล าในแต่ละกอที่ถูกเลือกใช้เป็นไม้
ตัวอย่าง เพราะกอที่มีความหนาแน่นมาก ล าที่ใช้เป็นไม้
ตัวอย่างจะมีจ านวนกิ่งและใบค่อนข้างน้อย เนื่องจากมี
การแก่งแย่งกันภายในกอ ส่วนปริมาณความชื้นหรือ
ปริมาณน้ าในไผ่ผากมีพอๆ กับไม้ต้นที่เคยท าการศึกษามา 
 เมื่อเปรียบสมการแอลโลเมตริกของไผ่ผาก ที่
ท าการศึกษาในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ของ Kutintara 
et al. (1995) ที่ ใช้ ค่ า  DBH2 เป็ น ตั วแป รอิ ส ระ  จึ ง
จ าเป็นต้องแปลงข้อมูลไผ่ผากที่ศึกษาในท้องที่จังหวัดตาก 
ดังแสดงในตารางที่ 3 จากนั้นจึงน ามาหาความสัมพันธ์กับ
มวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด ดังแสดงในภาพ
ที่ 4 (1)  พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง มึค่า R2 = 
0.9304 ซึ่งเท่ากับการใช้ค่า DBH เป็นตัวแปรอิสระ เมื่อ
น า เอาสมการของของ Kutintara et al. (1995) มา
เปรียบเทียบกัน พบว่ารูปสมการมีการซ้อนทับเกือบเป็น

เส้นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 4 (2)  ดังนั้นการเลือกใช้
สมการของไผ่ผากจะใช้สมการใดก็ได้ แต่ให้ระวังในเรื่อง
ของตัวแปรอิสระคือค่า DBH ที่มีความแตกต่างกัน และ
เป็นที่น่าสังเกตุว่าเมื่อค านวณมวลชีวภาพรายต้นที่ใช้ 
DBH2 เหมือนกัน พบว่าสมการที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะ
มีค่าสูงกว่าของ Kutintara et al. (1995) เลก็นอ้ย 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษามวลชีวภาพของพันธุ์ไม้รองในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติยังมีจ านวนน้อยและมีสมการแอลโลเมตริกให้
เลือกใช้ไม่มากนัก จึงควรมีการขยายงานทางด้านนี้
เพิ่มเติม ต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางด้าน
การสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางด้าน REDD+ ที่ จ าเป็นต้องทราบศักย์ภาพ และ
ปริมาณการสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อจัดท าเส้น
ฐานอ้างอิง (Referent Level, RL) ของประเทศไทย ที่มี
ความคลาดเคลื่อนน้อยและเป็นที่น่าเชื่อถือ  เพื่อน าไปใช้
ในการเจรจาในเวทีโลก ต่อไป 

 
 

AGB for this study VS Arifin (2001)
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ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบสมการแอลโลเมตริกของไผ่ผากที่ท าการศึกษาในครั้งนี้  เปรียบเทียบกับสมการที่ศึกษาโดย 

Kutintara et al. (1995) พบว่าสมการทั้งสองมีความใกล้เคียงกันมากและมีการซ้อนทับกันค่อนข้างพอดี (1) 
เนื่องจากต้องท าข้อมูล DBH ให้อยู่บนฐานเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องน าข้อมูล DBH มายกก าลังสองก่อนเพื่อน าไป
ค านวณค่าสมการมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และ (2) ภาพกราฟเปรียบเทียบสมการแอลโลเมตริกทั้งสองสมการ 
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แนวทางการประยุกต์ใชค้่าดัชนีพืชพรรณเพื่อประมาณการสะสมคารบ์อน ในพืน้ที่ปา่ไม้ 
The application of vegetation index to estimate carbon stock in forest area. 

 
นรินทร์ จรูญรัตนพักตร์1* นาท ตุ่นสิงห์ค า2 และ จิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์3 

1ส่วนภูมิสารสนเทศ ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
2กลุ่มงานวิชาการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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บทคัดย่อ: แนวทางการประยุกต์ใช้ค่าดัชนีพืชพรรณเพื่อประมาณการสะสมคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้  การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้
ข้อมูลจากป่าดิบแล้ง บริเวณอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และป่าเต็งรัง บริเวณอ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี          
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณที่เหมาะสม โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) และ ดัชนีความ
แตกต่างความชุ่มชื้น (NDMI) เพื่อประมาณปริมาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่ศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อน าข้อมูลปริมาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่ศึกษา จ านวน 24 แปลงตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ
สมการเอกซ์โพเนนเชียลพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) ของ ค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) เท่ากับ 0.4966 แต่
ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) ของค่าดัชนีความแตกต่างความชุ่มชื้น (NDMI) เท่ากับ 0.7675 
 
ค าส าคัญ: ปริมาณคาร์บอนสะสม, ดัชนีพรรณพืช, ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ,  ค่าดัชนีความแตกต่างความชุ่มชื้น  
 
Abstract: Application of vegetation index to estimate carbon stock in forest area. Using data from Dry 
Dipterocarp Forest in Soi Dao district Chanthaburi province and Dry Evergreen Forest in Pho Sai district 
Ubon Ratchathani province. The purpose is to determine the relationship of the vegetation index Used 
Normalization difference vegetation index (NDVI) and Normalize different moisture index (NDMI) to predict 
carbon stork in the study area. 
The resulted revealed that when use the data of carbon stock about 24 sampling plot. The result of 
Exponential Function have coefficient of determination (R2).The normalize difference vegetation index 
(NDVI) is equal 0.4966, but the coefficient of determination (R2) of the normalize difference moisture index 
(NDMI) is equal 0.7675. 
 
Keywords: Carbon stock, Vegetation index, Normalized difference vegetation index, NDVI 
Normalized difference moisture index, NDMI
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บทน า 
 

Remote Sensing หรือการส ารวจระยะไกล 
เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ที่ใช้ในการ    
บ่งบอก จ าแนก หรือ วิเคราะห์คุณลักษณะของวัตถุต่าง ๆ 
โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2540) 

การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่มี
ความรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และน่าเชื่อถือ จึงมีบทบาทมาก
ขึ้ น  ใน ภ ารกิ จ เฝ้ าติ ด ต าม ก าร เป ลี่ ย น แป ล งขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้ ได้น าเสนอการใช้
เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลจากดาวเทียม
ที่สามารถน ามาใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การได้มาซึ่งภาพถ่าย
ดาวเทียมในปัจจุบันนั้นสะดวกมากขึ้น เนื่องจาก USGS 
ห รื อ  U.S. Geological Survey ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา  ได้ให้บริการข้อมูลดาวเทียม Landsat ฟรี
ที่ เวป ไซต์   https://earthexplorer.usgs.gov/ ตั้ งแ ต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ท าให้การเข้าถึงข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียมท าได้ง่ายขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น
รวดเร็วมาก ในอดีต การตรวจวัดขนาดของต้นไม้ในพื้นที่
ต่าง ๆ หรือการท าการส ารวจเพื่อการประเมินการเก็บกัก
คาร์บอน หรือการเพิ่มพูนของต้นไม้ ต้องใช้เวลานาน ใน
การส ารวจเก็บข้อมูล ซึ่งบางพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง จึงได้
มีการประยุกต์ใช้การส ารวจจากระยะไกล หรือการใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียม เข้ามาช่วยในการท างาน เป็น
เครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการ ส ารวจ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องมากขึ้น 

Tucker (1979) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรังสีสีแดงกับรังสีอินฟราเรดและพืชพรรณ โดยใช้
เครื่อ งส เปคโตรมิ เตอร์  (Spectrometer) เพื่ อวัดค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีสีแดงและอินฟราเรด อัตราส่วน
ของรังสีทั้งสองและค่ารากที่สองจากอัตราส่วน มวล
ชีวภาพ น้ าในใบ และคลอโรฟิลด์ (Chlorophyll) ของทุ่ง

หญ้าในเดือนมิถุนายน กันยายน และตุลาคม ผลการ
วิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย (Regression Analysis) 
แสดงให้เห็นว่ารังสีสีแดงกับอินฟราเรดมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญมากกว่ารังสีสีแดงกับสีเขียว และพบว่า
ดั ชนี ต่ าง ๆ  สามดั ชนี ที่ ส ร้ างขึ้ น จากรั งสี สี แดงกับ
อินฟราเรดดังนี้ ดัชนีระหว่างอินฟราเรดและคลื่นสีแดง 
(NIR/Red), ดัชนีผลต่างพื ชพรรณ  NDVI ที่ ได้มาจาก
ผลต่างของอินฟราเรดใกล้กับรังสีสีแดงหารด้วยผลบวก
ข อ ง รั ง สี ทั้ ง ส อ ง  (NIR - Red) / (NIR + Red) แ ล ะ 
Transformed Vegetation Index ที่ ได้จากรากที่ สอง
ข อ ง ดั ช นี ผ ล ต่ า ง พื ช พ ร ร ณ บ ว ก ด้ ว ย  0.5 
((NDVI+0.5)^(1/2)) ซึ่งดัชนีทั้ งสามต่างก็มีความไวต่อ
ปฏิกิริยาของแสงกับพืชพรรณ สามารถใช้เป็นบ่งชี้ถึง
กิจกรรมการสังเคราะห์แสงของคลอโรฟิลด์ในพืชพรรณได้ 
ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจวัดพืชพรรณที่ตายแล้วได้
เช่นกัน 

Wilson, E.H.; Sader, S.A. (2002) ไ ด้ ใ ช้
ความสัมพันธ์ของ NDMI ตรวจสอบระดับความชื้นในดิน
หรือในพืชพรรณ โดยที่ MIR และ NIR แทนปริมาณรังสี
ของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนมาจากดินหรือพืชพรรณในช่วง
คลื่นอินฟราเรดกลาง และในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ ทั้งนี้ 
หากปริมาณน้ าในดิน หรือในพืชพรรณมาก จะท าให้รังสี
ในช่วงคลื่น MIR ถูกดูดซับไปมากด้วย และดัชนีนี้มักถูกใช้
ในการติดตามพื้นที่แห้งแล้ง รวมทั้งติดตามความชื้นใน
เชื้อเพลิงที่อยู่ในป่าธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดไฟป่าด้วย 

การศึกษาครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท า
ต้นแบบ รวมทั้งหาความสัมพันธ์ของดัชนีจากค่าการ
สะท้อนแสงของภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat - 8 กับ
ค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ที่ได้จากจากตรวจวัด
ภาคสนาม ที่มีความถูกต้องสูง เพื่อใช้ในประเมินการกัก
เก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าไม้ บางประเภท ในประเทศไทย 
โดยการใช้ดัชนีพืชพรรณ ที่เหมาะสม  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. สถานที่ศึกษา 

ท าการศึกษาจากข้อมูลแปลงเก็บตัวอย่างถาวร 
พื้นที่บริเวณอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 
เป็นลักษณะพื้นที่ตัวแทนของป่าดิบแล้ง มีการวางแปลง
เพื่อเก็บข้อมูลจ านวน 9 แปลง และ พื้นที่บริเวณ อ าเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในความรับผิดชอบส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นลักษณะพื้นที่
ตัวแทนของป่าเต็งรัง มีการวางแปลงเพื่อเก็บข้อมูลจ านวน 
15 แปลง 

2. การเก็บข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ได้น าข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนีค่า

การสะท้อนแสงที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลที่ได้
จ ากการวางแปลงตั วอย่ าง  ซึ่ ง เป็ นข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat – 8 
ซีน 126-049 บันทึกภาพเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2558 และ ซีน 128 -051 บันทึกภาพเมื่อวันที่   13 
มกราคม พ.ศ.2558 จากเวปไซต์ของ U.S. Geological 

Survey (USGS) เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ค านวณดัชนี
พืชพรรณ 

2.2 ข้อมูลปริมาณการเก็บกักคาร์บอน โดย
ค านวณจากข้อมูลมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ที่ได้จากแปลง
ตัวอย่าง รูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 40 x 40 เมตร 
บริเวณอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2558 และ บริเวณ อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 และน ามา
ค านวณค่าปริมาณคาร์บอน ให้อยู่ในรูปของตันคาร์บอน
ต่อพิกเซล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค านวนค่ าดั ชนี พื ชพรรณ จากข้อมู ลภาพถ่ าย
ดาวเทียม Landsat -8 ได้แก่ ดัชนีพืชพรรณ NDVI และ 
NDMI เพื่อวิเคราะห์ค่าปริมาณการเก็บกักคาร์บอนใน
รูปแบบของ จุดพิกเซลภาพถ่ายดาวเทียม (pixel) มีขนาด 
30 x 30 เมตร หรือขนาด 900 ตารางเมตร จึงใช้หน่วยวัด
ในการค านวณคาร์บอนคือ ตันคาร์บอนต่อ 900 ตร.กม.
และในแต่ละดัชนีพืชพรรณ มีสมการดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) 

ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) สมการ (Equation) 
1. Normalization difference vegetation index  

(Kriegler et al. ,1969) 
 

 
2. Normalize different moisture index 

(Wilson, E.H.; Sader, S.A. ,2002) 
 

 

หมายเหต:ุ RED = ช่วงคลื่นสีแดง, NIR = ช่วงคลื่อนอินฟราเรดใกล้, MIR =  ช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง 
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ผลและวิจารณ ์
 

1. พื้นที่บริเวณอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อ
ใช้ภาพดาวเทียม Landsat – 8 ซีน 126-049 บันทึกภาพ
เมื่อวันที่   15 มกราคม พ.ศ.2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 9 
แปลงตัวอย่าง สามารถค านวณค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI 
และ NDMI รวมทั้งแปลงค่าจากปริมาณมวลชีวภาพ ให้อยู่
ในรูปปริมาณ ที่มีหน่วยเป็น ตันคาร์บอนต่อพิกเซล 
(tC/pixel) โดยที่มีค่าปริมาณคาร์บอนสูงสุดที่ 24.429 
tC/pixel มีค่ า NDVI เท่ ากับ  0.7067 และค่ า NDMI 
เท่ากับ 0.4066  ค่าปริมาณคาร์บอนต่ าสุดที่  1.065 
tC/pixel มีค่ า NDVI เท่ ากับ  0.6364 และค่ า NDMI 
เท่ากับ 0.200 แต่ค่า NDVI สูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.7531และ
ต่ าสุดเท่ากับ 6.000 ส่วนค่า NDMI สูงสุดที่ 0.5000 และ
ต่ าสุดที่ 0.2000 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณมวลชีวภาพ แยกตามรายแปลง ของ
พื้นที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

 
2. พื้ น ที่ บ ริ เว ณ  อ า เภ อ โพ ธิ์ ไ ท ร  จั ง ห วั ด

อุบลราชธานี เมื่อใช้ภาพดาวเทียม Landsat – 8 ซีน 
128-051 บันทึกภาพเมื่อวันที่  13 มกราคม พ.ศ.2558 มี
จ านวนทั้งสิ้น 15 แปลงตัวอย่าง สามารถค านวณค่าดัชนี
พืชพรรณ NDVI และ NDMI รวมทั้งแปลงค่าจากปริมาณ

