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หน้า i 

 

ค าน า 
 

  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research 
Network) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai 
Forest Ecological Research Network, T-FERN) ครั้งที่ 7” เรื่อง “องค์ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อความยั่งยืน” ขึ้น ระหวา่ง
วันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัย
ทางด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็งระหว่างนักวิจัยทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อไป 
 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ประกอบด้วย การน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย จ านวน 26 เรื่อง และการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จ านวน 8 เรื่อง โดยได้รับความร่วมมือ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักวิชาการจากสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ี
คุ้มครอง ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
นิสิตและนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมด้วยนักวิจัยทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ได้กรุณาให้เกียรติน าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ มาร่วมน าเสนอในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ รวมไปถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งที่ได้ให้ความกรุณาตรวจและพิจารณาผลงานวิจัยต้นฉบับ 
 ดังนั้น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขต
ร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังว่าเอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะได้น าองค์
ความรู้จากการน าเสนอผลงานไปใช้อ้างอิง พัฒนาต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป 
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 หน้า ii 

ค ากล่าวรายงานการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ 
“เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Network, T-Fern)” 

เร่ือง “องค์ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก 

คณบดีคณะวนศาสตร ์

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

เรียน ท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ นักวิจัย ผูเ้ข้าร่วมการประชุม และแขกผูม้ี

เกียรติที่เคารพทุกท่าน 

 จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ภายใต้ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai 

Forest Ecological Research Network, T-FERN)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยที่

เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความ ส่งเสริมการฝึกอบรม ตลอดจน

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง

กระบวนการทางระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งจากการ

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และผลกระทบอันเกิดมาจากการพัฒนาในด้านต่างๆของมนุษย์ ท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เอง ดังนั้น

องค์ความรู้ที่จะช่วยท าให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง

ด าเนินการ ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายวิจัยฯ ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามความเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบนิเวศและ

ทรัพยากร ทั้งในส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และเช่ือมโยงไปสู่ระดับสากล โดยการด าเนินงานในระยะแรกนั้ น คณะวน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นแกนน าในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายส าหรับการด าเนินงานวิจัย

และประสานกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ โดยได้จัดการประชุมวิชาการนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2555 และด าเนินการประชุมประจ าปีต่อเนื่องเรื่อยมาด้วยความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย 

ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ ได้ร่วมมือ
กับ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยา
ป่าไม้ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “องค์ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” ระหว่างวันท่ี 18 
– 19 มกราคม 2561 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอบเขตของการประชุมสัมมนาประกอบด้วย 
การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย จ านวน 26 เรื่อง การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
จ านวน 8 เรื่อง และการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะผู้วิจัยภายในคณะวนศาสตร์อีกจ านวนหนึ่ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน จากหน่วยงานวิจัยของสถาบันต่าง ๆ   

บัดนี้ได้เวลาแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านคณบดี กล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้ ขอกราบเรียนเชิญครับ  
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หน้า iii 

ค ากล่าวเปิดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ 
“เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” 

เร่ือง “นิเวศวิทยาป่าไม้เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

โดย 

ดร. จงรัก วัชรินทร์รตัน ์

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

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

เ รี ยน  คณาจารย์  คณะผู้ เ ข้ า ร่ วมประ ชุมวิ ช าการ  และแขกผู้ มี เ กี ยรติทุ กท่ าน  ผมในฐานะตั วแทนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดการประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิชาการของเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เรื่อง “องค์ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้เพ่ือ

การพัฒนาที่ย่ังยืน” ในครั้งนี ้

 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะที่ได้ด าเนินการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน และด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นว่า

การการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ท าให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู้สนใน

ทั่วไป ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายกลุ่มของเครือข่ายฯ และส่งเสริมประสิทธิภาพ

ของการด าเนินงานให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติไป

ใช้เพื่อจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 งานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาสาขาต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นงานที่เป็นรากฐานส าคัญในการ

วางแผนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับการปฏิบัติในพื้นท่ีภาคสนามไปจนถึงระดับนโยบาย ในการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์

และทรัพยากรของชาติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในภารกิจด้านอื่นๆ เช่น การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม พื้นที่ภัย

พิบัติ การอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่คุ้มครอง พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า การจัดการป่าชุมชน การเกษตรแบบผสมผสาน 

ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นต้น การที่งานวิจัยด้านนิเวศวิทยาได้พัฒนาและศึกษารุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เป็น

เรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจัดให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง องค์ความรู้นิเวศวิทยา

ป่าไม้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแสดงถึงความก้าวหน้าในการวิจัยแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความ

แข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนและสร้างประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจาก

หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนิเวศป่าไม้

ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 เรื่อง “องค์ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ณ บัดนี ้
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หน้า v 

สารบัญ 
  หน้า 

การบรรยายพิเศษ- องค์ความรู้นิเวศวิทยาเพ่ือการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน 
โดย รศ.ดร อุทิศ กุฏอินทร ์

อดีตคณบดีคณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 viii 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย   

“นิเวศวิทยาเพ่ือการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน”   

อิทธิพลของช่องว่างระหว่างเรือนยอดและปริมาณแมไ่มต้่อการก าหนดลักษณะของชนิดไม้เด่นใน
สังคมพืชป่าพรุน้ าจืดบา้นเซปะหละ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

โดย แหลมไทย อาษานอก 

 1 

สมการความสมัพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของไม้ต้นบางชนิดใน 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

โดย ธรรมนูญ เต็มชัย 

 6 

ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าเต็งรังท่ีมีผักหวานปา่ บริเวณโครงการพัฒนาบ้านโปง อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย วีรวัฒน์ มาตรทอง 

 8 

ประสิทธิภาพของผลประโยชน์ร่วมในการจัดการสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
โดย ฑีฆา โยธาภักด ี

 13 

การแปรผันของการเติบโตของไมส้นประดิพัทธ์ ในแปลงทดสอบลูกหลานบริเวณพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชรและกาญจนบุร ี

โดย ณัฐวุฒิ แก่นนาค 

 17 

“การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”   
การศึกษาเชิงอภิมานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย 

โดย ปัญจพร ค าโย 

 21 

วิถีชีวิตชุมชน คนอยู่ร่วมกับป่า 

โดย มงคล ค าสุข 

 26 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตวป์่า กรณีศึกษาสวน
พฤกษศาสตรส์ากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) 