มวลชีวภาพ ให้อยู่ ในรูปปริมาณ ที่ มีหน่วยเป็น ตัน
คาร์บอนต่อพิกเซล โดยที่มีค่าปริมาณคาร์บอนสูงสุดที่ 
4.905 tC/pixel มีค่า NDVI เท่ากับ 0.5632 และค่า 
NDMI เท่ากับ 0.2593  ค่าปริมาณคาร์บอนต่ าสุดที่ 
0.932 tC/pixel มีค่า NDVI เท่ากับ 0.4845 และค่า 
NDMI เท่ากับ 0.1077 แต่ค่า NDVI สูงสุดมีค่าเท่ากับ 
0.6136 และต่ าสุดเท่ากับ 0.4455 ส่วนค่า NDMI สูงสุดที่ 
0.3148 และต่ าสุดที่ 0.0694 ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ปริมาณมวลชีวภาพ แยกตามรายแปลง ของ
พื้นทีอ่ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและปริมาณการกัก
เก็บคาร์บอน 
 ในการศึกษาเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล
ครั้งนี้ ได้แบ่งข้อมูลดัชนีพืชพรรณออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

รหัส tC/pixel NDVI NDMI 
S1 1.065 0.6364 0.2000 
S2 3.295 0.6923 0.3069 
S3 1.645 0.6667 0.2931 
M1 12.879 0.7474 0.4068 
M2 15.275 0.7531 0.4343 
M3 9.802 0.7528 0.4159 
L1 20.902 0.6000 0.5000 
L2 24.429 0.7067 0.4066 
L3 18.804 0.6923 0.3608 

รหัส tC/pixel NDVI NDMI 
S1 0.932 0.4845 0.1077 
S2 1.115 0.4600 0.0896 
S3 1.418 0.4563 0.0694 
S4 1.790 0.4455 0.0896 
S5 1.417 0.5111 0.1624 
M1 2.935 0.5098 0.1579 
M2 2.597 0.5306 0.2097 
M3 2.546 0.5333 0.1864 
M4 1.445 0.5632 0.2252 
M5 2.047 0.4894 0.1200 
L1 4.905 0.5632 0.2593 
L2 4.354 0.6136 0.3148 
L3 3.633 0.6136 0.3028 
L4 3.573 0.5443 0.2979 
L5 4.578 0.5625 0.2605 
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NDVI และ NDWI โดยท าการหาความสัมพันธ์กับทั้ง 2 
พื้นที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 24 แปลงตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กับค่าดัชนีความ
แ ต ก ต่ า ง พื ช พ ร ร ณ  (Normalization difference 
vegetation index: NDVI) บริเวณจังหวัดจันทบุรีซึ่งมี
ลักษณะพื้นที่แปลงถาวร ที่มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง มี
แปลงตัวอย่าง จ านวน 9 แปลงตัวอย่าง เมื่อพิจารณาใน
รูปของสมการเอกซ์โพเนนเชียล y = 0.0627e6.9488x มี
ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) เท่ากับ 0.101 (ภาพที่ 1) 

2. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กับค่าดัชนีความ
แ ต ก ต่ า ง พื ช พ ร ร ณ  (Normalization difference 
vegetation index: NDVI) บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งมีลักษณะพื้นที่แปลงถาวร ที่มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง มี
แปลงตัวอย่าง จ านวน 15 แปลงตัวอย่าง เมื่อพิจารณาใน
รูปของสมการเอกซ์โพเนนเชียล y = 0.048e7.3681x มี
ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) เท่ากับ 0.5249 (ภาพที่ 2) 

3. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กับค่าดัชนีความ
แ ต ก ต่ า ง พื ช พ ร ร ณ  (Normalization difference 
vegetation index: NDVI) ด้วยข้อมูลแปลงตัวอย่าง ของ
จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีแปลง
ตัวอย่าง จ านวน 24 แปลงตัวอย่าง เมื่อพิจารณาในรูป
ของสมการเอกซ์โพเนนเชียล y = 0.0518e7.2231x มีค่า
สัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) เท่ากับ 0.4966 (ภาพที่ 3) 

4. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กับค่าดัชนีความ
แ ต ก ต่ า งค ว าม ชุ่ ม ชื้ น  (Normalization difference 
moisture index: NDMI) บริ เวณจังหวัดจันทบุรีซึ่ งมี
ลักษณะพื้นที่แปลงถาวร ที่มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง มี
แปลงตัวอย่าง จ านวน 9 แปลงตัวอย่าง เมื่อพิจารณาใน
รูปของสมการเอกซ์โพเนนเชียล y = 0.1101e11.536x มี
ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) เท่ากับ 0.7877 (ภาพที่ 4) 

5. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กับค่าดัชนีความ
แ ต ก ต่ า งค ว าม ชุ่ ม ชื้ น  (Normalization difference 
moisture index: NDMI) บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
มีลักษณะพื้นที่แปลงถาวร ที่มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง มี
แปลงตัวอย่าง จ านวน 15 แปลงตัวอย่าง เมื่อพิจารณาใน
รูปของสมการเอกซ์โพเนนเชียล y = 0.8696e5.1207x มี
ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) เท่ากับ 0.6455 (ภาพที่ 5) 

6. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน กับค่าดัชนีความ
แ ต ก ต่ า งค ว าม ชุ่ ม ชื้ น  (Normalization difference 
moisture index: NDMI) ด้วยข้อมูลแปลงตัวอย่าง ของ
จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีแปลง
ตัวอย่าง จ านวน 24 แปลงตัวอย่าง เมื่อพิจารณาในรูป
ของสมการเอกซ์โพเนนเชียล y = 0.5691e7.2086x มีค่า
สัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) เท่ากับ 0.7675 (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 1 ปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าดิบแล้ง ของจังหวัดจันทบุรี และค่า NDVI 

 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าเต็งรัง ของจังหวัดอุบลราชธานี และค่า NDVI 
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ภาพที่ 3 ปริมาณคาร์บอนสะสม ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดจันทบุรี และค่า NDVI 
 

 
 

ภาพที่ 4 ปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าดิบแล้ง ของจังหวัดจันทบุรี และค่า NDMI 
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ภาพที่ 5 ปริมาณคาร์บอนสะสมในป่าเต็งรัง ของจังหวัดอุบลราชธานี และค่า NDMI 
 

 
 

ภาพที่ 6 ปริมาณคาร์บอนสะสม ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดจันทบุรี และค่า NDMI 
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สรุป 
 

เมื่อน าข้อมูลปริมาณคาร์บอนสะสมในพื้นที่
ศึกษา จ านวน 24 แปลงตัวอย่าง  เปรียบเทียบกับค่าดัชนี
ความแตกต่ างพืชพรรณ (NDVI) และ ค่าดัชนีความ
แตกต่างความชุ่มชื้น (NDMI) น ามาวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ
สมการเอกซ์โพเนนเชียลพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด 
(R2) ของ ค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) เท่ากับ 
0.4966 แต่ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) ของค่าดัชนี
ความแตกต่างความชุ่มชื้น (NDMI) เท่ากับ 0.7675 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ควรมีการเพิ่มจ านวนพื้นที่ศึกษาให้กระจาย ไปยังบริเวณ
พื้นที่ป่าชนิดอื่น เช่น ป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดิบชื้น หรือ
ป่าดิบเขา ป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ หรือป่าชนิด
เดียวกัน แต่ต่างพื้นที่หรือต่างภูมิภาค เพื่อเป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณ หรืออาจเพิ่มดัชนีอื่น เช่น 
Ratio vegetation index (VI), Tasseled cap 
transformation, Transformed normalized 
difference vegetation index (TNDVI), Enhanced 
vegetation index (EVI) หรือ Forest canopy density 
(FCD) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ควรมีจ านวนข้อมูลที่ได้จากแปลง
ตัวอย่าง ที่มีความถูกต้อง แม่นย า และมีจ านวนตัวอย่างที่
มากขึ้นด้วย นอกจากการใช้ดัชนีพืชพรรณอื่น ๆแล้ว อาจ
ประยุกต์ใช้กับภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา 
เพื่อให้สามารถสร้างสมการมาตรฐานในการก าหนดค่า
ผลผลิตมวลชีวภาพ หรือปริมาณคาร์บอนสะสมจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม ของประเทศไทย ในอนาคต เพราะเรา
สามารถรับภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ทุกวัน แต่เราไม่
สามารถลงมือตรวจวัดข้อมูลได้ทุกวัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม 
โดยเฉพาะการเลือกใช้ดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ 
(NDVI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ทางด้านการจ าแนกพืชพรรณจาก

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีมานาน และใช้แพร่หลายทั่ว
โลก แต่ ในการศึ กษาครั้ งนี้  พบว่า ค่ าสัมประสิทธิ์
ตัวก าหนด (R2) มีค่าน้อยมาก หรือมีความสัมพันธ์กับ
ประมาณคาร์บอนสะสม น้อยมาก แสดงให้เห็นได้ว่า ดัชนี
ความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) ไม่สามารถ ใช้อธิบาย
ความเป็นพืชพรรณ ที่สอดคล้องกับปริมาณการสะสมของ
คาร์บอนบนพื้นดินได้ทั้งหมด ซึ่งอาจต้องใช้ดัชนีพืชพรรณ
อื่น ๆ ช่วยเสิรม เพื่อให้การประมาณปริมาณการสะสม
ของคาร์บอนบนพื้นที่ดิน ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม 
เพื่อให้ถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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การประเมินผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินจากแปลงตัวอย่างถาวรของโครงการเรดด์พลสั  
ทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี
The Assessment of Above Ground Biomass in REDD+ Permanent Plots 
 at Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chantaburi Province 
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บทคัดย่อ: การประเมินผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินจากแปลงตัวอย่างถาวรในโครงการเรดด์พลัส มีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูล
ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินไปใช้สนับสนุนการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของดิบแล้ง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ประเมินการปล่อยคาร์บอนสภาคป่าไม้ในกลไกเรดด์พลัส ได้ด าเนินการศึกษาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
มีลักษณะสังคมพชืประเภทป่าดิบแล้ง และก าหนดพื้นทีต่ัวอย่างส าหรับใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาจ านวน 1,550 เฮกแตร ์หรือ 15.5 
ตารางกิโลเมตร โดยด าเนินการวางแปลงถาวรขนาด 40x40 เมตร จ านวน 9 แปลง และจ าแนกระดับความสมบูรณ์ของป่าออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ป่าสมบูรณ์มาก ป่าสมบูรณ์ปานกลาง และป่าสมบูรณ์น้อย โดยวางแปลงถาวรจ านวนระดับละ 3 แปลง ให้อยู่กระจาย
ตลอดทั่วพื้นที่ตัวอย่าง แล้ววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูงทั้งหมดของต้นไม้ในแปลงถาวร เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และต้นไม้ในแปลงถาวรที่ศึกษาได้แก่ ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ≥ 4.5 
เซนติเมตร และเถาวัลย์ที่มีไม้เนื้อแข็งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ≥ 2.0 เซนติเมตร 
 ผลการศึกษาพบว่า หมู่ไม้ในแปลงถาวรทั้ง 3 ระดับ หมู่ไม้ในแปลงป่าสมบูรณ์มากให้ผลผลิตมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อ
พ้ืนที่มากกว่าหมู่ไม้ในแปลงป่าสมบูรณ์ปานกลาง และป่าสมบูรณ์น้อยคือ 486.619, 299.100 และ 46.660 ตันต่อเฮกแตร์
ตามล าดับ โดยแปลงที่ให้ผลผลิตมวลชีวภาพรวมต่อพื้นที่สูงสุดคือแปลงป่าสมบูรณ์มากแปลงที่ 2 ให้ผลผลิตมวลชีวภาพรวม
ต่อพื้นที่เท่ากับ 577.527 ตันต่อเฮกแตร์ ซึ่งแบ่งเป็นมวลชีวภาพของต้นไม้ 565.728 ตันต่อเฮกแตร์ และมวลชีวภาพของ
เถาวัลย์เท่ากับ 11.799 ตันต่อเฮกแตร์ และหมู่ไม้ที่ให้ผลผลิตมวลชีวภาพน้อยที่สุด ได้แก่ หมู่ไม้ในแปลงถาวรป่าสมบูรณ์น้อย
แปลงที่ 1 ให้ผลผลิตมวลชีวภาพรวมต่อพื้นที่เท่ากับ 30.772 ตันต่อเฮกแตร์ ซึ่งแบ่งเป็นมวลชีวภาพของต้นไม้ 20.768 ตันต่อ
เฮกแตร์ และมวลชีวภาพของเถาวัลย์เท่ากับ 10.004 ตันต่อเฮกแตร ์
 
ค าส าคัญ: ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน, แปลงตัวอย่างถาวร, โครงการเรดด์พลัส, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว, หมู่ไม้, 

เถาวัลย์  
 
Abstract: The assessment of above ground biomass in REDD+ permanent plots was conducted at Khao 
Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chantaburi province. The objective search for the above ground biomass to 
support the REDD+ process.  It was Dry Evergreen Forest and the sample area covered 1,550 hectar. The 
design had 9 permanent plots and each plot was 40x40 square meters. The stand was classified to 3 
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dense; high, moderate and low respectively and each dense had 3 permanent plots. There were 
distributed throughout the sample area. All of trees in each plot with diameter at breast height; DBH 
bigger than 4.5 cm and total height were collected for calculating the above ground biomass including 
the bigger than 2.0 cm of DBH woody vine. 
 The results shown that the mean above ground biomass in high dense stand were maximum with 
486.619 ton per hectar, the moderate dense stand was 299.100 ton per hectar and the low dense stand 
was 46.660 ton per hectar. The maximum of mean above ground biomass was in the second high dense 
stand plot with 577.527 ton per hectar. This value was from both of the above ground biomass, the first 
value was from stand in the plot with 565.678 ton per hectar and the other was from woody vine with 
11.799 ton per hectar. The minimum of mean above ground biomass was in the first of low dense stand 
with 30.772 ton per hacter. 20.768 ton per hectar was from stand in the plot and 10.004 ton per hectar 
was from woody vine. 
 
Keywords: above ground biomass, permanent plots, REDD Plus, Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, stand, 

woody vine. 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อน าข้อมูลผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินไปใช้

สนับสนุนการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของดิบ
แล้ง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินการปล่อยคาร์บอน
สภาคป่าไม้ในกลไกเรดด์พลัส 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท มาตราส่วน 1: 
10,000 

2. เครื่องระบุต าแหน่งพิกัดดาวเทียมบนพื้นโลก  
3. เทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 60 เมตร  
4. เทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter tape) 
5. เครื่องวัดความสูงต้นไม ้Vertex hypsometer) 
6. เครื่องชั่งน้ าหนักทศนิยม 2   ต าแหน่ง 
7. กระบะรองรับซากพืชขนาด 1.0x1.0x0.6 เมตร 

(กว้างxยาวxลึก) 
8. กระดาษตารางบันทึกข้อมูล 
9. คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส าหรับ

วิเคราะห์ข้อมูล 
 
วิธีการ 

1. การวางแปลงตัวอย่างถาวร 
1.1 วางแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 40 x 40 เมตร 

จ านวน 9 แปลง ในสภาพป่า 3 ระดับ เพื่อศึกษาความ
เจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของหมู่ไม้ 
โดยคัดเลือกพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท และดู
รายละเอียดของพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกจาก โปรแกรม Google 
Earth  

1.2 จ าแนกสภาพป่าของพื้นที่ศึกษาโดยจะแบ่ง
ลักษณะการปกคลุมเรือนยอดของหมู่ไม้เป็น 3 ระดับคือ 
(ดังตัวอย่างในภาพที่ 1)  

1) ป่าสมบูรณ์มาก (High) สังเกตจากเรือน
ยอดของหมู่ไม้จะมีความหนาแน่นของทรงพุ่มขนาดใหญ่ 
แน่นทึบ ไม่สามารถมองเห็นพื้นดินด้านล่างได ้ 

2) ป่าสมบูรณ์ปานกลาง (Medium) สังเกต
จากเรือนยอดของหมู่ไม้จะมีความหนาแน่นของทรงพุ่มเล็ก
ลงมาจากกลุ่มที่ 1 มีการผสมผสานของเรือนยอดทั้งขนาด
เล็กและใหญ่สลับกัน สามารถมองเห็นพื้นดินด้านล่างได้บ้าง
เล็กน้อย 

3) ป่าสมบูรณ์น้อย (Low) สังเกตจากเรือน
ยอดของต้นไม้จะมีความหนาแน่นของทรงพุ่มขนาดเล็ก
ละเอียด ต้นไม้ปรากฏอยู่กระจายห่างกัน มองเห็นพื้นดินว่าง
เปล่าเป็นจ านวนมาก  

ทั้งนี้ การวางแปลงถาวรควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็น
ช่องว่างขนาดใหญ่ที่เกิดจากต้นไม้ใหญ่ล้มตายไม่นาน ซึ่งท า
ให้ต้นไม้ใหม่ขึ้นทดแทนไม่ทัน และการวางแปลงถาวรใน
พื้นที่ศึกษา ควรให้ลักษณะของแปลงถาวรที่จ าแนกถูกวาง
กระจายตลอดทั่วพื้นที่ศึกษา  

ภาพที่ 1 แสดงการจ าแนกลักษณะสภาพป่าชนิดต่างๆ  
a-ป่าสมบูรณ์มาก, b-ป่าสมบูรณ์ปานกลาง, c-ป่าสมบูรณ์
น้อย 

1.3 วางกระบะส าห รับ รองรับ ซากพื ชรูป
สี่ เหลี่ ยมจัตุรัสขนาด 1.0x1.0x0.6 เมตร จ านวน 5 
กระบะ เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนจากซากที่ร่วงหล่นใน
แต่ละเดือนลงสู่ดินโดยการวางกระบะรองรับซากพืช
ดังกล่าวในแปลงถาวรตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงขนาดของแปลงตัวอย่างถาวรสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 40x40 เมตร ที่จ าแนกแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร 
จ านวน 16 แปลง และต าแหน่งของกระบะรองรับซากพืชท่ี
วางในแปลง 

 
2. การเก็บข้อมูลมิตขิองต้นไม ้
ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่

ปรากฏในแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จ านวนทั้งสิ้น 16 
แปลงย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ ได้แก่ 

2.1 วัดมิติของต้นไม้ทุกต้นที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ระดับอก (Diameter at Breast Height, DBH) 
ส าหรับ ≥ 4.5 เซนติเมตร และความสูงของต้นไม้จากโคนถึง
ปลายยอด ดังภาพที่ 2   

2.2 วัดขนาด DBH ของเถาวัลย์/หวายทุกต้นที่มี
ขนาด ≥ 2 เซนติเมตร โดยไม่วัดความสูง 

2.3 วัดไม้ไผ่ทุกล าในแปลงถาวรที่มีขนาด DBH 
≥ 4.5 เซนติเมตร พร้อมทั้งวัดความสูง ส าหรับไม้ไผ่ที่ยืน
ต้นตายให้ท าการวัดมิติด้วยเช่นกันพร้อมลงหมายเหตุให้
ชัดเจน 

ให้ก าหนดหมายเลขของต้นไม้ เถาวัลย์/หวาย 
และไม้ไผ่ ประจ าต้นให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากันเพื่อสะดวกใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงต าแหน่งการวัดขนาด DBH ของต้นไม้ 

2.4 การเก็บข้อมูลต้นไม้ตาย ให้วัดมิติของต้นไม้
ยืนต้นตายที่มีขนาด DBH ≥ 4.5 เซนติเมตร พร้อมวัด
ความสูง  

ส าหรับต้นไม้ยืนต้นตายให้จ าแนกการวัดมิติเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับที่ 1 แบบยืนต้นตายมีกิ่งก้านสาขาอยู่บ้าง 
ระดับที่ 2 ยืนต้นตายส่วนยอดและล าต้นหายไป 1/3 และ
ระดับที่ 3 ยืนต้นตายแต่ล าต้นหักมากกว่า 1/3 (ภาพที่ 4) 

2.5 การเก็บข้อมูลไม้ล้มขอนนอนไพร โดยเก็บ
ข้อมูลเฉพาะที่อยู่ภายในแปลงตัวอย่าง 40X40 เมตรเท่านั้น 
พราะส่วนที่อยู่นอกแปลงตัวอย่างจะไม่ท าการประเมิน
คาร์บอน (ภาพที่ 4) และเลือกเฉพาะไม้ล้มที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ≥ 10 เซนติเมตร แล้ววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
โคนและปลาย พร้อมวัดความยาวของแต่ละท่อน (ภาพที่ 5) 
และเก็บตัวอย่างเนื้อไม้ (ส่วนที่เป็นแก่นไม้) จ านวน 3-4 ชิ้น 
แล้วน ามาหาค่า Basic Wood Density โดยวิธีการแทนที่น้ า 
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1) น าชิ้นไม้ตัวอย่างมาพรมด้วยน้ าให้น้ าซึมลงใน
ชิ้นไม้อย่างทั่วถึงก่อนน าลงแทนที่ในน้ า แล้วซับน้ าส่วนเกิน
ออกให้หมด 

2) น าภาชนะใส่น้ าประมาณครึ่งหนึ่ง วางบนเครื่อง
ชั่งที่สามารถตั้งค่าเป็นศูนย์ได้ 

3) ใช้เข็มแทงลงในชิ้นไม้ในข้อ 1) แล้วน าไปกดใน
ถ้วยพลาสติกที่บรรจุน้ าให้ชิ้นไม้จมน้ า บันทึกน้ าหนักที่
เพิ่มขึ้น 

กระบะ กระบะ 

กระบะ 

กระบะ กระบะ 
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4) น าชิ้นไม้ดังกล่าวไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือจนกว่าน้ าหนักคงที่
แล้วบันทึกค่าน้ าหนักแห้ง 
 

 
 

ภาพที่ 4 แบบจ าลองของไม้ล้มขอนนอนไพร และต้นไม้ตาย
ในแปลงถาวร 
 A-ไม้ล้มขอนทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 10 เซนติเมตร 
 B-เศษซากต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง <10 เซนติเมตร 

ไม่ต้องเก็บข้อมูล  
C-ต้นไม้ล้มออกนอกแปลงให้เก็บข้อมูลเฉพาะส่วนที่อยู่ใน

แปลง  
1-ไม้ยืนต้นตายระดับที่ 1 ใช้สมการแอลโลเมตริกค านวณล า

ต้นรวมกับกิ่ง  
2-ไม้ยืนต้นตายระดับที่ 2 ใช้สมการแอลโลเมตริกค านวณล า

ต้น และ  
3-ไม้ยืนต้นตายระดับที่ 3 ให้ค านวณเหมือนไม้ล้มขอน

นอนไพร 
ควรระวังชิ้นส่วนเนื้อไม้ตัวอย่างขึ้นราหากเก็บไว้

เป็นเวลาหลายวัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 การวัดต้นไม้ใหญ่ที่โค่นล้มลงตามธรรมชาติ หรือ
โดนไฟไหม้แล้วล้มลง (ที่มา: Hairiah et al., 2001) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 การประเมินค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ

หมู่ไม้ในแปลงถาวร ใช้สมการแอลโลเมตริก (allometric 
equations) ในการค านวณ โดยใช้ตัวแปรความเจริญเติบโตที่
เก็บมาในข้อ 2.1 ได้แก่ DBH และ Ht ซึ่ง Tsutsumi et al.  
(1983) ได้ศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของหมู่ไม้ใน
สังคมพืชป่าดิบแล้ง ที่จังหวัดตรัง ดังนี้  

Ws = 0.0509 (D2H)0.919    , r2=0.978 
Wb = 0.00893 (D2H)0.977  , r2=0.890 
Wl = 0.0140 (D2H)0.9669    , r2=0.714 
Wr = 0.0313 (D2H)0.919    , r2=0.981 

โดยที่  D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (ซม.) 
   H = ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (ม.) 
 Ws = มวลชีวภาพส่วนของล าต้น (กก.) 
 Wb = มวลชีวภาพส่วนของกิ่ง (กก.) 
 Wl = มวลชีวภาพส่วนของใบ (กก.) 
 Wr = มวลชีวภาพส่วนของราก (กก.)  
ดังนั้น มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน = Ws+Wb+Wl  
นอกจากไม้ยืนต้นแล้ว ในป่าธรรมชาติยังมีพันธุ์

ไม้ชนิดอื่นอีก ได้แก่ เถาวัลย์ หวาย ไผ่ ปาล์ม กล้วยป่า 
เป็นต้น ซึ่ งหากมีพันธุ์ดังกล่าวปรากฏในแปลงถาวร 
จะต้องแยกพันธุ์ไม้เหล่านี้มาหาผลผลิตมวลชีวภาพตาก
หาก เนื่องจากมีลักษณะและรูปทรงแตกต่างไปจากไม้ยืน
ต้นทั่วไป ซึ่งจากการเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ในแปลงถาวร
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พบว่า มีเถาวัลย์ที่มีเนื้อไม้ปรากฏอยู่เป็นจ านวนมากในทุก
แปลง ดังนั้น จึงใช้สมการเพื่อค านวณหาผลผลิตมวล
ชีวภาพของเถาวัลย์ซึ่งชิงชัย และคณะ (2554) ได้ศึกษาไว้
แล้ว ดังนี้ 

AGB เถาวัลย ์=  0.8622 (D) 2.0210 
โดยที่  D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ะดับอก (ซม.) 

3.2 การประเมินค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ
ไม้ล้มขอนนอนไพร มีวิธีการค านวณโดยใช้ความหนาแน่น 
(Density) ของมวลต่อปริมาตร โดยก าหนดให้ปริมาตร
ของน้ าบริสุทธิ์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส จะมีน้ าหนัก 1 กรัม เม่ือน าชิ้นไม้เข้ามาแทนที่ใน
น้ า น้ าหนักที่เพิ่มขี้นและอ่านได้ในตาชั่งจะเป็นค่าของ
ปริมาตรของชิ้นไม้ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร และ
ชิ้นไม้เดียวกันหลังจากอบแห้งแล้วน าไปชั่ง จะได้มวลมี
หน่วยเป็นกรัม จึงท าให้ทราบค่าของความหนาแน่นเฉลี่ย
ของชิ้นไม้นั้น เมื่อน ามาคูณกับปริมาตรของต้นไม้ตายที่อยู่
ในแปลงถาวร โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง โคน-ปลาย ที่มี
หน่วยเป็นเซนติเมตร (cm) และความยาวที่มีหน่วยเป็น
เมตร (m) เมื่อน าไปค านวณหามวลชีวภาพของล าต้นตาม
สูตรของ Hairiah et al. (2001) เราก็จะได้ค่ามวลขีวภาพ
ของไมท้่อนนั้นๆ มีหน่วยเป็นกิโลกัรม (kg)  

สูตรค านวณมวลชีวภาพของไม้ล้มขอนนอนไพร 
Hairiah et al. (2001) 

   Ws = π D2 * L * ρ / 40 ----  
 โดยที่ Ws = มวลชีวภาพของล าต้น (kg) 

D = ขนาดความโตเฉลี่ยด้านโคนและปลาย (cm) 
L = ความยาวของล าต้นที่อยู่ในแปลงตัวอย่าง (m) 

ρ = ความหนาแน่นของเนื้อไม้ (Wood density) 
(g/cm3) 

 3.3 การร่วงหล่นของซากพืช 
น าซากพืชที่เก็บได้จากแต่ละกระบะในแต่ละ

เดือนมาแยกส่วนต่างๆ ของซากพืช ได้แก่ ใบ ดอก ผล กิ่ง 
และส่วนอื่นๆ (ซากแมลงรวมถึงขี้แมลงต่างๆ และชิ้นส่วน
ที่ไม่สามารถจ าแนกได้) แล้วน ามาอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือจนน้ าหนัก

คงที่ จากนั้นน ามาชั่งหาน้ าหนักแห้ง เพื่อน าไปค านวณหา
เปอร์เซ็นต์ความชื้นแล้วน าค่าดังกล่าวไปค านวณหา
น้ าหนักแห้งของซากพืช โดยน าน้ าหนักแห้งของซากพืชทั้ง 
5 กระบะในแต่ละแปลงตัวอย่างมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อแสดง
ปริมาณการร่วงหล่นในรูปของน้ าหนักแห้งของแต่ละส่วน
และของซากพืชรวมทั้งหมดตามสมการ 
 

สถานที่ในการด าเนินงาน 
สถานที่ใช้เป็นตัวแทนในการวางแปลงถาวรเพื่อ

ศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสังคมพืชป่าดิบ
แล้ง ด าเนินการที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งอยู่ท้องที่ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จันทบุรี 
มีขนาดพื้นที่ 465,637 ไร่ หรือ 74,502 เฮกแตร์ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลทรายขาว ต าบลปะตง 

อ าเภอสอยดาว ต าบลทับไทร อ าเภอโป่ง
น้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติขุนช่อง และ
ป่าสงวนแห่งชาติจันตาแป๊ะ 

ทิศใต้ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ  
พื้นที่ตัวอย่างส าหรับใช้ในการวางแปลงถาวร

ส าหรับการศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในครั้งนี้ 
ครอบคลุมพื้นที่ 15.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,550 เฮกแตร์ 

 
ผลการศึกษา 
 

แปลงป่าสมบูรณ์มาก (High) 
ผลการศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินในแปลง

ป่าสมบูรณ์มากพบว่า มวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อพื้นที่
เท่ากับ 486.619 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเฉลี่ย
ของต้นไม้ใหญ่ 471.008 ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพ
เฉลี่ยของเถาวัลย์ 15.610 ตัน/เฮกแตร์ แปลงศึกษาที่มีมี
มวลชีวภาพรวมมากที่สุดคือแปลง High 2 มีมวลชีวภาพ
รวมเฉลี่ยต่อพื้นที่ 577.527 ตัน/เฮกแตร์ เป็นมวลชีวภาพ
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เฉลี่ยของต้นไม้ใหญ่  565.728 ตัน/เฮกแตร์ และมวล
ชีวภาพเฉลี่ยของเถาวัลย์ 11.799 ตัน/เฮกแตร์ แปลงที่มี
มวลชีวภาพรวมรองลงมาคือ แปลง High 1 มีมวลชีวภาพ
รวมเฉลี่ยต่อพื้นที่ 491.574 ตัน/เฮกแตร์ เป็นมวลชีวภาพ
เฉลี่ยของต้นไม้ ใหญ่  469.61 ตัน/เฮกแตร์ และมวล
ชีวภาพเฉลี่ยของเถาวัลย์ 21.964 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนแปลง
ที่มีมวลชีวภาพรวมน้อยที่สุดคือ แปลง High 3 มีมวล
ชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อพื้นที่  390.756 ตัน/เฮกเป็นมวล
ชีวภาพเฉลี่ยของต้นไม้ใหญ่ 377.687 ตัน/เฮกและมวล
ชีวภาพเฉลี่ยของเถาวัลย์ 13.070 ตัน/เฮกแตร์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
ของแปลงป่าสมบูรณ์มาก (High) 

 
แปลงป่าสมบูรณ์ปานกลาง (Medium) 
ผลการศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินในแปลงป่า