โดย ธิดารัตน์ ค าล้อม 

 28 

แนวคิดสิทธิชุมชน และการมสี่วนร่วมส าหรับการอนุรักษ์ เพื่อการใช้อย่างยั่งยืน และการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์: กรณีการอนุรักษ์พ้ืนท่ีม่อนหินเขียว ชุมชนห้วยยางขาม พะเยา 

โดย ขวัญดาว ไชยมงคล 

 32 
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  หน้า 
การอนุรักษ์ภูมิปญัญาการเลี้ยงผึ้งหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว  
ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

โดย ชามา พานแก้ว 

 34 

“การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้”   
การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรูร้ะยะไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ
และการส ารวจชนิดพันธ์ุไม้ กรณีศกึษา: ลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

โดย ศรศักดิ์ แก้วค าสอน 

 38 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพ่ือจ าแนกป่าไม้ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าที่มีการสร้างเขือ่นสองรูปแบบ 

โดย ศิรสิทธ์ิ วงศ์วาสนา 

 43 

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มผีลต่อระบบนเิวศป่าดิบเขา ในอุทยานแห่งชาติขุนแจ 
จังหวัดเชียงราย 

โดย กันย์ จ านงค์ภักด ี

 46 

การเปลีย่นแปลงการปกคลมุพื้นท่ีดินในอ าเภอร้องกวางในปี 2543 ถึง 2558 ด้วยการสุม่แบบเป็นระบบ
ด้วยการส ารวจระยะไกล 

โดย ต่อลาภ ค าโย 

 51 

“ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน”์   
ความหลากหลายของพรรณไมส้กลุมะเดื่อในสังคมป่าภูเขาหินปูนพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

โดย ภานมุาศ จันทรส์ุวรรณ 

 56 

แนวทางการก าจัดพืชต่างถิ่นรุกรานเพื่อป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

โดย คมเชษฐา จรุงพันธ์ 

 60 

ป่าดอนปู่ตา : ความหลากหลาย และปัจจยัคุกคาม 

โดย นันทวรรณ สุปันต ี

 63 

ความรู้ด้านเห็ดราขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าภเูขียว-น้ าหนาวเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

โดย กิตติมา ด้วงแค 

 67 

โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติในวัดป่า จังหวัดอุบลราชธานี 
โดย จริาพัชร จ าปาสิงห ์  

 71 

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการพื้นอนุรักษ ์

โดย วรดลต์ แจม่จ ารญู 

 75 

การจัดท าระบบฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกรณีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดย ปรัช กองสมบตั ิ

 78 
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สารบัญ (ต่อ) 
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“นิเวศวิทยาเพ่ือการต่อสู้กับการแปลสภาพเป็นทะเลทราย” 
  

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อการเกดิวงปีปลอมในไมส้นสามใบ และแนวโนม้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 

โดย กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ 

 83 

การสร้างรูปแบบการฟื้นฟูป่าจากที่ดินเกษตรเชิงเดี่ยวส าหรับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 

โดย สุวิทย์ นะวะค า 

 86 

การจัดกลุ่มหมูไ่ม้ และการประเมนิการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรงั 

โดย สุธรีะ เหมิฮึก 

 88 

การกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจณ สถานีวิจัยและฝึกนิสติวนศาสตร์วังน้ าเขยีว 
จังหวัดนครราชสีมา 

โดย วสันต์ จันทร์แดง 

 92 

ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดพันธ์ุไม้ในสังคมพืชป่าเต็งรังท่ีมีหวายนั่งบริเวณบ้านลาด
สมบูรณ์ใหม่ ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

โดย นฤเบศน์ ดวงศร ี

 97 

   
การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์   
ความหลากชนิดของไม้วงศ์ก่อ ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ่

โดย ดอกรัก มารอด จักรพงษ์ ทองสวี สถิต ถ่ินก าแพง แหลมไทย อาษานอก สุธีระ เหมิฮึก 
และสุชาดา บุตรชาร ี
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พลวัตป่าเต็งรังป้องกันไฟ อุทยานธรรมชาติวิทยาปา่เต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

โดย ดอกรัก มารอด  ประทีป ด้วงแค  สุธีระ เหิมฮึก จักรพงษ์ ทองสวี วงศธร พุ่มพวง อนุสรณ์ กุลวงษ์  
ถาวร ก่อเกิด และสถิตย์ ถิ่นก าแพง 

 102 

การกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไมป้่าดิบแล้ง บรเิวณสถานีวิจัยและฝกึนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขยีว  
จังหวัดนครราชสีมา 

โดย ดอกรัก มารอด, สราวุธ สังข์แก้ว และวงศธร พุ่มพวง 

 103 

ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อกลางวัน ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี 
โดย ณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกลุ กฤษณา รักการ ศราวุธ ค าพดุ และนฤนาท รตันะ และ ญาณวุฒิ แสงวงค ์
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การร่วงหล่นของซากพืชและชีพลกัษณ์ของพรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต่ า อุทยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม ่

โดย ปิยวัฒน์ จันทร์ศรี ดอกรัก มารอด และสถิตย์ ถ่ินก าแพง 
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https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480379
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
ความหลากหลายของกล้วยไม้ในเขตสงวนชีวมณฑลแมส่า-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม ่

โดย ยุวดี พลพิทักษ์ ศุภลักษณ์ ศริิ และดอกรัก มารอด  
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ความสัมพันธ์ระหว่างไม้ผลกับสตัว์กินผลไม้ในป่าดิบเขาระดับต่ าอุทยานแห่งชาติดอยสเุทพ-ปุย 
จังหวัดเชียงใหม ่

โดย อภิษฎา เรืองเกตุ สถิตย์ ถิ่นก าแพง ดอกรัก มารอด และประทีป ด้วงแค 
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ความหลากหลายของไผ่มเีนื้อไมเ้ขตอบอุ่นในประเทศไทย 
โดย อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ ดอกรัก มารอด Trevor R. Hodkinson และสราวุธ สังข์แก้ว 
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หน้า ix 

นิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

รศ. ดร. อุทิศ กุฏอินทร ์
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

น าเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส าคัญและลึกซึ้งยิ่ง  ธรรมชาติได้สร้างมนุษย์มาให้เป็นสิ่งมีชีวิต

จึงต้องการพลังงานและสารมาก่อระบบทางชีววิทยาเพื่อการอยู่รอด และอยู่ในภาคผู้เสพ (Consumer) เช่นเดียวกับสัตว์อื่น ๆ  

ฉะนั้น จึงไม่สามารถสังเคราะห์สารและพลังงานเพื่อสร้างอาหารดันเป็นสิ่งที่ต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตได้ ต้องอาศัยพืชและ

สัตว์อื่นเป็นแหล่งให้พลังงานและสารเพื่อก่อกิจกรรมต่างๆ ในการด ารงชีวิต อันได้แก่การเจริญเติบโตและการด ารงพันธุ์ เพื่อให้

กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างสมบูรณ์ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ยังต้องการสภาพแวดล้อม (Environmental conditions) ที่

เหมาะสมเพื่อการก่อกิจกรรมเหล่านั้น เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับพืชเพื่อการสังเคราะห์แสง และส าหรับสัตว์เพื่อการย่อย

อาหาร ต้องการความช้ืนที่เหมาะสมส าหรับการหายใจ เป็นต้น ธรรมชาติยังให้จิตวิญญาณและความรู้สึกนึกคิดแก่ผู้เสพ ทั้ง

มนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์ถือได้ว่ามีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณและความรู้สึกนึกคิดที่สูงเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จึงก่อให้เกิด

ความต้องการต่าง ๆ นานามากมาย บางครั้งและบางอย่างกลายเป็นปัญหาแก่การด ารงชีวิตของตัวเองและผู้อื่น  ด้วย

ความสามารถด้านความนึกคิดท าให้มนุษย์พยายามคิดค้นสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เอง  โดยเฉพาะในเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมเพื่อความเหมาะสมกับตัวเอง ปรับปรุงสิ่งที่ต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปตาม

ความต้องการ 

หากมองมนุษย์ไปในอีกมุมหนึ่ง มนุษย์เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในระบบธรรมชาติ ต้องจุติมาเกิด พัฒนาร่างกาย

และจิตใจก่อให้เกิดการเจริญเติบโต ก่อกิจกรรมเพื่อสร้างลูกหลานไว้เพื่อคงระบบธรรมชาติ และในที่สุดต้องตายลงและถูกย่อย

สลายคืนสารต่างๆ ที่เป็นตัวตนเข้าสู่ระบบธรรมชาติและปลดปล่อยพลังงานให้ล่องลอยจากไป จากความเป็นจริงดังกล่าวนี้ 

มนุษย์จึงเป็นเพียงทางผ่านของพลังงานและสาร จิตวิญญาณและความนึกคิดเป็นเพียงองค์ประกอบของสังคมมนุษย์ที่ก่อให้เกิด

ความต้องการต่างๆ ที่น าไปสู่ความซับซ้อน สับสนวุ่นวายและปัญหาในสังคม อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนเมื่อจุติขึ้นมาแล้ว หนีไม่

พ้นถึงความต้องการสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม  มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ถึงตัวเอง สิ่งที่ต้องการและ

สิ่งที่ก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่เพื่อการอยู่รอด รวมถึงความสุขสบาย (ความต้องการสภาพแดล้อมของแต่ละคนที่รวมถึงสิ่งที่

นอกเหนือจากความจ าเป็นตามธรรมชาติของชีวิต) ความจริงดังที่กล่าวมานี้คือสัจธรรมแห่งชีวิต  การลดความต้องการลงได้ 

โดยเฉพาะความต้องการทีไ่ม่จ าเป็นย่อมท าให้มีชีวิตที่สุขสบาย 

 

นิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

นิเวศวิทยา (Ecology) จัดเป็นศาสตร์ส่วนหนึ่งของชีววิทยา เป็นการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงแล้วศาสตร์ทางนิเวศก่อตัวมาก่อนศาสตร์ทางชีววิทยาสาขาอื่นๆ ทั้งนี้มนุษย์ต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบๆ 
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หน้า x   

ตัวเองมาตั้งแต่ได้วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์และอาจก่อนหน้านั้นที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นตอของมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ 

โดยเฉพาะสัตว์ต้องหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพของตัวเอง แหล่งอาหารที่สามารถหาได้ แหล่งหลบภัยจากภัย

ธรรมชาติและจากสิ่งที่มีชีวิตด้วยกัน และปัจจัยเพื่อการอยู่รอดอื่นๆ รวมถึงการกระท าของปัจจัยเหล่านั้นกับตัวเองและ

ระหว่างปัจจัยเหล่านั้นด้วยกัน นักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกจึงมักกล่าวว่า นิเวศวิทยาคือ การเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของ

สิ่งมีชีวิตในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จากความหมายของนิเวศวิทยาจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ในสามส่วนด้วยกันคือ เรียนรู้ถึง

สิ่งมีชีวิตนั้น เรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตนั้น และเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตนั้นกับสิ่งแวดล้อมที่

สัมพันธ์กับมัน ดังนั้นศาสตร์ทางนิเวศวิทาอาจจ าแนกตามชนิดพันธุ์หรือกลุ่มที่จ าแนกทางชีววิทยาหรือพื้นท่ียึดครองของ

สิ่งมีชีวิตที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา เช่น นิเวศวิทยาของไม้สัก นิเวศวิทยาของเสือโคร่ง หรือนิเวศวิทยาของป่าชายเลน 

รวมถึงนิเวศวิทยาขิงมนุษย์ (Human ecology)    

ต่อมาวิชานิเวศวิทยาได้ขยายความคิดที่กว้างขึ้นผนวกเอาการศึกษาการกระท าต่อกันในระบบแห่งชีวิต (Biotic 

Community) ทัง้ในเรื่องโครงสร้าง (Structure) และการกระท าต่อกันตามหน้าที่ (Function) จึงเกิดการศึกษาระบบนิเวศขึ้น 

เป็นการเน้นท าความเข้าใจถึงการถ่ายทอดพลังงาน (energy flow) และการหมุนเวียนของสาร (nutrient cycle) ในระบบ  

การศึกษาในระดับนี้ในพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน หรือที่เป็นหน่วยในแนวคิด (Conceptual unit) 

เดียวกัน เรียกว่าการศึกษาระบบนิเวศ (Ecosystem)  

 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้น ามาใช้กับการจัดการป่าไม้มาตั้งแต่แรกเริ่ม 

การจัดการป่าไม้ช่วงแรก ยึดหลักการผลผลิตต่อเนื่องยั่งยืน (Sustained Yield Basis) คือ “การเก็บเกี่ยว