สมบูรณ์ปานกลางพบว่า มีมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อพื้นที่ 
299.100 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเฉลี่ยของต้นไม้
ใหญ่  279.724 ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพเฉลี่ยของ
เถาวัลย์ 19.375 ตัน/เฮกแตร์ แปลงศึกษาที่มีมวลชีวภาพ
รวมมากที่สุดคือแปลง Medium 2 มีมวลชีวภาพรวมเฉลี่ย
ต่อพื้นที่ 361.100 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเฉลี่ย
ของต้นไม้ใหญ่ 341.163 ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพเฉลี่ย
ของเถาวัลย์ 19.937 ตัน/เฮกแตร์ แปลงที่มีมวลชีวภาพรวม
รองลงมาคือ แปลง Medium 1 มีมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อ
พื้นที่ 304.467 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเฉลี่ยของ
ต้นไม้ใหญ่ 285.111ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพเฉลี่ยของ

เถาวัลย์ 19.256 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนแปลงที่มีมวลชีวภาพรวม
น้อยท่ีสุดคือ แปลง Medium 3 มีมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อ
พื้นที่ 231.734 ตัน/เฮกแตร์ มวลชีวภาพเฉลี่ยของต้นไม้ใหญ่ 
212.900 ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพเฉลี่ยของเถาวัลย์ 
18.834 ตัน/เฮกแตร ์ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ
แปลงป่าสมบูรณ์ปานกลาง (Medium) 

 
แปลงป่าสมบูรณ์น้อย (Low) 
ผลการศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินในแปลง

ป่าสมบูรณ์น้อย พบว่ามีมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อพื้นที่ 
46.660 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเฉลี่ยของต้นไม้
ใหญ่  41.347 ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพเฉลี่ยของ
เถาวัลย์ 5.312 ตัน/เฮกแตร์ แปลงศึกษาที่มีมีมวลชีวภาพ
รวมมากที่สุดคือแปลง Low 2 มีมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อ
พื้นที่ 77.901 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเฉลี่ยของ
ต้นไม้ใหญ่ 25.743 ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพเฉลี่ย
ของเถาวัลย์ 2.158 ตัน/เฮกแตร์ แปลงที่มีมวลชีวภาพรวม
รองลงมาคือ แปลง Low 3 มีมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อ
พื้นที่ 31.308 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเฉลี่ยของ
ต้นไม้ใหญ่ 27.532 ตัน/เฮกแตร์ และมวลชีวภาพเฉลี่ย
ของเถาวัลย์  3.777 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนแปลงที่ มีมวล
ชีวภาพรวมน้อยที่สุดคือ แปลง Low 1 มีมวลชีวภาพรวม
เฉลี่ยต่อพื้นที่ 30.772 ตัน/เฮกแตร์ แบ่งเป็นมวลชีวภาพ
เฉลี่ยของต้นไม้ ใหญ่  20.768 ตัน/เฮกแตร์ และมวล
ชีวภาพเฉลี่ยของเถาวัลย์ 10.004 ตัน/เฮกแตร์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 

แปลง 
มวลชีวภาพ (ตัน/เฮกแตร์) 

ต้นไม้ใหญ่ เถาวัลย์ รวม 
Medium 1 285.111 19.356 304.467 
Medium 2 341.163 19.937 361.100 
Medium 3 212.900 18.834 231.734 
เฉลี่ย 279.724 19.375 299.100 

แปลง 
มวลชีวภาพ (ตัน/เฮกแตร์) 

ต้นไม้ใหญ่ เถาวัลย์ รวม 

High 1 469.610 21.964 491.574 
High 2 565.728 11.799 577.527 
High 3 377.687 13.070 390.756 
เฉลี่ย 471.008 15.610 486.619 
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ตารางที่ 3 ตารางปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของ
แปลงป่าสมบูรณ์น้อย (Low) 

 
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณมวลชีวภาพรวมเฉลี่ยต่อ

พื้นที่ และมวลชีวภาพรวมจะเห็นว่า แปลงที่มีความสมบูรณ์
มากจะมีปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ยและมวลชีวภาพรวม
มากกว่ากว่าแปลงอื่นๆ ดังแสดงในกราฟรูปที่  1 และ 2 
เนื่องจากในแปลงป่าสมบูรณ์มาก จะมีต้นไม้ใหญ่ที่มีขนาด
ความโตและความสูงมากกว่าต้นไม้ที่อยู่ในแปลงอื่นๆ ซึ่ง
ต้นไม้ใหญ่ เหล่านี้จะให้ผลผลิตมวลชีวภาพในสัดส่วนที่
มากกว่าต้นไม้ที่มีขนาดโตเล็กกว่า แม้จะมีขนาดความสูง
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากผลผลิตมวลชีวภาพจะผันแปรตาม
ก าลังสองของความโตในรูปแบบของสมการยกก าลัง (power 
equation) 

 
กราฟที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณมวลชีวภาพเฉลี่ย 

  

 
กราฟที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณมวลชีวภาพรวม 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่ามวลชีวภาพ
ของแปลงป่าสมบูรณ์มากจะมีค่ามากกว่าแปลงป่าสมบูรณ์
ปานกลาง และแปลงป่าสมบูรณ์น้อย ทั้งในด้านมวล
ชีวภาพรวม และมวลชีวภาพของต้นไม้ เนื่องจากสภาพ
ของแปลงป่าสมบูรณ์มาก จะประกอบไปด้วยหมู่ไม้ที่ขึ้น
อย่างหนาแน่น  ในลักษณะของสังคมพื ชแบบสูงสุด 
climax community ซึ่งสังเกตได้จากแปลง high 2 ซึ่ง
หมู่ไม้มีขนาดความโต และความสูงมากกว่าแปลงถาวรอื่น 
แต่อย่างไรก็ตามพลวัตของสังคมพืชจะเป็นลักษณะใดนั้น 
คงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อไป  

เป็นที่น่าสังเกตว่า มวลชีวภาพของเถาวัลย์ แปลง
ป่าสมบูรณ์ปานกลางมีค่ามวลชีวภาพสูงที่สุด รองลงมาคือ
แปลงป่าสมบูรณ์มาก และแปลงป่าสมบูรณ์น้อย ตามล าดับ
นั้น จากการศึกษาของ ชิงชัย และคณะ (2554) พบว่าใน
พื้นที่ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ จะมีจ านวนเถาวัลย์น้อยกว่าป่า
สภาพอื่นๆ  แต่เถาวลัย์จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 
ทั้งนี้เนื่องจากเถาวัลย์เป็นพืชที่มีความต้องการแสงมาก (light 
demanding species) แต่ในป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ แสงที่ตก
กระทบถึงพื้นดินมีน้อยกว่าป่าสภาพอื่นๆ ส่วนในแปลงที่มี
สภาพสมบูรณ์น้อยที่มีมวลชีวภาพน้อย เนื่องจากมีพืชท่ีให้
เถาวัลย์อาศัยเพื่อเกาะล าต้นขึ้นไปบนเรือนยอดน้อย จึง
ท าให้เถาวัลย์เหล่านี้ เลื้อยขนานไปบนพื้น วิธีการเก็บ
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จะเก็บข้อมูลเถาวัลย์ที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่อยู่ระดับความสูง 1.30 เมตร  

แปลง 
มวลชีวภาพ (ตัน/เฮกแตร์) 

ต้นไม้ใหญ่ เถาวัลย์ รวม 
Low 1 20.768 10.004 30.772 
Low 2 25.743 2.158 77.901 
Low 3 27.532 3.777 31.308 
เฉลี่ย 41.347 5.312 46.660 
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ในแปลงป่าสมบูรณ์ปานกลางที่มีค่ามวลชีวภาพ
รวมเฉลี่ยของเถาวัลย์สูงสุด น่าจะมาจากในป่าสมบูรณ์
ปานกลางมีปริมาณความเข้นข้นแสงมากกว่าในป่า
สมบูรณ์มาก เถาวัลย์จึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่
มากกว่าในป่าสมบูรณ์มาก และหากสังคมพืชพัฒนาเข้าสู่ 
climax community อาจจะท าให้ จ านวนชนิ ดและ
ผลผลิตมวลชีวภาพของเถาวัลย์ใกล้เคียงกับแปลงป่า
สมบูรณ์มาก ซึ่งคงต้องด าเนินการศึกษาอีกระยะหนึ่ง 

 
เอกสารอ้างอิง 
 
ชิงชัย วิริยะบัญชา, ภาณุมาศ ลาดปาละ และวัฒนา ศักดิ์ชู

วงษ์. 2554. การสะสมคาร์บอนของเถาวัลย์ในป่า
ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับ
ภูมิอากาศโลกครั้งที่ 2 : การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
สู่เศรษฐกิจสีเขียว วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554 
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี ปาก
เกร็ด นนทบุรี. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน). 23 น. 

Hairiah K., SM. Sitompal, M. van Noordwijk and C. 
Plam. 2001. Carbon stocks of tropical 
land usesystems as part of the global C 
Balance. ASB Lecture Note 4A. ICRAF, 
Bogor, Indonesia. 49 pp. 

Tsutsumi T., K. Yoda, P. Sahunalu, P. Dhanmanonda 
and B. Prachaiyo. 1983. Forest : Felling, 
Burning and Regeneration. In Shifting 
cultivation. An experiment at Nam Phrom, 
Thailand and its implications for upland 
farming in the monsoon Tropics. Edited by 
K. kyuma and C. Pairintra. p. 13-62. 

 



การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครอืขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 6  
ณ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระหวาง วันท่ี 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

อุณหภูมิและปริมาณน้าํฝนทีมี่ผลตอสัตวเฉพาะถ่ินบนภูเขาหินปูน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุี 

Temperature and Rainfall affected to endemic species on Limestone Hill in Sai Yok 
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บทคัดยอ: จากการเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติลงในเครื่องบันทึกขอมูลสามารถวิเคราะหขอมูลแบบรายเดือนและจําแนกเปนแบบ

รายป ชวงป พ.ศ. 2553-2558 พบวา บริเวณอําเภอโทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป 26.5 องศาเซลเซียส 

เดือนเมษายนมีคาอุณหภูมิสูงสุด เทากับ 42.1 องศาเซลเซียส และมีฝนตกชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกป เดือน

กันยายนมีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุด เทากับ 480.2 มิลลิเมตร จากลักษณะสภาพอากาศดังกลาวประกอบกับลักษณะพ้ืนท่ีเปน

ภูเขาหินปูน ทําใหสัตวปาหลายชนิดมีการปรับตัวใหดํารงชีวิตอยู เชน จิ้งเหลนสองขาอาจารยจารุจินต ตุกแกอาจารยวิโรจน 

และตุกกายลายเสือ เปนตน 

 

คําสําคัญ: อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน พืชเฉพาะถิ่น ภูเขาหินปูน 

 

Abstract: Data were collected by atomically machines and analyzed of each month as well as calculated 

year by year. In 2010 to 2015, the weather can be varied from the highest as 42.1 Celsius and 26.5 Celsius 

of averaged temperature by year. The highest annual rainfalls are July from October. September can be 

recorded 480.2 mm per month as the highest of each mentioned years. Thus, the fluctuation of 

extremely weather in the limestone forest can be adapted in genetics and morphologically changed by 

evolution namely Jarujinia bipedalis (Chan-ard, Makchai & Cota, 2011), Gekko nutaphandi (Bauer, 

Sumontha & Pauwels, 2008) and Cyrtodactylus tigroides (Bauer, Sumontha & Pauwels, 2003) 

 

Keywords:  temperature rainfall endemic species limestone 

 

บทนํา 

ประเทศไทย ตั้งอยูดานเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

ใกลเสนศูนยสูตรของโลก (equator) สภาพภูมิประเทศ

โดยท่ัวไป มีเทือกเขาสลับซับซอนทางตอนเหนือยาวลงสู

ทิศใต ตอนกลางเปนท่ีราบลุม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เปนท่ีราบสูง และทิศตะวันออกกับทิศใตของประเทศเปน

คาบสมุทรย่ืนออกสูทะเล (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

ลักษณะดังกลาวทําใหมีสภาพอากาศแตกตางกันระหวาง

ภูมิภาค มีพืชพรรณแตกตางกันตามภูมิภาค โดยเฉพาะ

ดานทิศตะวันตกของประเทศท่ีมีสภาพภูมิประเทศเปน

ภูเขาหินปูนท่ีมีความโดดเดนแตกตางจากภูมิภาคอ่ืน ดวย

ลักษณะเปนภูเขาลูกโดดกระจายอยู สภาพเปนเขาหินปูน

ซอนทับกันเปนยอมเล็กและอาจมีโพรงใตดินบางแหง 

(Karst topography) ตรงสวนยอดเขามีลักษณะหยัก
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แหลมคมซ่ึงเกิดจากการกัดเซาะโดยน้ําฝน (Satitpittakul 

et al., 2013) ท้ังหมดนี้ทําใหเกิดระบบนิเวศยอยข้ึนมา ท่ี

มีการปรับตัว (adaptation) ใหอยูรอดและสืบพันธุได ซ่ึง

มีจํานวนจํากัดและจัดวาเปนชนิดพันธุ ท่ีหายาก (rare 

species) สามารถพบไดบริเวณท่ีมีลักษณะเปนภูเขา

หินปูนได 

จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด

ในภาคตะวันตกของประเทศไทย สภาพอากาศจึงมีความ

แตกตางกันอยางมาก จากรูปรางแนวเขตของจังหวัดท่ีถูก

วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซ่ึงดานทิศ

ตะวันออกมีขอบเขตอยูทางตอนกลางของประเทศไทยทํา

ใหได รับอิทธิพลลมมรสุมจากฝงทะเลอาวไทยได แต

ทางดานทิศตะวันตกมีสภาพเปนภูเขาหินปูนมักไดรับ

อิทธิพลจากฝงทะเลอันดามัน จึงมีปริมาณน้ําฝนกระจาย

ไมเทากันท้ังจังหวัดผลใหมีความชุมชื้นแตกตางกันตาม

ลักษณะทางภูมิประเทศ พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของจังหวัด

ปกคลุมดวยปาดิบชื้นและปาดิบเขาอันเนื่องจากไดมี

ปริมาณน้ําฝนมาก ตอนกลางของจังหวัดเปนเขตเงาฝน

(rain shadow) ทําใหมีปริมาณน้ําฝนนอยทําใหมีสภาพ

เปนปาผสมผลัดใบและปาเต็งรัง (ดอกรัก และอุทิศ, 

2552) ดวยองคประกอบเหลานี้ทําใหมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพแหงหนึ่งของประเทศไทย 

 

อุปกรณและวิธีการศึกษา 

 

 สถานท่ีศึกษา 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

1.1. การเก็บขอมูล มีการบันทึกขอมูลทุก 1 

ชั่วโมง จัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ ขอมูลท่ีถูกบันทึก ไดแก 

ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิระดับผิวดิน 

ปริมาณแสงอาทิตย ทิศทางและความเร็วลม และความชื้น

สัมพัทธในอากาศ ขอมูลถูกบันทึกไวในเคร่ืองบันทึกขอมูล 

(Data Logger) และสามารถถูกดาวนโหลดดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีติดต้ังโปรแกรมสําเ ร็จรูป 

LS2WIN เรียบรอยแลวดวยการเชื่อมตอผานสาย USB 

RS-232 ตอจากนั้นนําขอมูลท่ีบันทึกไวโดยตองมีนามสกุล 

* . bin, *hfd, dat ( DL2 dataset)  เ ป ด กั บ โ ป ร แก รม

สําเร็จรูป Microsoft office excel แบบ import data 

(Enable Macros) ทําใหไดขอมูลในรูปของตาราง (excel 

table) สามารถนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและจําแนก

ขอมูลเปนแบบรายวัน รายเดือน รายปไดตามความ

ตองการของผูใชงาน ในชวงป พ.ศ. 2554-2558 

1.2. สํารวจและจําแนกชนิดพืชและชนิดสัตวท่ี

ปรากฏบริเวณยอดเขาหินปูนบริเวณอําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี   

1.3. นําขอมูลอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนมา

เปรียบเทียบ 

 

ผลการศึกษา 

 

ลักษณะอุณหภูมิอากาศ 

จากการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติลงในเคร่ือง

บันทึกขอมูลสามารถวิเคราะหขอมูลแบบรายเดือนและ

จํ า แ นก เ ป น แบ บ ร า ยป  อุณ ห ภู มิ อ า ก า ศ บ ริ เ ว ณ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรียอนหลัง 6 ป 

(พ.ศ. 2553-2558) และการเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ย

ของประเทศไทย (พ.ศ. 2514-2543) มีดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

 ในป  พ.ศ. 2553 มีคา เฉลี่ยอุณหภูมิสูงกวา

คาเฉลี่ยของประเทศไทย 6 เดือน คือ เดือนมกราคม 

(26.4 องศาเซลเซียส) เดือนกุมภาพันธ (28.7 องศา

เซลเซียส) เดือนมีนาคม (29.2 องศาเซลเซียส) เดือน

เมษายน (30.4 องศาเซลเซียส) เดือนพฤษภาคม (30.4 

องศาเซลเซียส) และเดือนธันวาคม (24.3 องศาเซลเซียส) 

และมีคาอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย 5 

เดือน คือ เดือนกรกฎาคม (26.7 องศาเซลเซียส) เดือน

สิงหาคม (25.7 องศาเซลเซียส) เดือนกันยายน (26.1 

องศาเซลเซียส) เดือนตุลาคม (24.1 องศาเซลเซียส) และ

เดือนพฤศจิกายน (24.3 องศาเซลเซียส) 

 ในป  พ.ศ. 2554 มีคา เฉลี่ยอุณหภูมิสูงกวา

คาเฉลี่ยของประเทศไทย 4 เดือน คือ เดือนมกราคม 
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(24.6 องศาเซลเซียส) เดือนกุมภาพันธ (27.0 องศา

เซลเซียส) เดือนพฤศจิกายน (29.2 องศาเซลเซียส) และ

เดือนธันวาคม (24.0 องศาเซลเซียส) และมีคาอุณหภูมิ

เฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย 8 เดือน คือ เดือน

มีนาคม (24.6 องศาเซลเซียส) เดือนเมษายน (27.7 องศา

เซลเซียส) เดือนพฤษภาคม (27.2 องศาเซลเซียส) เดือน

มิถุนายน (26.4 องศาเซลเซียส) เดือนกรกฎาคม (25.8 

องศาเซลเซียส) เดือนสิงหาคม (25.9 องศาเซลเซียส) 

เดือนกันยายน (25.5 องศาเซลเซียส) และเดือนตุลาคม 

(25.4 องศาเซลเซียส) 

 ในป  พ.ศ. 2555 มีคา เฉลี่ยอุณหภูมิสูงกวา

คาเฉลี่ยของประเทศไทย 5 เดือน คือ เดือนมกราคม 

(27.6 องศาเซลเซียส) เดือนกุมภาพันธ (28.2 องศา

เซลเซียส) เดือนมีนาคม (28.9 องศาเซลเซียส) เดือน

พฤศจิกายน (25.7 องศาเซลเซียส) และเดือนธันวาคม 

(25.5 องศาเซลเซียส) และมีคาอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่ากวา

คาเฉลี่ยของประเทศไทย 7 เดือน คือ เดือนเมษายน (28.3 

องศาเซลเซียส) เดือนพฤษภาคม (27.4 องศาเซลเซียส) 

เดือนมิถุนายน (26.4 องศาเซลเซียส) เดือนกรกฎาคม

(25.5 องศาเซลเซียส) เ ดือนสิงหาคม  (25.1 องศา

เซลเซียส) เดือนกันยายน (25.2 องศาเซลเซียส) และเดือน

ตุลาคม (25.9 องศาเซลเซียส) 

 ในป  พ.ศ. 2556 มีคา เฉลี่ยอุณหภูมิสูงกวา

คาเฉลี่ยของประเทศไทย 4 เดือน คือ เดือนมกราคม 

(26.0 องศาเซลเซียส) เดือนกุมภาพันธ (27.5 องศา

เซลเซียส) เดือนมีนาคม (28.8 องศาเซลเซียส) เดือน

กรกฎาคม (28.1 องศาเซลเซียส) และมีคาอุณหภูมิเฉลี่ย

ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย 6 เดือน คือ เดือน

เมษายน (29.3 องศาเซลเซียส) เดือนพฤษภาคม (28.2 

องศาเซลเซียส) เดือนมิถุนายน (26.1 องศาเซลเซียส) 

เดือนสิงหาคม (25.5 องศาเซลเซียส) เดือนกันยายน (25.8 

องศาเซลเซียส) และเดือนตุลาคม (25.9 องศาเซลเซียส) 

 ในป  พ.ศ. 2557 มีคา เฉลี่ยอุณหภู มิ ตํ่ากวา

คาเฉลี่ยของประเทศไทย 10 เดือน คือ เดือนมกราคม 

(20.9 องศาเซลเ ซียส) เ ดือนเมษายน  (28.6 องศา

เซลเซียส) เดือนพฤษภาคม (28.5 องศาเซลเซียส) เดือน

มิถุนายน (27 องศาเซลเซียส) เดือนกรกฎาคม (26.3 

องศาเซลเซียส) เดือนสิงหาคม (26 องศาเซลเซียส) เดือน

กันยายน (26.1 องศาเซลเซียส) เดือนตุลาคม (25.9 องศา

เซลเซียส) เดือนพฤศจิกายน (25 องศาเซลเซียส) และ

เดือนธันวาคม (24.6 องศาเซลเซียส) และมีคาอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย 2 เดือน คือ เดือน

กุมภาพันธ (26.4 องศาเซลเซียส) และเดือนมีนาคม (28.3 

องศาเซลเซียส) 

 ในป พ.ศ. 2558 เดือนมกราคมไมมีขอมูล เดือน

มีนาคมมีคาอุณหภูมิเทากับคาเฉลี่ยของประเทศ มี

คาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย 3 เดือน 

คือ เดือนกุมภาพันธ (26.5 องศาเซลเซียส) เดือนพศฤจิ-

กายน (26 องศาเซลเซียส) และเดือนธันวาคม (25.5 องศา

เซลเซียส) และมีคาอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยของ

ประเทศไทย 7 เดือน คือ เดือนเมษายน (28.6 องศา

เซลเซียส) เดือนพฤษภาคม (28.4 องศาเซลเซียส) เดือน

มิถุนายน (27.1 องศาเซลเซียส) เดือนกรกฎาคม (26.7 

องศาเซลเซียส) เดือนสิงหาคม (26.2 องศาเซลเซียส) 

เดือนกันยายน (26.3 องศาเซลเซียส) และเดือนตุลาคม 

(25.8 องศาเซลเซียส) 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของบริเวณมหาวิทยามหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรียอนหลัง 6 ป (พ.ศ. 2553-

2558) กับอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของประเทสไทยยอนหลัง 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 

รายการ 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุณหภูมิเฉลี่ย ป 2553 26.4 28.7 29.2 30.4 30.4 28.2 26.9 25.7 26.1 24.1 24.3 24.3 

อุณหภูมิเฉลี่ย ป 2554 24.6 27.0 24.6 27.7 27.2 26.4 25.8 25.9 25.5 25.4 25.7 24 

อุณหภูมิเฉลี่ย ป 2555 26.4 28.2 29.0 28.3 27.4 26.4 25.5 25.1 25.2 25.9 25.7 25.7 

อุณหภูมิเฉลี่ย ป 2556 26.0 27.5 28.8 29.3 28.2 26.1 28.1 25.5 25.8 24.5 - - 

อุณหภูมิเฉลี่ย ป 2557 20.9 26.4 28.3 28.6 28.5 27.0 26.3 26.0 26.1 25.2 25.0 24.6 

อุณหภูมิเฉลี่ย ป 2558 - 26.5 28.1 28.6 28.4 27.1 26.7 26.2 26.3 25.8 26.0 25.5 

อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังประเทศ 
24.4 26.1 28.1 29.4 28.7 28.2 27.8 27.5 27.2 26.7 25.4 23.8 

ยอนหลัง 30 ป(2514-43)* 

ผลตาง ป 2553 2.0 2.6 1.1 1.0 1.7 0.0 -0.9 -1.8 -1.1 -2.6 -1.1 0.5 

ผลตาง ป 2554 0.2 0.9 -3.5 -1.7 -1.5 -1.8 -2 -1.6 -1.7 -1.3 0.3 0.2 

ผลตาง ป 2555 2 3.8 4.6 3.9 3.0 2.0 1.1 0.7 0.8 1.5 1.3 1.3 

ผลตาง ป 2556 1.6 3.1 4.4 4.9 3.8 1.7 3.7 1.1 1.4 0.1 - - 

ผลตาง ป 2557 -3.5 0.3 0.2 -0.8 -0.5 -2.1 -1.5 -1.5 -1.1 -1.5 -0.4 -0.8 

ผลตาง ป 2558 - 0.4 0.0 -0.8 -0.3 -1.1 -1.6 -0.9 -1.3 -0.9 0.6 1.7 

ที่มา: * กรมอุตุนิยมวิทยา 2555 

 

ปริมาณน้ําฝน 

 จากตารางท่ี 2 พบวา บริเวณอําเภอไทรโยค มี

ปริมาณน้ําฝนตลอดปมีปริมาณท้ังหมด ในป พ.ศ. 2553 

เทากับ 842.2 มิลลิเมตร ในป พ.ศ. 2554 เทากับ 874.8 

มิลลิเมตร ในป พ.ศ. 2555 เทากับ 1,334.4 มิลลิเมตร ใน

ป พ.ศ. 2556 เทากับ 1,173.4 มิลลิเมตร ในป พ.ศ. 2557 

เทากับ 365.2 มิลลิเมตร ในป พ.ศ. 2558 เทากับ 1,047.8 

มิลลิเมตร เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก 

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี(1,063.9 มิลลิเมตร) อําเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี(1,103.9มิลลิเมตร) และอําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม(1,168.2 มิลลิเมตร) อําเภอ

อุมผาง จังหวัดตาก(1,766.6 มิลลิเมตร) และอําเภอทอง

ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี(1,883.6 มิลลิเมตร) มีปริมาณ

น้ําฝนนอยกวาทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดท้ังป 

(ยอนหลัง 6 ป) เทากับ 972 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 2 ปริมาณน้ําฝนรายเดือนบริเวณมหาวิทยามหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรียอนหลัง 6 ป (พ.ศ. 2553-2558) 

เดือน 
ปริมาณน้ําฝน

ป พ.ศ.2553 

ปริมาณน้ําฝน

ป พ.ศ.2554 

ปริมาณน้ําฝน

ป พ.ศ.2555 

ปริมาณน้ําฝน

ป พ.ศ.2556 

ปริมาณน้ําฝน

ป พ.ศ.2557 

ปริมาณน้ําฝน

ป พ.ศ.2558 

ม.ค. 0.0 0.0 8.6 36.0 0.0 0.0 

ก.พ. 0.0 28.6 0.2 0.0 0.0 0.0 

มี.ค. 0.0 60.8 11.0 61.8 0.6 49.6 

เม.ย. 0.4 75.2 14.8 64.6 50.2 182.6 

พ.ค. 0.2 43.2 63.8 48.2 141.6 64.8 

มิ.ย. 1.0 92.4 82.4 249.8 67.8 160.2 

ก.ค. 40.8 81.4 296.8 364.8 45.0 73 

ส.ค. 236.0 60.4 153.4 132.2 32.6 155.2 

ก.ย. 315.4 144.8 480.2 16.8 11.2 151.8 

ต.ค. 248.0 288.4 114.4 8.8 12.8 210.0 

พ.ย. 0.2 0.0 108.6 190.4 3.4 0.4 

ธ.ค. 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 

รวม 842.2 874.8 1334.4 1173.4 365.2 1047.8 

ทรัพยากรสัตวปา 

จากลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาหินปูนโดยเฉพาะสวน

บนสุดของยอดเขา สภาพเปนภูเขาหินปูนทําใหสัตวปา

หลายชนิดตองปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ี

แตกตางจากถิ่นท่ีอยูอาศัยปกติ การปรับตัวใหมีชีวิตและ

สืบพันธุไดนั้นทําใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวถิ่นเดียว 

(endemic species) จากการสํารวจ พบ สัตวเลื้อยคลาน 

จํานวน 7 ชนิด ไดแก จิ้งเหลนสองขาอาจารยจารุจินต 

(Jarujinia bipedalis (Chan-ard, Makchai & Cota, 

2011)) จิ้งจกดินหางสีสม (Dixonius hangseesom 

(Bauer, Sumontha, Pauwels & Vogel, 2004)) ตุกแก

อาจารยวิโรจน (Gekko nutaphandi (Bauer, 

Sumontha & Pauwels, 2008)) ตุกกายลายเสือ 

(Cyrtodactylus tigroides (Bauer, Sumontha & 

Pauwels, 2003)) ตุกกายไทรโยค (Cyrtodactylus 

saiyok Panitvong, Sumontha, Tunprasert & 

Pauwels, 2014) งูหางแฮมกาญจน (Trimeresurus 

kanburiensis (Smith, 1943)) งูกาบหมากหางนิล 

(Orthriophis taeniurus (Cope, 1861)) สัตว

สัตวเลื้อยคลานเหลานี้มีการปรับตัวหลายแบบ เชน 

ปรับเปลี่ยนสีผิวหนังใหกลมกลืนกับสีกอนกิน ออกหากิน

ตอนกลางคืน และสามารถหลบซอนตัวตามซอกหินในชวง

กลางวัน เนื่องจากอุณหภูมิในตอนกลางวันมีคาคอนขาง

สูงและสูงมากในชวงฤดูรอน 

 

สรุปผลการศึกษา  

 

 สัตวเฉพาะถ่ินท่ีอาศัยในระบบนิเวศภูเขาหินปูน

มีการปรับตัวทางดานพันธุกรรม สรีระวิทยา และ

พฤติกรรมใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตาง

ของฤ ดูกาลอย า งสิ้ น เชิ ง  เช น  งู หางแฮมกาญจน  

(Trimeresurus kanburiensis (Smith, 1943))  ท่ี มีการ

ปรับตัวดานของสีใหกลมกลืนกับ สมกุงหินปูน (Begonia 

alicida C.B. Clark) เพราะท้ังสัตวและพืชสองชนิดนี้ ท่ี

กลาวมาอาจจะมีวิวัฒนาการรวมกันมา การศึกษาคร้ังนี้
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เปนเพียงแคการศึกษาเบื้องตนเพ่ือรอการตอยอดใน

อนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูแตงขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุม

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขาย

งานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย คร้ังท่ี 6 คณะ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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ความหลากหลายของพืชพื้นลางในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เก้ิงชอผกา) อําเภอซับใหญ  

จังหวัดชัยภูมิ 

Diversity of understory plants in Buddhist Park (Koeng Cho Phaka), Subyai District, 

Chaiyaphum Province 
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บทคัดยอ: จากการสํารวจพืชพ้ืนลางเบื้องตนในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

ระหวางเดือนสิงหาคม 2558 – กันยายน 2559 พบพืชพ้ืนลาง จํานวน 51 วงศ 96 สกุล 126 ชนิด โดยจัดเปนพืชไมมีทอ

ลําเลียง 3 ชนิด เฟนและพืชใกลเคียงเฟน 15 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด พืชใบเลี้ยงเด่ียว 71 ชนิด  พืชใบเลี้ยงคู 36 ชนิด 

วงศท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศหญา รองลงมาคือ วงศกก และวงศผักปลาบ ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: ความหลากหลาย พืชพ้ืนลาง ชัยภูมิ 

 

ABSTRACT: Preliminary study on understory plants in Buddhist park (Koeng Cho Phaka), Subyai District, 

Chaiyaphum Province was conducted between August 2015 and September 2016. The study found 51 

families 96 genera and 126 species. The understory plants consisted of 3 species of non-vascular plant, 15 

species of fern and fern allies, 1 species of gymnosperm, 71 species of monocot, and 36 species of dicot. 