ผลประโยชน์จากป่าต้องไม่เกินความสามารถของก าลังของป่าที่ผลิตให้ได้” โดยเฉพาะในการจัดการป่าเพื่อเนื้อไม้ต้อง

ไม่เกินความเพิ่มพูน (growth) ของป่า ปริมาณไม้ที่ตัดออกมาได้คือผลผลิต (yield) ของป่านั้น ต่อมาเมื่อมีความต้องการ

ผลผลิตทางเนื้อไม้ให้มากยิ่งข้ึนจากป่าท่ีมีพื้นท่ีอยู่อย่างจ ากัด จึงได้พัฒนาแนวคิดเปลี่ยนเป็นหลักการผลผลิตสูงสุดต่อเนื่อง

ยั่งยืน (Maximum Sustained Yield Basis) แนวคิดนี้จ าเป็นต้องหาแนวทางที่ท าให้ความเพิ่มพูนของป่าต่อหน่วยพื้นที่

และช่วงเวลาเพิ่มขึ้น จึงต้องใช้วิชาการเข้าไปด าเนินการจัดการกับป่า เช่น การตัดโค่นไม้ที่ไม่ต้องการออกเพื่อสร้างโอกาส

ให้ชนิดพันธุ์ไม้ที่ต้องการได้กระจายพันธุ์และมีปริมาณมากขึ้น( improvement falling) การป้องกันการสูญเสียพันธุ์ไม้ที่

ต้องการจากการท าลายของโรคและแมลง การป้องกันไฟป่า (forest protection) เป็นต้น นั้นคือศาสตร์ในด้านวนวัฒน์

วิทยา (Silvics)  

เมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้น ความต้องการทรัพยากรจากป่ามีหลายรูปแบบขึ้น จึงได้เปลี่ยนไปเป็นหลักการ

จัดการเพื่อผลประโยชน์หลากหลาย (Multiple Use Basis) มิได้มุ่งหวังเฉพาะเนื้อไม้แต่วังผลจากป่าในหลายด้าน เช่น 

ทรัพยากรน้ า ป้องกันภัยธรรมชาติ แหล่งอาหารสัตว์เลี้ยง แหล่งผลิตสัตว์ป่า และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น แต่ยังคง

แนวคิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุดไว้ด้วย การจัดการจึงต้องให้วิชาการจากหลายด้านมาก

ยิ่งข้ึน    
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ช่วงปลายของศตวรรษที่ 20 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ได้พัฒนาต่อมาเป็นแนวคิดการจัดการโดยใช้

แนวทางระบบนิเวศ (Ecosystem Approach Concept) เป็นการจัดการที่ต้องค านึ่งถึงความยั่งยืนของโครงสร้างและการ

ท างานในระบบนิเวศของป่าแห่งนั้นและผลกระทบที่แผ่ออกไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ ด้วย การจัดการตามแนวคิดนี้อาจไม่

สามารถสร้างผลผลิตในส่วนใดส่วนหนึ่งได้อย่างสูงสุด เนื่องจากต้องค านึงถึงองค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ ในระบบนิเวศนั้น และ

ค านึ่งถึงผลกระทบในทางบวกและทางลบต่อระบบนิเวศอื่นๆ ด้วย ฉะนั้น ในภาพรวมจึงเป็นการค านึงถึงสภาพแวดล้อม

และความยั่งยืนของทุกส่วนของสังคม    

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ดังที่กล่าวมานี้สามารถน าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรประมง

และทรัพยากรทางการเกษตรในพ้ืนท่ีหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น การจัดการบึงน้ าขนาดใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง (บึงบรเพ็ดหรือกว้านพะเยา เป็นต้น) ผลผลิตที่ต้องการจากการ

จัดการอาจมีได้หลายประเภทด้วยกัน เช่น ปลา กุ้งฝอย ปู น้ าเพื่อการเกษตร การประปา และพืชน้ า เป็นต้น ดังนั้น จึงต้อง

ใช้หลักการเพื่อผลประโยชน์ที่หลากหลายที่ได้ผลประโยชน์อย่างยั่ งยืนและสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ในเวลาเดี่ยวกัน ต้อง

ค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ าตอนล่าง พ้ืนท่ีการเกษตร ชุมชน และเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ านั้น

ด้วย   ในระบบนิเวศการเกษตรก็เช่นกัน นอกจากมุ่งที่ผลผลิตทางการเกษตรแล้วอาจต้องค านึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่

ของชุมชนที่ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ี การก่อผลกระทบไปสู่ระบบนิเวศแหล่งน้ าตอนล่าง โดยเฉพาะในเรื่อการใช้ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่า

แมลงศัตรูพืช การก่อให้เกิดตะกอนในแหล่งน้ า การก่อหมอกควัน เป็นต้น 

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการด าเนินการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมทั้ง

ในปัจจุบันและในอนาคตที่ขาวนานไม่มีที่สิ้นสุด ในช่วงศตวรรษที่ 20 โลกได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับการพัฒนาสังคมมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม   เห็นได้จากการก่อตั้งองค์กรขององค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้ขึ้นสององค์กรคือ โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Development Programme, UNDP) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Environment Programme, UNEP)   ท าหน้าที่ในการประสานงานระดับนานาชาติในเรื่องการพัฒนาที่รักษา

สิ่งแวดล้อมท่ีดีไว้   อย่างไรก็ตามการด าเนินการมิได้ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร   ดังนั้นในปี ค.ศ. 1992 องค์การทั้งสองจึง

จัดการประชุมใหญ่ระหว่างนานาชาติ   นั้นคือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations 

Conference on Environment and Development, UNCED) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ผลจากการประชุม

ก่อให้เกิดปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) เป็นข้อคิดที่มนุษยชาติได้บรรลุถึงจุดสุดท้ายร่วมกันเป็นครั้งแรก เป็นแนวทางที่

ประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่ยอมรับและมุ่งเป้าในการด าเนินการไปในแนวเดียวกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของมนุษย์และ

เพื่อพัฒนาแต่ละประเทศให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงศตวรรษที่ 21   เนื้อหาใน

ปฏิบัติการนี้เกี่ยวของกับการเกษตรอยู่หลายข้อ โดยเฉพาะมิติทางด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนา 

(Conservation and Management of Resources for Development) โดยเฉพาะในหัวข้อแนวทางสนธิการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรที่ดิน การต่อสู้กับการท าลายป่า การหยุดยั้งการขยายตัวของทะเลทราย การไปให้ถึงความต้องการทางการเกษตร