The dominant families were Poaceae, Cyperaceae, and Commelinaceae respectively. 
 

Keywords: Diversity, Understory plants, Chaiyaphum 

 

 

บทนํา 

สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) 

ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ สภาพปา

เปนปาท่ีอุดมสมบูรณ ประกอบไปดวยพันธุพืชหลากชนิด 

มีจุดเดนทางธรรมชาติท่ีนาสนใจ เชน ลานหิน ลําธาร และ

น้ําตก เปนตน มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 4,000 ไร ซ่ึงเกิด

จากการจัดต้ังเปนวัดปาและความพยายามในการขอซ้ือ

พ้ืน ท่ี ท่ี ถูกบุก รุก เ พ่ือการ เกษตรกรรม จากการให

ความสําคัญในการรักษาผืนปาโดยพระอาจารย ท่ีจํา

พรรษา ณ วัดปาแหงนี้ 

ลักษณะโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีเปนปาเต็งรังท่ีอุดม

สมบูรณและเปนแหลงอาหารของชาวบานในละแวกนั้น 

แตเนื่องจากยังไมมีการคุมครองท่ีเขมงวด ทําใหเกิดการ

บุกรุกพ้ืนท่ีของปาเปนอยางมาก ประกอบกับสวนพุทธ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) ขาดฐานขอมูล

เกี่ยวกับพืชในกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะพืชพ้ืนลางท่ีมีความ

เสี่ยงตอการถูกคุกคามและหายไปจากพ้ืนท่ี ผูวิจัยจึงมุงทํา

การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพรรณพืชพ้ืนลาง

และลักษณะทางนิเวศวิทยา เชน อุณหภูมิ ความชื้น คา

ความเปนกรด-ดางของดิน ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

และ การกระจายพันธุของพืช เปนตน เพ่ือเปนแหลง
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เรียนรูของประชาชนท่ัวไป รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา 

ในการสํารวจหรือสรางแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมคาย

อนุรักษทรัพยากรปาไม และเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอไป 

 

วิธีการ 

ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลพืชพ้ืนลาง 

โดยการเดินตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ ระหวางเดือน

สิงหาคม 2558 – กันยายน 2559 ถายภาพและเก็บ

ตัวอยางเพ่ือการระบุชนิดและเปนตัวอยางอางอิงใน

พิพิธภัณฑพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บันทึกชื่อ

พรรณไมแตละชนิด วัดคาความเปนกรด-ดางของดิน 

ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ระบุพิกัดทาง

ภูมิศาสตร และความสูงจากระดับน้ําทะเล 

 

ผลและวิจารณ  

จากการสํารวจและเก็บรวบรวมพืชพ้ืนลางและ

ลักษณะทางนิเวศวิทยา พบพืชพ้ืนลาง จํานวน 51 วงศ 

96 สกุล 126 ชนิด (ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 1) โดยจัดเปน

พืชไมมีทอลําเลียง 3 ชนิด พืชมีทอลําเลียงแตไมสราง

เมล็ด 15 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด พืชใบเลี้ยงเด่ียว 

71 ชนิด  พืชใบเลี้ยงคู 36 ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

วงศหญา (Poaceae) รองลงมาคือ วงศกก (Cyperaceae) 

และวงศผักปลาบ (Commelinaceae) 

 จากผลการศึกษาพบวา มีพืชบางกลุมท่ีมีความ

ไวตอการถูกคุกคาม ไมวาจะเปน การคุกคามจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สภาพพ้ืนท่ี และการใช

ประโยชนของมนุษย เชน พืชบนลานหินและพืชกินแมลง 

(สรอยสุวรรณา จอกบวาย หญาน้ําคาง ทิพเกสร และดุสิ

ตา) พืชอาหาร (ผักหวาน บุก หนอไม) พืชสมุนไพร (บัวบก

โคก หัวขาวเย็น) ซ่ึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการสรางความ

เขาใจกับชุมชนโดยรอบท่ีเขาไปใชประโยชนจากผลผลิตใน

พ้ืนท่ีปาในการเก็บหาของปา 

 พืชพ้ืนลางท่ีสํารวจพบ อยูในสภาพสังคมพืช

แบบปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ มีหินขนาดใหญกระจาย

ท่ัวพ้ืนท่ี ดินรวนปนทราย มีเสนทางน้ําไหลในบางบริเวณ 

คาความเปนกรด-ดางของดิน ระหวาง 4.5-7 ความชื้นใน

ดิน  ระหวาง  50-85 อุณหภูมิ ระหวาง  29-38 องศา

เซลเซียส ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300-500 

เมตร โดยพืชบางชนิดสามารถพบไดกระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

เชน หญาดอกแดง ผักปลาบนา ในขณะท่ีพืชบางชนิดพบ

ไดในพ้ืนท่ีจํากัดหรือพบในบางบริเวณ เชน พืชกินแมลง 

เฟน ตีนตุกแก พบตามลานหินหรือดินทรายท่ีมีน้ําซับ 

เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาความหลากหลาย

ของพรรณไมพ้ืนลางในอุทยานแหงชาติภูแลนคา จังหวัด

ชัยภูมิ ของ เสาวลักษณ จําเริญธรรม และอัญชลี ลําพึง 

(2557) ท่ีพบจํานวน 142 ชนิด จะเห็นไดวาพ้ืนท่ีปาของ

สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) มีความ

หลากชนิดของพรรณไมพ้ืนลาง ในระดับท่ีใกลเคียงกัน 

ท้ังนี้ อาจเนื่องจากสังคมพืชและลักษณะนิเวศวิทยามี

ความคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม สวนพุทธอุทยานเฉลิม

พระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) เปนพ้ืนท่ีท่ียังมีการคุมครองไม

เขมงวด อาจไดรับผลกระทบจากการใชประโยชนได 

มากกวาพ้ืนท่ีคุมครองอยางอุทยานแหงชาติ ดังนั้น การ

เรงถายทอดองคความรูแกหนวยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ

จะเปนการชวยสงเสริมการอนุรักษใหย่ังยืนตอไป 
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เสาวลักษณ จําเริญธรรม อัญชลี ลําพึง. (2557). ความ

หลากหลายของพรรณไม พ้ืนลางในอุทยาน

แหงชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ. รายงานฉบับ

สมบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางพืชพ้ืนลางในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) 

ก.กะตังใบเต้ีย (Leea thorelii)  ข.หย่ังสมุทร (Amalocalyx microlobus)  ค.เปลาแขบทอง (Thyrsanthera 

suborbicularis)  ง.หญาขวาก (Adiantum philippense)  จ.ปรงปา (Cycas siamensis)  ฉ.หญาขึ้นเหลือง 

(Cyperus niveus)   ช .นา ง อ้ั ว  (Geodorum siamense)   ซ . ดอง ดึ ง  (Gloriosa superba)   ฌ.ผั กปลาบ 

(Commelina benghalensis)  ญ.จอกบวาย (Drosera burmannii)  ฎ.หญาน้ําคาง (Drosera indica)  ฏ.เปราะ

ปา (Kaempferia marginata)  ฐ.มูกเต้ีย (Munronia humilis)  ฑ.บัวบกโคก (Stephania erecta)  ฒ.ดาน

ราชสีห (Tephrosia vestita)  

ก 

ง 

ค ข 

จ ฉ 

ช ซ ฌ 

ฑ ฐ ฒ 

ฎ ฏ ญ 
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ตารางที่ 1 พืชพ้ืนลางในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับที่ ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื้อพ้ืนเมือง วิสัย 

พืชไมมีทอลําเลียง (Non-vascular plants) 

1 Leucophanaceae Leucophanes sp. มอส Bryophyte 

2 Polytrichaceae Polytrichum sp. มอส Bryophyte 

3 Ricciaceae Riccia multifida (Stephani) Stephani ลิเวอรเวิรต Bryophyte 

เฟนและพืชใกลเคียงเฟน (Ferns and fern allies) 

4 Aspleniaceae Asplenium hidus L. ขาหลวงหลังลาย EF/LF 

5 Davalliaceae Davallia denticulata (Burm. f.) Mett. ex Kuhn วานนาคราช 

นาคราชตีนกระตาย 

EF 

6 Davallia solida (G. Forst.) Sw. พญานาคราช 

นาคราชใบละเอียด 

EF 

7 Lygodiaceae Lygodium salicifolium C. Presl ยานลิเภา CF 

8 Pteridaceae Adiantum erylliae C. Chr. & Tardeiu เฟนหูกระตาย 

กานดําผูกโบว 

EF/TerF 

9 Adiantum philippense L. หญาขวาก EF/TerF 

10 Adiantum zollingeri Mett. ex Kuhn กูดใบเล็ก LF/TerF 

11 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. ผักขาเขียด กูดเขากวาง AqF 

12 Selaginllaceae Selaginella sp.1 ตีนตุกแก F 

13 Selaginella sp.2 พอคาตีเมีย F 

14 Polypodiaceae  Drynaria sp. กระแตไตไม EF 

15 Platycerium holttumii de Jonch. & Hennipman ชายผาสีดา EF 

16 Pyrrosia lanceolata (L.) Farw. ผักปกไก เฟนงูเขียว EF 

17 Thelypteridaceae Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching ผักกูดปา TerF 

18 Cyclosorus interuptus (Willd.) H. Ito ผักกูดชาง กูด TerF 

พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) 

19 Cycadaceae Cycas siamensis Miq.  ปรงปา ปรงเหล่ียม S 

พืชใบเล้ียงเด่ียว (Monocotyledons) 

20 Araceae Amorphophallus sp บุก H 

21 Homalomena sp. - H 

22 Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott พลูชาง C 

23 Typhonium sp อุตพิด H 

24 Amaryllidaceae Crinum asiaticum L. พลับพลึง H 

25 Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. วานแสงอาทิตย ExH 

26 Arecaceae Calamus sp. หวาย CP 

27 Asparagaceae Asparagus racemosus Willd. สามสิบ ผักชีชาง C 

28 Burmaniaceae Burmannia coelestis D. Don สรัสจันทร ดอกดิน SapH 

29 Commelinaceae Callisia fragrans (Lindl.) Woodson วาสนาเล้ือย H 

30  Commelina benghalensis L. ผักปลาบ H 
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ตารางที่ 1 พืชพ้ืนลางในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ (ตอ) 

ลําดับที่ ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื้อพ้ืนเมือง วิสัย 

31 Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. ผักปลาบ H 

32  Cyanotis axillaris D. Don ex Sweet ผักปลาบนา H 

33  Murdannia edulis (Stokes) Faden วานขาวเหนียว H 

34  Murdannia gigantea (Vahl) G. Brückn. หญาหงอนเงือก H 

35  Murdannia spectabilis (Kurz) Faden แหวกระตาย H 

36 Colchicaceae Gloriosa superba L. ดองดึง HC 

37 Cyperaceae Bulbostylis puberula C. B. Clarke กกโทน H 

38  Carex tricephala Boeckeler หญาดอกดิน H 

39  Cyperus compactus Retz. หญาใบคม H 

40  Cyperus compressus L. กกดอกแบน H 

41 Cyperaceae Cyperus cuspidatus Kunth กกรังกาปา H 

42  Cyperus cyperoides (L.) Kuntze หญารังกา หญากก H 

43  Cyperus distans L. f. กกดอกหญา H 

44  Cyperus imbricatus Retz. กก H 

45  Cyperus niveus Retz. หญาขึ้นเหลือง H 

46  Cyperus paniceus (Rottb.) Boeckeler กกพานี H 

47  Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl หญานิ้วหนู H 

48  Fimbristylis quinquangularis (Vahl) Kunth หญารัดเขียด H 

49  Rhynchospora rubra (Lour.) Makino หญาหัวแดง H 

50  Scleria levis Retz. หญาคมบาง H 

51 Dioscoreaceae Dioscorea bulbifera L. เฒาหนังหยาบ HC 

52  Dioscorea daunea Prain & Burkill มันเทียน มันออน HC 

53  Dioscorea glabra Roxb. มันดง HC 

54  Dioscorea hispida Dennst. กลอย HC 

55 Eriocaulaceae Eriocaulon sp. กระดุมเงิน H 

56 Hypoxidaceae Hypoxis aurea Lour. ตาลเด่ียว H 

57 Orchidaceae Nervilia aragoana Gaudich. บัวสันโดษ แผนดินเย็น TerO 

58  Geodorum recurvum (Roxb.) Alston วานจูงนาง TerO 

59  Geodorum siamense Rolfe ex Downie วานจูงนาง TerO 

60  Habenaria lindleyana Steud. นางอ้ัวนอย TerO 

61  Peristylus goodyeroides (D. Don) Lindl. เอ้ืองนางตาย TerO 

62 Pandanaceae Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi เตยหนาม การะเกด S/ST 

63 Poaceae Acroceras zizanioides (Hump., Bonpl. & Kunth) 

Dandy 

หญาใบไผ G 

64  Brachiaria distachya (L.) Stapf. หญาตีนกา G 

65  Centotheca lappacea (L.) Desv. เหนียวหมา G 

66  Chrysopogon gryllus (L.) Trin. - G 
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67 Poaceae Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. หญาปากควาย G 

68  Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & 

Schult. 