โดยไม่ท าลายที่ดิน สร้างความยั่งยืนกับความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการเทคโนโลยีชีวภาพที่รักษาสิ่งแวดล้อม การ
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ป้องกันและการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ าจืดและการป้องกันทรัพยากรของท้องทะเล ที่ประชุมได้ก าหนดให้ประเทศต่างๆ ท่ี

เป็นภาคีของสหประชาชาติน าปฏิบัติการที่ 21 ไปด าเนินการนับตั้งแต่หลังการประชุมดังกล่าว   

ผลจากปฏิบัติการที่ 21 ก่อให้เกิดอนุสัญญาระหว่างประเทศขึ้นสามอนุสัญญาคืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity, CBD) กรอบงานสหประชาชาติอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการต่อสู่กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention on Combating Desertification, UNCCD)   

อนุสัญญาระหว่างประเทศทั้งสามฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่น าไปสู่ผลความส าเร็จตามเป้าหมายของปฏิบัติการที่ 

21 คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสงัคมมนุษย ์

 

การเกษตรและระบบนิเวศเกษตร 

การเกษตร (Agriculture) 

เนื่องจากมนุษย์มีความจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะพืช สัตว์และเช้ือราเพื่อตอบสนองปัจจัย

สี่ที่มนุษย์ต้องการ เมื่อสังคมมนุษย์มีการพัฒนาสูงยิ่งขึ้นความต้องการสิ่งต่างๆ จากสิ่งมีชีวิตอื่นจึงมีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

ด้านการป่าไม้ แต่เดิมต้องการเนื้อไม้เพื่อการก่อสร้างและพลังงานใยและถ่านจากไม้เพื่อการหุงต้ม ต่อมาต้องการเหยื่อไม้

เพื่อกระดาษและเส้นเป็นส่วนใหญ่ แต่เดิมต้องการพันธุกรรมจากไม้ป่าเพื่อพัฒนาพืชเกษตรต่อมาต้องการพันธุกรรมจาก

กล้วยไม้เพื่อผลิตไม้ประดับ รวมถึงพันธุกรรมจากไม้ป่ามาใช้โดยตรง เช่น ยางพาราเพื่อผลิตยางรถยนต์และถุงมือแพทย์ 

ปาล์มน้ ามันเพื่อผลิตเช้ือเพลิงส าหรับเพื่อใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักร และพันธุกรรมสัตว์ป่าเพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

แหล่งน้ าต่างๆ เป็นทรัพยากรที่มีสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ต้องพึ่งพิงเป็นหลัก มนุษย์ได้โปรตีนจากสัตว์น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เป็น

อาหารหลักของหลายชุมชนและอาจเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับความต้องการอย่างอื่น มนุษย์ยังน าสัตว์น้ ามาเพาะเลี้ยงเพื่อ

เป็นอาหารและปลาสวยงาม   พันธุ์พืชหลายชนิดได้น าพันธุกรรมมาจากธรรมชาติเพื่อปรับปรุงพันธุ์และใช้เป็นพืชเกษตร

เพื่ออาหารและวัตถุดิบส าหรับเป็นยารักษาโรค การด าเนินการดังกล่าวต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆ 

วิธีการผลิตสิ่งที่ต้องการจากชนิดพันธุ์นั้น มีการแปรรูปเพื่อมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการขนส่งและ

การแลกเปลี่ยนค้าขายต่อกัน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้คือ ศาสตร์ทางการเกษตร ฉะนั้น การเกษตรคือ 

กระบวนการของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและวัตถุดิบเพื่อป้อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจากสิ่งมี

ชีวิต โดยเฉพาะพืช สัตว์ เชื้อรา และจุลินทรีย์    

โดยทั่วไปการเกษตรแบ่งได้เป็นสามสายงานหลัก คือ การกสิกรรม ( farming หรือ agriculture) การป่าไม้ 

(forestry) และการประมง (fishery) แต่ละสายงานมีกระบวนการด าเนินการแตกต่างกันไปตามศาสตร์และความรู้ของแต่

ละสายงานทีพ่อกพูนและถ่ายทอดกันมายาวนาน พื้นฐานหลักของทั้งสามสายงานมาจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (land-use) 

หรือการดัดแปลงระบบนิเวศธรรมชาติในแต่ละพื้นที่เพื่อมาสร้างผลผลิตตามที่มนุษย์ต้องการ รวมไปถึงกระบวนการต่างๆ 

ที่ต่อเนื่องออกไปจากผลผลิตนั้น โดยเฉพาะเรื่องการแปรรูปผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต การขนส่งและการตลาด ระบบ

การเกษตรนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยิ่งท าให้ยากแก่การจ าแนกแจกแจงและท าความเข้าใจ หลายสิ่งหลายอย่างใน
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กระบวนการขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมในแต่ละแหล่งที่ที่ท าการผลิต ความรู้ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ   

ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการเกษตรจึงต้องใช้วิชาการมากมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่ช านาญมาด าเนินการในหลายด้าน

ด้วยกัน ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเกษตร การพัฒนาของสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน คือด าเนินการกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของมนุษย์ ดังนั้นศาสตร์ทางนิเวศวิทยาเป็นเร่ืองที่ต้องการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน การเกษตรอาจ

จ าแนกออกได้เป็นสามสายงานหลัก และแต่ละสายงานมีเนื้อหาและแนวทางบริหารจัดการและการปฏิบัติแตกต่างกันไป 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

การกสิกรรม (Agriculture) 

เป็นสายงานท่ีครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผักผลไม้ สัตว์และส่วนของสัตว์เพื่อเป็นอาหารและผลิต

วัตถุดิบทางการเกษตรป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเกษตร การสร้างผลผลิตในส่วนนี้มีความหลากหลายกว้างขวางเป็นไป

ตามความต้องการของสังคม เช่น การผลิตพืชเพื่ออาหารแยกย่อยออกไปมากมาย โดยเฉพาะการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ข้าวโพดหวานเพื่อมนุษย์ อ้อยเพื่ออุตสาหกรรมน้ าตาล ผักชนิดต่างๆ สวนผลไม้ชนิดต่างๆ สวนชาและกาแฟ เป็นต้น   

การปลูกพืชทางการเกษตรที่มิใช้การผลิตเพื่ออาหาร เช่น การสร้างสวนยางพาราเพื่อผลิตยางดิบ การสร้างสวนปาล์ม