หญาหนวดฤาษี G 

69  Melinis repens (Willd.) Zizka หญาดอกชมพู G 

70  Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy หญาละมาน G 

71  Panicum luzonense J. Presl หญากากออย G 

72  Panicum maximum Jacq. หญาเสือแกลก G 

73  Pennisetum polystachion (L.) Schult. หญาขจรจบ G 

74  Perotis indica (L.) Kuntze หญาแหวน G 

75  Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton หญาโขยง G 

76  Vietnamosasa ciliata (A. Camus) T. Q. Nguyen โจด B 

77  Vietnamosasa pusilla (A. Chev. & Camus) T. Q. 

Nguyen 

เพ็ก B 

78 Pontederiaceae Monochoria vaginalis (Burm. f.) C. Presl ex Kunth ผักขาเขียด AqH 

79 Smilacaceae Smilax ovalifolia Roxb. ex D. Don เถาวัลยยั้ง เครือเดา C 

80  Smilax zeylanica L. เขือง C 

81 Stemonaceae Stemona tuberosa Lour. หนอนตายหยาก HC 

82 Xyridaceae Xyris emarginata Phonsena & Chantar. กระถินโคก H 

83 Zingiberaceae Curcuma alismatifolia Gagnep. กระเจียวบัว ปทุมมา H 

84  Curcuma comosa Roxb.  angustifolia Roxb. วานชักมดลูก H 

85  Curcuma parviflora Wall. กระเจียวขาว H 

86  Curcuma sessilis Gage  singularis Gagnep. กระเจียวแดง โคก H 

87  Globba albiflora Ridl. เขาพรรษาดอกขาว H 

88  Globba marantina L. วานเขาพรรษา H 

89  Kaempferia marginata Carey ex Roscoe เปราะปา H 

90  Zingiber montanum (J. Koenig) Link ex A. Dietr. ไพล H 

พืชใบเล้ียงคู (Dicotyledons) 

91 Acanthaceae Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D. Don หญาขนไก H 

92 Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา C 

93 Amaranthaceae Gomphrena celosioides Mart. บานไมรูโรยปา ExH 

94 Annonaceae Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. กลวยเตา กนครก S 

95 Apocynaceae  Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire หยั่งสมุทร C 

96 Cynanchum viminale (L.) L. เถาวัลยดวน C 

97 Telosma cordata (Burm. f.) Merr.  C 

98 Asteraceae Camchaya spinulifera H. Koyama พูมวง กระดุมทอง H 

99 Elephantopus scaber L. โดไมรูลม H 

100 Convolvulaceae Evolvulus nummularius (L.) L. ใบตางเหรียญ CrH 
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101 Droseraceae Drosera indica L. หญาน้ําคาง InH 

102  Drosera burmannii Vahl. จอกบวาย InH 

103 Euphorbiaceae Thyrsanthera suborbicularis Pierre ex Gagnep. เปลาแขบทอง H/S 

104 Fabaceae Clitoria ternatea L. อัญชัน ExC 

105  Desmodium velutinum (Willd.) DC. หญาสองปลอง US 

106  Indigofera hirsuta L. ครามขน US 

107  Stylosanthes humilis Humb., Bonpl. & Kunth หญาสไตโล ExH 

108  Tephrosia vestita Vogel ดานราชสีห US 

109  Vigna dalzelliana (Kuntze) Verdc. ถั่วแฮผี ถั่วปา HC 

110 Lamiaceae Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา S 

111 Leeaceae Leea thorelii Gagnep. กะตังใบเต้ีย H/S 

112 Lentibulariaceae Utricularia bifida L.  สรอยสุวรรณา AqH 

113 Utricularia caerulea L. หญาเข็ม H 

114 Linderniaceae Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell เงี่ยงปลา H 

115 Lindernia crustacean (L.) Muell. หญากาบหอยตัวเมีย H 

116 Malvaceae Abelmoschus moschatus Medik. subsp. moschatus ชะมดตน ฝายผี ExH 

117 Hibiscus vitifolia L. ปอขี้ไก H 

118 Urena lobata L. ขี้ครอก US 

119 Meliaceae Munronia humilis (Blanco) Harms มูกเต้ีย H 

120 Menispermaceae Stephania erecta Craib บัวบกโคก H 

121 Myrtaceae Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr. & L. M. Perry พลองแกมอน กนถวย S 

122 Onagraceae Lugwigia hyssopifolia (G. Don) Exell เทียนนา H 

123 Portulacaceae Portulaca pilosa L. สารพัดพิษ H 

124 Rubiaceae 

 

Hedyotis ovatifolia Cav. ผักคางคาว H 

125 Spermacoce ocymoides Burm. f. กระดุมใบ ExH 

126 Rutaceae Clausena excavata Burm. f. สันโสก หัสคุณ S 

หมายเหตุ: AqF = Aquatic fern, AqH = Aquatic herb, B = Bamboo, C = Climber, CP = Climbing palm, CrH = Creeping herb, 

EF = Epiphytic fern, Ex = Exotic, F = Fern, G = Grass, H = Herb, HC = Herbaceous climber, InH = Insectivorous herb, 

LF = Lithophytic fern, O = Orchid, S = Shrub, SapH = Saprophytic herb, TerF = Terrestrial fern, 

TerO = Terrestrial orchid, US = Undershrub 
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การศึกษาเบื้องตนพืชมีทอลําเลียงในปาชุมชนภูประดู อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

Preliminary study of vascular plants in Phu Pradu community forest, Khonburi District, 

Nakhon Ratchasima Province 

 

เทียมหทัย ชูพันธ* จิรประภา ทองสุขแกง และ สุภาวดี ศรฐิติการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

*Corresponding author: thiamhathai@yahoo.com 

 

บทคัดยอ: การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชเบื้องตนในปาชุมชนภูประดู อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา เปนแนวทางหน่ึงใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นและเปนการดําเนินเพื่อรวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2559 พบพรรณพืช จํานวน 39 วงศ 63 สกุล 67 ชนิด โดยจําแนกเปน

เฟนและพืชใกลเคียงเฟน 2 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 14 ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู 50 ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

วงศ Fabaceae รองลงมาคือ Rubiaceae และ Dipterocarpaceae ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ความหลากหลาย พืชมีทอลําเลียง นครราชสีมา 

 

ABSTRACT: Preliminary study on plant diversity in Phu Pradu community forest, Khonburi District, Nakhon 

Ratchasima Province was conducted between May and September 2016 for conserving criteria on local natural 

resources and working on Plant Genetic Conservation Project. Thirty-nine families 63 genera and 67 species were 

found. Plants consisted of 2 species of fern and fern allies, 1 species of gymnosperm, 14 species of monocot, and 

50 species of dicot. The dominant families were Fabaceae, Rubiaceae, and Dipterocarpaceae, respectively. 

 

Keywords: Diversity, Vascular plant, Nakhon Ratchasima 
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ความหลากหลายของพืชพื้นลางในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เก้ิงชอผกา) อําเภอซับใหญ จังหวัด

ชัยภูมิ 

Diversity of understory plants in Buddhist Park (Koeng Cho Phaka), Subyai District, 

Chaiyaphum Province 

 

เทียมหทัย ชูพันธ* กวินณา เอี่ยมชโลทร เบญจวรรณ แนวถาวร ภัทราวรรณ คันสูงเนิน และ อุทิศ จงรวมกลาง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

*Corresponding author: thiamhathai@yahoo.com 

 

บทคัดยอ: จากการสํารวจพืชพื้นลางเบื้องตนในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (เกิ้งชอผกา) อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ระหวาง

เดือนสิงหาคม 2558 – กันยายน 2559 พบพืชพ้ืนลาง จํานวน 51 วงศ 96 สกุล 126 ชนิด โดยจัดเปนพืชไมมีทอลําเลียง 3 ชนิด เฟน

และพืชใกลเคียงเฟน 15 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 71 ชนิด  พืชใบเลี้ยงคู 36 ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศหญา 

รองลงมาคือ วงศกก และวงศผักปลาบ ตามลาํดับ 

 

คําสําคัญ: ความหลากหลาย พืชพื้นลาง ชัยภูมิ 

 

ABSTRACT: Preliminary study on understory plants in Buddhist park (Koeng Cho Phaka), Subyai District, 

Chaiyaphum Province was conducted between August 2015 and September 2016. The study found 51 families 96 

genera and 126 species. The understory plants consisted of 3 species of non-vascular plant, 15 species of fern 

and fern allies, 1 species of gymnosperm, 71 species of monocot, and 36 species of dicot. The dominant families 

were Poaceae, Cyperaceae, and Commelinaceae, respectively. 

 

Keywords: Diversity, Understory plants, Chaiyaphum 
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การกักเก็บคารบอนของปาชายเลนในประเทศไทย 

Carbon Storage in Mangrove Forest in Thailand 

 

อนิวัต รักหนก1* อรณิชชา ประทีป ณ ถลาง1 โชคชัย อินทรนอก1 
 

1,*กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หลักส่ี กรุงเทพฯ 
*Corresponding-author: Email:research.dmcr@gmail.com 

 

บท คัดย อ : การศึกษาการกั ก เก็บคารบอนของป าชาย เลนบริ เวณ พ้ืน ท่ีป าชายเลนจั งหวัด ชุมพร และสุ ราษฎรธา นี 

โดยการวางแปลงตัวอยางสํารวจโครงสรางแบบ Transect line และนําคาขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก และความสูงท้ังหมด

คํานวณหาปริมาณมวลชีวภาพโดยสมการหามวลชีวภาพของพันธุไมปาชายเลนแตละชนิดและนํามาหาปริมาณคารบอนสะสม 

 ผลการศึ กษ าพ บว า  ป าชาย เลน ใน พื้ น ท่ี ศึ กษ า ท้ั งหมดมี ผลผลิ ตค ารบ อน  (Carbon stock) 1 ,115 ,013 .69  

ตันคารบอน โดยจังหวัดชุมพรมีผลผลิตคารบอนเทากับ 473,617.28 ตันคารบอน และจังหวัดสุราษฎรธานีมีผลผลิตคารบอนเทากับ 

641,396.41 ตันคารบอน ท้ังน้ี การประเมินปริมาณคารบอนท้ังหมดท่ีถูกกักเก็บสะสมอยูในปาชายเลน จะผันแปรตามความหนาแนน 

องคประกอบของหมูไม และชนิดพันธุ รวมท้ังจํานวนพื้นท่ีปาชายเลนแตละจังหวัด 

 

คําสําคัญ: การกักเก็บคารบอน, มวลชีวภาพ, จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

Abstract: To study carbon storage in the mangrove areas of Chumphon and Surat thani provinces using the 

Transect Line method for sample plots is to calculate stem diameter at 1.30 m. above ground with the height of 

all trees to measure the biomass and carbon storage. 

 According to the study result, the total carbon stock of all studied mangrove areas was 1,115,013.59 tons 

with 473,617 .28 tons from Chumphon province and 641,396.41 tons from Surat thani province. In addition, the 

assessment of total carbon storage in mangrove Forest is altered in accordance with density, mangrove 

configuration, species and total areas of mangrove forest in each province. 

 

Keywords: carbon storage, biomass, Chumphon province, Surat thani province. 
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การประมาณคาดัชนีพืน้ที่ใบเพื่อการจัดการทางวนวัฒนในสวนปาโกงกาง จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และ 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

Estimation of leaf area index for silviculture management in Rhizophora plantation at 

Chumphon, Trang, and Suratthani Province 

 

ธมนัย ประวีณวงศวุฒิ1* และ ทนุวงศ แสงเทียน1 
1สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรุงเทพฯ 10210 

*Corresponding-author: Email:tamaguide@hotmail.com 

 

บทคัดยอ: สวนปาโกงกางท่ีพนระยะบํารุงรักษา (2–6 ป) มักมีเรือนยอดเบียดกันแนนทําใหเกิดการแกงแยงแขงขันในการรับแสงเพื่อใช

ในการเจริญเติบโต สงผลใหตนท่ีมีขนาดเล็กเจริญเติบโตไดไมเต็มท่ีและอาจลมตายลงโดยไมไดมีการนําไปใชประโยชนถือเปนความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจ ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อประมาณระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการทางวนวัฒนของสวนปา

โกงกางในจังหวัดชุมพร ตรัง และสุราษฎรธานี จากการวัดคาดัชนีพื้นท่ีใบ (Leaf area index; LAI) โดยทําการเก็บขอมูลโครงสรางปา 

คํานวณมวลชีวภาพตนไม และวัดคาดัชนีพื้นท่ีใบ ผลการศึกษาพบวาขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนเฉลี่ย มวลชีวภาพ และ LAI ในชวง

ช้ันอายุ 7–10 ป มีคาเพิ่มขึ้น จากน้ัน LAI และการเจริญเติบโตของปามีแนวโนมลดลงในชวงช้ันอายุ 11–13 ป อาจเน่ืองมาจากการ

แกงแยงแสง หมูไมจึงปรับตัวเพ่ือการอยูรอดโดยการลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ (self-pruning) หรืออาจลมตายลง ตนท่ีเหลืออยูจึง

สามารถเจริญเติบโตไดดขีึ้น ดังจะเห็นไดจากหลังจากชวงช้ันอายุ 13 ป LAI และการเจริญเติบโตของปามีคาเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาจะ

เห็นวาระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการทางวนวัฒนของสวนปาโกงกางคือชวงอายุ 11 ปเพื่อใหตนไมมีการเจริญเติบโตไดอยาง

เต็มศักยภาพและไมท่ีไดยังสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดอีกดวย 

 

คําสําคัญ: ดัชนีพื้นท่ีใบ, สวนปาโกงกาง, มวลชีวภาพ 

 

Abstract: After the maintenance period (2–6 years), a dense crown of Rhizophora plantation resulted in the death 

of small trees because of competition for light. Those trees are not utilized. It leads toeconomic losses. Therefore, 

the aim of this study is to estimate suitable period for silviculture management of Rhizophora plantation in 

Chumphon, Trang, and Suratthani Provinceby measurement of leaf area index (LAI). The forest structure, biomass 

and LAI were studied. The result showed that an average of diameter at 20 cm above the highest prop root, 

biomass and LAI of 7–10 years old of stand ages increased.At 11–13 years old, LAI and growth tented to decrease. 

The trees may adapt by self-pruning or die caused from light competition. The remaining trees can grow well.As 

the result of stand ages after 13 years old, the LAI and growth increased. Consequently, the suitable period for 

silviculture management of Rhizophora plantation was 11 years old of stand ages. This management will result in 

full-potential growth. Moreover, wood from silviculture management can be used for increasing economic value. 

 

Keywords: Leaf area index, Rhizophora plantation, biomass 
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อาหารของชะมดแผงหางปลอง (Viverra zibetha) และอีเห็นธรรมดา(Paradoxurus 

hermaphroditus) บริเวณปาดิบเขาระดับตํ่าหวยคอกมา จังหวัดเชียงใหม 

Diet of Large Indian civet (Viverra zibetha) with Asian palm civet (Paradozurus 

hermaphrodutus) in lower montane forest at Huai Kog Ma, Chiang Mai Province. 

 

จินตภา วิจิตรจั่น1 อภิษฎา เรืองเกตุ1 ดอกรัก มารอด1 และ ประทีป ดวงแค1* 
1ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

*Corresponding Author: prateep.du@ku.ac.th 

 

บทคัดยอ: การศึกษาชนิดอาหารจากกองมูลชะมดแผงหางปลองและอีเห็นธรรมดาบริเวณปาดบิเขาระดับต่ําหวยคอกมา จงัหวัด

เชียงใหม ไดดาํเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมกองมลูบริเวณพ้ืนปาเปนประจําทุกเดือน ตั้งแตเดือนพฤศจกิายน 2558 ถึงเดอืน

กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบชนิดพืชอาหารระหวางชะมดแผงหางปลองและอีเห็นธรรมดาใน

หองปฏิบตัิการ 

ผลการศึกษา สามารถรวบรวมกองมลูท้ังหมดจาํนวน 64 กอง จําแนกเปนกองมลูของชะมดแผงหางปลอง (Viverra 

zibetha) และอีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) จํานวน 31 และ 33 กอง ตามลําดบั เมื่อทําการจาํแนกชนิดกลาไม

จากการเพาะเมลด็ไมท่ีพบในกองมลู พบจํานวนชนิดกลาไมในกองมูลของชะมดแผงหางมากกวาอีเห็นธรรมดา จาํนวน 12 และ 9 ชนิด 

ตามลําดบั อยางไรก็ตามยังคงกลาไมท่ีไมสามารถระบชุนิดไดอีกหลายชนิด ชะมดท้ังสองชนิดเลือกกินพืชอาหารเหมือนกันจาํนวน 3 

ชนิด คือ กลวยปา (Musa acuminata), หมอน (Morus sp.) และมะยาง (Sarcosperma arboretum) นอกจากน้ียังพบวา เมล็ดจาก

กองมลูอีเห็นธรรมดาใชเวลาในการงอกนอยกวาเมล็ดจากกองมูลชะมดแผงหางปลอง แสดงใหเห็นวาท้ังชะมดแผงหางปลองและอีเห็น

ธรรมดาเปนสัตวปาท่ีทําหนาท่ีสาํคัญในการชวยแพรกระจายเมลด็พันธุพชื (Seed dispersal) นอกจากน้ีกระบวนการยอยยังมสีวน

สําคัญตอการงอกและตั้งตวัไดไกลจากตนแมอีกดวย 
 

คําสําคัญ: พืชอาหาร  การกระจายเมล็ด ปาดบิเขาระดับต่ํา  สัตวกินผลไม 
 

ABSTRACT: The study on diet of large Indian civet (Viverra zibetha) with Asian palm civet (Paradoxurus 

hermaphrodutus) was conducted in lower montane forest at Huai Kog Ma, Chiang Mai Province every month 

during November 2015 to July 2016.  The objective aimed to clarify and compare foraging species between Indian 

civet and Asian palm civet based on their diet analysis in the laboratory.  

The result showed that the feces in total 64 feces was detected which 31 and 33 feces were found in 

the large Indian civet and Asian palm, respectively. After seed germination from feces, the number of seedling 

species had higher in large Indian civet than Asian Palm civet, 12 and 9 species, respectively, however some of 

them were unidentified. Three foraging species, Musa acuminata, Morus sp., and Sarcosperma arboretum, was 

similar diet for both civets, while Mudhuca floribunda was only found in diet of large Indian civet. In addition, 

seed germination of Asian palm civet shorter emerged than large Indian civet. This study obviously confirm the 

important role of both civets. They do not only increase seed dispersal for plant species but also digesting 

process help their germination which can establish far away from mother trees.  
 

Keyword: foraging, seed dispersal, lower montane forest, frugivores 
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การประมาณมูลคาน้ําดวยแบบจําลอง InVEST อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม 

Value Assessment of Water by InVEST Model, Doi Inthanon Nation Park at Chiang Mai 

province 

กันย จํานงคภักดี1* ปรัชญา ปนขันธยงค1 
1ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม 

*Corresponding author: E-mail: tulacom55@yahoo.com 
 

บทคัดยอ: แบบจําลอง InVEST  พัฒนาโดย Natural Capital Project  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย

มุงเนนท่ีการใหบริการระบบนิเวศ วัตถุประสงคของการประมาณนํ้าดวยแบบจําลอง InVEST อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม 

เพื่อใหทราบถึงทุนทางดานทรัพยากรนํ้าท่ีปลดปลอยออกมาเปนนํ้าทาใหกับลุมนํ้าตางๆท่ีอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท การ

ประมาณนํ้าดวยแบบจําลอง InVEST จําเปนตองใชปจจัยท่ีใชในการประมวลผลจํานวน 8 ปจจัย คือ (1) ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย ประมาณคาจาก

ขอมูลปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายป คาบ 10 ป จากสถานีอุตุนิยมวิทยาโดยรอบจํานวน 9 สถานี (2) การคายระเหยอางอิงรายป ประมวลผลจาก

ขอมูลสภาพภูมิอากาศจาก www.worldclim.org (3) ความลึกจํากัดของราก ประมาณคาจากขอมูลความลึกของดินท่ีช้ันวัตถุตนกําเนิดดิน 

อาศัยขอมูลจากหลุมพีดอน 9 จุด และหนาตัดดินขางถนน 37 จุด (4) การใชประโยชนท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน ป 2559 ตีความภาพถายจาก

ดาวเทียม Landsat-8 OLI บันทึกภาพ 5 มกราคม ป 2559 รวมกับการตีความดวยสายตาจากภาพถายทางอากาศสี ป 2545 (5) ปริมาณนํ้าท่ี

พืชนําไปใชได วิเคราะหจากขอมูลจุดสํารวจดิน จํานวน 58 หลุม (6) ขอบเขตลุมนํ้าและลุมนํ้ายอย ประมวลผลจากขอมูลแบบจําลองความสูง

เชิงเลข และปรับแกขอบท่ีคลาดเคล่ือน (7) ความลึกของราก ศึกษาจาก Soil Profile Description ของจุดสํารวจดิน จํานวน 58 หลุม (8) คา

สัมประสิทธิ์การใชนํ้าของพืช ทําการประเมินจากคาดัชนีพืชพรรณของขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat 8 - OLI จํานวน 2 ชวงเวลา คือ 

7 มีนาคม 2558 เปนตัวแทนของฤดูแลง และ 18 พฤศจิกายน 2558 เปนตัวแทนของฤดูฝน ผลการประมาณนํ้าพบวา ในพื้นท่ีของอุทยาน

แหงชาติอินทนนทมีปริมาณนํ้าฝนรวม 817.43 ลาน ลูกบาศกเมตร ใหนํ้า จํานวน 540.83 ลาน ลูกบาศกเมตร/ป คิดเปนรอยละ 66.16 ของ

ปริมาณนํ้าฝนท้ังหมด เม่ือคิดเปนมูลคานํ้าดิบท่ีสามารถขายไดในอัตราคงตัว หนวยละ 0.15 บาทตอลูกบาศกเมตร (การประปานครหลวง, 

2547) คิดเปนมูลคา 81.13 ลานบาท  
 

คําสําคัญ: การประมาณมูลคาน้ํา, แบบจําลอง InVEST, ทุนทางธรรมชาติ, อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
 

Abstract: InVEST model is developed by Natural Capital Project for water source of management. The object is to assess the 

water retention and release from the forest to the surrounding of Doi Inthanon Nation Park area. The factor for estimating 

water by InVEST model are 8 factors, compose of (1) Average annual precipitation evaluate from climate data for 10 years of 

9 Monitoring stations rain to the surround area. (2) Average annual reference evapotranspiration estimate data from 

www.worldclim.org (3) Root of restricting layer depth. The study data were 9 and 37 point from pedon samples and road cut 

soil, respectively. (4) Land use to assess by satellite image of Landset 8-OLI. The data was recorded on 5 January 2016.  

Moreover, to assess by aerial photograph was recorded in 2002. (5) Plant available water content was analyzed by soil survey 

(58 pedon) (6) Watershed area estimate from digital elevation model. (7) Depth of roof evaluate by survey. (58 pedon) (8) 

Evapotranspiration coefficient of plant estimates from satellite image of Landset 8-OLI on 2 times. (7 march 2015 and 18 

November 2015) 

 The results showed that the Doi Inthanon Nation Park has been average annual precipitation to 817.43 million cubic 

meters. The annual water was 540.83 million cubic meters/year, the ratio of 66.16. Considering to annual water was 81.13 

million baht. 

 

Keywords: The Assessment of Water, InVEST, Natural capital, Doi Inthanon Nation Park 
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การติดตามการฟนตัวและจัดการแนวปะการังภายหลังปรากฏการณปะการังฟอกขาว  

ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 

 

ปรารพ แปลงงาน  ทรงธรรม สุขสวาง  สุรชาญ สารบัญ  ศรัณยุ สัจจารักษ  สุภาภรณ บัวเนียม 

เกลาฟา กลิ่นพันธุ สุนทร จันทิปะ  ประสิทธ์ิ มีทรัพย  มนตรี ทองแกว 
1ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต 

 

บทคัดยอ: ศึกษาสถานภาพของแนวปะการังภายหลังปรากฏการณปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟนตัวของแนวปะการังในพื้นท่ี

อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โดยวิธี Photo Belt Transect ผลการศึกษา พบวาสถานภาพปะการังบริเวณท่ีตื้น สวนใหญมีความ

เสื่อมโทรม สถานีอาวสับปะรดและอาวเตา มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 44.83 ± 2.96 และ 44.27 ± 5.45 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ สถานีท่ีมีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นท่ีนอยท่ีสุด คือ สถานีเกาะสตอรค เทากับ 3.92 ± 2.47 เปอรเซ็นต ซ่ึงเกาะ

สตอรคมีพรมทะเลข้ึนปกคลุมพื้นท่ีมากถึง 68.82 ± 6.78 เปอรเซ็นต ปะการังชนิดเดน ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการัง

เคลือบผิว (Merulina sp.) และปะการังรังผึ้ง (Coeloseris sp.) .) แนวปะการังบริเวณท่ีลึกสวนใหญมีความเสื่อมโทรมเชนกัน สถานีอาว

สุเทพและอาวเตา มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด เทากับ 34.31 ± 8.42 เปอรเซ็นต และ 31.94 ± 5.86 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ สถานีท่ีมีปะการงัมีชีวิตครอบคลุมพื้นท่ีนอยท่ีสุด คือ สถานีเกาะตอรินลา เทากับ 1.98 ± 0.90 เปอรเซ็นต ปะการังชนิดเดน 

ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังชองเล็ก (Montipora sp.) และปะการังดาวใหญ (Diploastrea Heliopora) เมื่อพิจารณา

การครอบคลุมพื้นท่ีของปะการังมีชีวิตภายหลังปรากฏการณปะการังฟอกขาว พบมีการเปลี่ยนแปลงของเปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นท่ีของ

ปะการังมตีายเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองและแนวปะการังมีความเสื่อมโทรมจากกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมากขึ้น 
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การติดตามการฟนตัวและจัดการแนวปะการังภายหลังปรากฏการณปะการังฟอกขาว  

ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลนั 

 

ปรารพ แปลงงาน  ทรงธรรม สุขสวาง  สุรชาญ สารบัญ  ศรัณยุ สัจจารักษ  สุภาภรณ บัวเนียม 

เกลาฟา กลิ่นพันธุ สุนทร จันทิปะ  ประสิทธ์ิ มีทรัพย  มนตรี ทองแกว 
1ศูนยปฏิบัติการอุทยานแหงชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต 

 

บทคัดยอ: ศึกษาสถานภาพของแนวปะการังภายหลังปรากฏการณปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟนตัวของแนวปะการังในพื้นท่ี

อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน โดยวิธี Photo Belt Transect ผลการศึกษา  

พบวา สถานภาพปะการังบริเวณท่ีตื้นมีความเสื่อมโทรม อาวดานเหนือ มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุดเทากับ 38.23 ± 3.65 

เปอรเซ็นต ปะการังชนิดเดน ไดแก ปะการังโขด (Porites lutea)  ปะการังผิวยูย่ี (Synaraea rus) 

 และปะการังสีนํ้าเงิน (Heliopora coerulea) แนวปะการังบริเวณท่ีลึกมีแนวโนมการฟนตัวอยางตอเน่ือง สถานีอีสตออฟอีเดน มี

ปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 43.37 ± 3.34 เปอรเซ็นต ปะการังชนิดเดน ปะการังโขด 

(Porites lutea) ปะการังชองเล็ก (Montipora sp.) และปะการังรังผึ้ง (Coeloseris sp.) เมื่อพิจารณาการครอบคลุมพื้นท่ีของปะการัง

มีชีวิต ภายหลังปรากฏการณปะการังฟอกขาว พบมีการเปลี่ยนแปลงของเปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นท่ีของปะการังมี 

ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย การศึกษาตัวออนปะการัง โดยวิธี Line Intercept transect พบตัวออนปะการังท้ังหมด 23 ชนิด  

สถานีท่ีมีความหนาแนนของตัวออนปะการังมากท่ีสุด คือ เวสตออฟอีเดน และบริเวณอาวคนแก มีความหลาก 

หลายของชนิดตัวออนปะการังมากท่ีสุด พบ 18 ชนิด สวนใหญท่ีพบ 10 ชนิด ตัวออนปะการังชนิดเดนท่ีพบ ไดแก ปะการังโขด (Porites 

spp.)ปะการังดอกกะหล่ํา (Pocillopora spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม  

(Pavona spp.)  ปะการังผิวยูย่ี (Montipora spp) และปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.)  
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ความหลากหลายของพรรณไมวงศกอ (FAGACEAE) ในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม 

Plant Diversity of Fagaceae family at, Doi Suthep – Pui National Park, Chiang Mai Province 
 

   ดอกรัก มารอด1,2 สราวุธ สังขแกว1,5 ประทีป ดวงแค1,5 แหลมไทย อาษานอก3 

ตอลาภ คําโย3 สุธีระ เหิมฮึก3,5 จกัรพงษ ทองสวี1,5 และ สถิตย ถิ่นกําแพง2* 
1ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2ศูนยประสานงานเครือขายวิจัยนิเวศวิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3สาขาเกษตรปาไม มหาวิทยาลัยแมโจแพร – เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร 

4คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
5ศูนยวิทยาการข้ันสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

*Corresponding author: E-mail: kawlica_70@hotmail.com 
 

บทคัดยอ: การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมวงศกอจากแปลงตัวอยางถาวรขนาด 16 เฮคแตร (400 m × 400 m) บริเวณปาดิบ

เขาระดับตํ่าลุมนํ้าหวยคอกมา รวมกับการใชแปลงสํารวจช่ัวคราว ท่ีวางแปลงครอบคลุมทุกๆ 100 เมตรตามระดับสูง ต้ังแต 300 – 

1650 เมตรจากระดับนํ้าทะเล และสํารวจตามเสนทางศึกษาธรรมชาติระหวาง เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2559  

ผลการศึกษา พบชนิดพรรณไมวงศกอท้ังหมด 29 ชนิด 3 สกุล ชนิดกอเดนในปาดิบเขาระดับตํ่า คือกอเดือย (Castanopsis 

acuminatissima) กอใบเหล่ือม (Castanopsis tribuloides) กอหรั่ง (Castanopsis armata) และกอดํา (Lithocarpus truncates) 

เปนตน การกระจายเชิงพ้ืนท่ี (spatial distribution pattern) ของพรรณไมเดนกอบางชนิดในแปลงถาวร เชน กอเดือย และกอดํา 

กระจายมีความสัมพันธกับความสูงของพ้ืนท่ีโดยพบมากบริเวณสันเขา กอหรั่งและกอใบเหล่ือม สามารถกระจายไดท้ังพ้ืนท่ีแตมีความ

หนาแนนไมมากนัก แสดงใหเห็นวาปจจัยแวดลอมมีผลตอการกระจายและประชากรของพรรณไมกอในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

จังหวัดเชียงใหม  

ผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถนําไปประยุกตใช ในการอนุรักษหรือฟนฟูปาในระบบนิเวศภูเขาท่ีมีพ้ืนท่ีสอดคลองระหวางพรรณไมท่ี

ศึกษากับปจจัยแวดลอมท่ีใกลเคียงกันโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสูงในประเทศไทย 

คําสําคัญ: พรรณไมวงศกอ แปลงถาวรหวยคอกมา ปาดิบเขาระดับตํ่า การกระจายเชิงพ้ืนท่ี 

Abstract: Study on species diversity of family Fagaceae was done based on permanent plot (16 ha) and temporary 

plots (20 x 50 m.) which laid out every 100 m asl. from 300 – 1,650 m asl.  In addition, line transect observation 

based on native trail was also reported. This study was carried out during January to December 2016 

The results showed that high species number was found, 29 species from 3 genera and. species diversity base on 

Shannon-Wiener index is .3.45. In permanent plot were found 16 species. The spatial distribution pattern in 16 ha 

permanent plot discovered dominance species in clump on highland such as Castanopsis acuminatissima and 

Lithocarpus truncatus and Castanopsis armata and Castanopsis tribuloides which were random distribution. For 

temporary plots were classified 2 type of species such as deciduous Fagaceae species can be found lowland 

mountain elevation at 300-950 m asl in 6 species 2 genera and evergreen Fagaceae species can be found highland 

more than at 950 m asl. in 23 species 3 genera. 

Thus, this result can be explained ecological niche and management plan of Fagaceae species in Northern Mountain 

Thailand as well as the similarity area of study site. 

Keywords: Fagaceae, Huai Kogma permanent plot, lower montane forest, spatial distribution pattern 
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