น้ ามันเพื่อผลิตน้ ามันส าหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง การปลูกปอเพื่อผลิตกระสอบ เป็นต้น รวมไปถึงการปลูกพืชอาหารสัตว์ การ

สร้างฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกและปลูกดอกไม้ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่การเลี้ยงสัตว์บกทั่วไป เช่น การเลี้ยง

วัวเนื้อ การเลี้ยงวัวนม การเลี้ยงเป็ดและไก่ การเลี้ยงกวางและการเลี้ยงสุกร เป็นต้น นอกเหนือจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็น

อาหารแล้วยังรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การเลี้ยงสัตว์เพื่อการทดลองยาและผลิตยารักษา

โรค การเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้แรงงาน รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์สวยงานเป็นการค้า ฉะนั้น การกสิกรรมเป็นการเกษตรที่

ครอบคลุมกว้างขวาง แต่ละรูปแบบมีกิจกรรมและวิธีการที่แตกต่างกันไป ต้องการความรู้ความช านาญเพื่อการ

ประกอบการที่แตกต่างกัน 

การป่าไม้ (Forestry) 

เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้มาสร้างผลผลิตเพื่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ทั้งด้านเนื้อไม้ 

วัสดุป้อนโรงงานอุสาหกรรม อาหารและประโยชน์อย่างอื่น   กิจการด้านการป่าไม้ที่ถือว่าเป็นงานด้านการเกษตร เช่น การ

ปลูกสร้างสวนป่าเพื่อเนื้อไม้ การปลูกสวนป่าเพื่อเยื่อไม้ส าหรับท ากระดาษและสิ่งอื่นๆ การเลี้ยงผึ่งในป่า การจัดการสัตว์

ป่าเพื่อล่าเป็นอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อผลทางเศรษฐกิจ การจัดการป่าธรรมชาติเพื่อเนื้อไม้ การจัดการป่าชายเล่น

เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า การปลูกไม้หอมเพื่อป้อนโรงงานผลิตน้ าหอม เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ผสม

กันระหว่างการท าการเกษตรและการป่าไม้ที่เรียกว่าวนเกษตร (agroforestry) เป็นการปลูกพืชทางการเกษตรผสมกับพืช

เศรษฐกิจด้านการป่าไม้หรือการจัดการป่าเพื่อให้ได้ทั้งเนื้อไม้และปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าพร้อมกันไป

ด้วย แต่การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนหรือเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารอาจไม่นับเป็นงาน

ด้านการเกษตร   การจัดการป่าไม้เป็นงานท่ีต้องการวิชาการทางด้านวนศาสตร์ที่แตกต่างไปจากงานด้านกสิกรรม 

การประมง (Fishery)  
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เป็นงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดการสัตว์น้ า นับตั้งแต่การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าอื่นๆ ทั้งที่เป็น

สัตว์น้ าจืด สัตว์น้ ากร่อย และสัตว์น้ าเค็ม รวมถึงพืชน้ า ในบ่อดิน ในบ่อคอนกรีต อ่างเก็บน้ า หรือในกระชัง การประมงรวม

ไปถึงการบริหารจัดการสัตว์น้ าในแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เช่น การจัดการและการจับปลาในแม้น้ า ทะเลสาบและท้องทะเล 

การประมงที่จัดเป็นการเกษตร เช่น การเลี้ยงกุ้งในบ่อดิน การเลี้ยงตะภาพน้ าในบ่อคอนกรีต การเลี้ยงห้อยแครงในบริเวณ

ชายฝั่ง การท าฟาร์มจระเข้ การเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าอื่นๆ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ การขยายพันธ์ุปลาสวยงาม 

รวมไปถึงการควบคุมการจับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ และการตลาดด้านการประมง 

 

ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural Ecosystem) 

ระบบนิเวศเกษตร (agricultural ecosystem หรือ agro-ecosystem) หมายถึงระบบนิเวศที่มนุษย์เข้าไป

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร เป็นการเปลี่ยนระบบนิเวศตาม

ธรรมชาติให้เป็นระบบนิเวศที่ถูกดัดแปลงไปตามความต้องการด้านต่างๆ ของผู้บริหารระบบนิเวศนั้นๆ โดยที่พ้ืนฐานด้าน

กระบวนการทางชีววิทยาเป็นไปเช่นเดียวกันกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ คือ ประกอบด้วยโครงสร้างในส่วนท่ีเป็นสิ่งที่ไม่มี

ชีวิตและส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิต มีผู้สร้างอินทรียวัตถุ ผู้เสพหรือใช้ประโยชน์อินทรียวัตถุ และผู้สลายหรือผู้ ย่อยสลาย

อินทรียวัตถุเช่นกัน แต่ละองค์ประกอบมีการกระท าต่อกันเป็นระบบ และแบ่งแยกหน้าที่ในการท างานเช่นเดี่ยวกัน สิ่งที่

ต่างไปจากระบบนิเวศธรรมชาติคือ การที่มนุษย์เข้าไปดัดแปลงองค์ประกอบของโครงสร้างและควบคุมกระบวนการทาง

ชีววิทยาในการท าหน้าที่ของระบบนิเวศนี้ เพื่อผลประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง การพิจารณาระบบนิเวศ

เกษตรจึงต้องศึกษาถึงปัจจัยสามประการคือ ทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resources) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ (physical environment) และการด าเนินการทางด้านการจัดการของมนุษย์ (human management 

practices)  

ทรัพยากรพันธุกรรมในพื้นที่การเกษตรคือชนิดพันธุ์ที่ใช้ทางการเกษตรที่ผู้บริหารจัดการใช้เพื่อก่อผลผลิตตาม

ความมุ่งหมาย เช่น ชาวนามุ่งที่การผลิตข้าว ต้องใช้ชนิดพันธุ์ข้าวเป็นผู้สร้างในระบบนิเวศ ข้าวมีทั้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 

ส าหรับข้าวจ้าวยังมีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองกับปัจจัยแวดล้อมแต่ละแหล่งที่ให้ผลผลิตที่สูง

และเป็นไปตามความต้องการของตลาด การพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งทางการเกษตร เป็นเรื่องที่

ต้องการวิชาการที่ก้าวหน้าและลึกซึ้ง 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศการเกษตรที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต อันได้แก่ 

น้ า ดิน ธาตุอาหาร อุณหภูมิ ลม ปริมาณน้ าฝน ท าหน้าที่เป็นส่วนที่ให้วัตถุดิบและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการก่อ

กระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหรือระบบการสร้างผลิตผลทางการเกษตร หลายส่วนท่ีมนุษย์สามารถ

เข้าไปดัดแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการท างานของชนิดพันธ์ุที่ต้องการ เช่น การให้ปุ๋ย การควบคุมระดับน้ าในท้อง

นา การพรวนดิน การสร้างแนวกันลม เป็นต้น 
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ปัจจัยเกี่ยวกับการด าเนินการของมนุษย์ ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ การเตรียม

พื้นที่เพ่ือการปลูก การให้น้ า ให้ปุ๋ย อาหาร การป้องกันศัตรูพืช การควบคุมการแข่งขัน รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ 

ในส่วนนี้จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากวิชาการด้านการเกษตรเข้ามาด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ โดยแท้จริงแล้ว 

ไม่มีระบบนิเวศใดในโลกท่ีมนุษย์มิได้เข้าไปเกี่ยวข้องก่อผลกระทบ บางแห่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือก่อผลกระทบน้อยมาก 

แต่บางแห่งอาจเป็นการเปลี่ยนรูปจากสภาพเดิมตามธรรมชาติไปจนหมดสิ้น เช่น การเปลี่ยนป่าชายเลนท่ีมีการท าไม้หรือ

เก็บหากุ้ง ปู ปลาอยู่เป็นประจ าให้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลา หรือท าคันดินกั้นและยกร่องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ส่วน

อุทยานแห่งชาติพยายามเก็บรักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว้ให้มากที่สุด ท าการปรับปรุงบ้างเพื่อให้บริการแก่การท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติของประชาชน 

ระบบนิเวศเกษตรอาจจ าแนกได้เป็นหลายระดับหรือขนาด ตัวอย่างเช่น การจ าแนกเป็นทุ่งหญ้า พื้นที่พืชไร่ 

พื้นที่พืชสวน สระหรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ระบบการท าฟาร์ม ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือระดับลุ่มน้ า สิ่งเหล่านี้อาจ

บูรณาการกันเข้าก่อเป็นล าดับของระบบนิเวศเกษตร กระบวนการต่างๆ สามารถจัดจ าแนกได้ไปตามระดับและขนาดต่างๆ 

ของระบบนิเวศเกษตรเช่นกัน กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่มีคุณค่าที่เกิดมาจากการกระท าต่อกันระหว่าชนิดพันธุ์ต่อชนิด

พันธุ์และระหว่างชนิดพันธุ์กับปัจจัยแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ร่วมไปถึงการหมุนเวียนกลับของกระบวนการทางชีวเคมีที่รักษา

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความอุดมสมบูรณ์ของน้ าและการควบคุมสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นโดยสังคมพืช ยิ่งไปกว่า

นั้น การกระท าต่อกันของทรัพยากรพันธุกรรมนับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อย   ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ และการด าเนินการทางด้านการจัดการของมนุษย์เป็นสิ่งที่น าไปสู่กระบวนการการวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาด้านการเกษตรทั้งหมด   โดยเฉพาะในเรื่องการน าเอาทรัพยากรพันธุกรรมจากธรรมชาติออกมาใช้ การสร้างลูกผสม

จากชนิดพันธ์ุที่มีอยู่ให้ได้คุณลักษณะของสายพันธ์ุตามที่ต้องการ การก่อมิวเตชั้นท าให้เกิดชนิดพันธ์ุใหม่ๆ ที่ดีกว่า และการ

สรรเลือกตามธรรมชาติและโดยมนุษย์เพื่อให้ได้ชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและให้ผลผลิตตามความต้องการ เป็น

ต้น   ผลจากการพัฒนาในเรื่องสารพันธุกรรม (การผสมพันธุ์พืชและการผสมพันธุ์สัตว์) ท าให้เกิดสายพันธุ์พืชและสัตว์

ทางการเกษตรที่สามารถใช้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมทั้งด้านปัจจัยแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตและที่มีชีวิตในพื้นที่ของ

ชุมชนต่างๆ   ความรู้ความสามารถท่ีเพิ่มพูนต่อเนื่องกันมาท าให้การเกษตรแผ่กว้างไปท่ัวโลก  

ระบบนิเวศเกษตรมีปรากฏให้เห็นได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วยเกษตรเชิงเดี่ยว (monocultures) 

เช่น การปลูกข้าว การปลูกสวนยางพารา การปลูกข้าวโพดและมันส าปะหลัง การเกษตรรูปแบบนี้มีความเหมาะสมในบาง

เรื่อง เช่น สะดวกในการประกอบการในหลายๆ ด้านแต่มีจุดเสี่ยงในหลายประการเช่นกัน เกษตรเชิงหลากหลาย (poly-

cultures) เช่น ส่วนผลไม้รวมที่ปลูกหลายชนิดผสมกัน การปลูกระก าหวานภายใต้ส่วนยาง และระบบผสม (mixed 

systems) ได้แก่การเลี้ยงปลาในท้องนา วนเกษตร (agroforestry) ระบบเกษตร-นาข้าว-ทุ่งหญ้า (agro-silvo-pastoral 

systems) การเกษตรในรูปแบบเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการหล่มสลายน้อยแต่ยากแก่การจัดการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(aquaculture) ทั้งในบ่อดิน บ่อคอนกรีตหรือกระชังในแหล่งน้ าและท้องทะเล การท าความห้อย เป็นรูปแบบการเกษตร

ทางด้านการประมง การกระท าต่อกันของระบบนิเวศเกษตรกับกิจกรรมของมนุษย์ประกอบด้วย การจัดการ 

(management) กิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจ (socio-economic activities) ความหลากหลายด้านสังคมและ

วัฒนธรรมการเกษตร (sociocultural diversity) และอื่นๆ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) 

สิ่งต่างๆ ที่ที่ปรากฏในโลกนี้ก่อตัวมาจากกระบวนการทางการวิวัฒนาการของโลกเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่

มนุษย์สร้างขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติมาก่อน มนุษย์นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่วิวัฒนาการมาจากกระบวนการทาง

ธรรมชาติของโลก แต่เนื่องจากความสามารถสูงด้านจิตวิญญาณและความคิด มนุษย์จึงถือว่าสิ่งต่างๆ ในโลกเป็นทรัพย์

สมบัติของมนุษย์และเข้าใช้สิ่ งเหล่านั้นเพื่อตัวเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วมนุษย์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ เป็นเพียงทางผ่านของพลังงานและสาร เมื่อหมดสภาพต้องสลายไป คืนสารสู่สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่อวากาศ 

สิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติที่มนุษย์น ามาใช้มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อมนุษย์คือ “สิ่งซ่ึงเกิดขึ้นจากการสร้างของธรรมชาติที่มนุษย์น ามาใช้เพ่ือความเป็นอยู่ท้ังทางตรงและโดยทางอ้อม

ทั้งในวันนี้และวันหน้า” ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอบสนองในรูปปัจจัยสี่และการคงชีวิต รวมถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อความสมบูรณ์

แห่งสังคมมนุษย์จึงถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ท้ังสิ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติอาจจ าแนกโดยกว้างๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต (biotic resources) ได้แก่ พืช 

สัตว์ จุลินทรีย์ เชื้อรา และไวรัส รวมถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต (abiotic resources) 

ได้แก่ อากาศ น้ า สินแร่ และดิน เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิต  

โดยเฉพาะอาหารที่มนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เกือบท้ังสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารด้วยตนเอง

ได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตหลายอย่างมีความจ าเป็นต่อชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งเช่นกัน หลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมอาจมองเสมือนว่ามิได้มีคุณค่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ แต่สิ่งเหล่านั้นอาจมีผลในทางอ้อม   

บางอย่างอาจไม่มีความจ าเป็นในปัจจุบันแต่อาจมีคุณค่ายิ่งในอนาคตเมื่อศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าถึง ฉะนั้น มนุษย์จึงควร

เก็บรักษาไว้เมื่อถึงเวลานั้น และใช้ประโยชน์สิ่งต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด หลายอย่างอาจมิได้น ามาใช้

ประโยชน์ในวันนี้ แต่อาจมีความจ าเป็นและมีคุณค่ามหาศาลเมื่อมีเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงในวันหน้า ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นสิ่งที่ให้ชีวิตแก่มนุษย์ ฉะนั้นมนุษย์ควรให้การยอมรับและเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการ

ตอบแทนบ้าง ควรต้องค านึงอยู่เสมอว่าถ้าหากทรัพยากรธรรมชาติสูญหายหมดไป นั้นคือ การสิ้นสุดของชาติพันธุ์ของ

มนุษย์ด้วยเช่นกัน 

ทรัพยากรธรรมชาติจ าแนกตามการตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ แบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนตัวเองได้ (renewable resources) เป็นทรัพยากรที่เมื่อใช้อย่างถูกต้องแล้วสามารถฟื้น

กลับมามีปริมาณและคุณภาพเช่นเดิมได้อีก ทรัพยากรกลุ่มนี้มีทั้งที่เป็นสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ในส่วนท่ีเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

เช่น พืชทางการเกษตร พันธุ์ไม้ในป่า ป่าไม้ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า เช้ือรา จุลินทรีย์ รวมถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทรัพยากรที่ไม่มี

ชีวิต เช่น น้ า ดิน อากาศและสินแร่บางชนิด ทรัพยากรประเภทนี้ไม่หมดไปหากมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดีและใช้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนตัวมันเองได้ (nonrenewable resources) มี

ลักษณะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วต้องหมดไปหรือแปรรูปเป็นอย่างอื่นที่ไม่สามารถคืนกลับมาเป็นเช่นเดิมได้ เช่น 

สินแร่ หิน และดินในบางรูปแบบของการใช้ เป็นต้น การจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสองประเภทนี้จึงต้องมี

แนวทางที่แตกต่างกันไป ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนตัวเองได้ต้องจัดการตามแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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(sustainable use)  ส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทดแทนตัวเองได้ต้องจัดการให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดและ

ประหยัดที่สุด ฉะนั้น จึงขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และเวลาที่ควรใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า 

 

หลักการในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ (Principles of natural resources utilization) 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์มีแนวทางการใช้ที่หลากหลาย   หากพิจารณาจากภาพรวมอาจ

แบ่งโดยกว้างๆ ได้เป็นสามระดับดังนี้  

การเก็บรักษาหรือการสงวนไว้ (Preservation) คือ การที่ไม่ใช้เลย อาจเป็นการเก็บรักษาไว้ใช้ในวันข้างหน้า

เมื่อมีความจ าเป็น หรือเก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ประโยชน์ในอนาคต หรือไว้รักษาสิ่งแวดล้อม หรือยังไม่มีความจ าเป็นและไม่

คุ้มกับการลงทุน หรือเพื่อผลประโยชน์ทางอ้อมที่ทรัพยากรนั้นก่อผลให้ได้ การสงวนหรือเก็บรักษาอาจไม่ก่อผลประโยชน์

ใดๆ โดยตรงต่อมนุษย์ในยุคปัจจุบัน แต่หลายอย่างอาจก่อผลประโยชน์ในทางอ้อมหรือเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีไม่แตะต้องที่

ตัวทรัพยากร เช่น เก็บรักษาภูเขา ป่าไม้และน้ าตกไว้เพื่อประกอบทิวทัศน์ให้สวยงามเพื่อการท่องเที่ยวและป้องกันภัย

ธรรมชาติ เก็บรักษาพื้นที่ป่าไว้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารเพื่อการให้น้ าในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน เก็บรั กษา

สัตว์ป่าและแมลงไว้เพื่อการผสมเกสรของพืชทางการเกษตรและการรักษาต้นไม้ในเมืองไว้ให้ร่มเงา เป็นต้น  

การอนุ รักษ์ (Conservation) หมายถึงการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด (wise use) ตามสภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์มีระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์แปรผันไปได้มาก นับตั้งแต่ใกล้การเก็บรักษาหรือ

สงวนไว้ไปจนถึงใกล้ระดับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ไว้เป็นอุทยาน

แห่งชาติ หรือการเก็บรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติไว้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นการอนุรักษ์ระดับที่ใ กล้กับการเก็บรักษา

หรือการสงวน การจัดการป่าเพื่อการท าไม้อย่างยั่งยืนโดยได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ระดับกลาง 

คือป่ายังคงอยู่ สังคมได้ไม้และผลิตผลจากป่าอย่างอื่นมาใช้ พื้นที่ยังให้น้ าได้เป็นอย่างดีและยังเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่าได้ด้วย   

การจัดการป่าเพื่อเป็นป่าชุมชนที่ใช้ประโยชน์ท้ังเพื่อการตัดไม้ เก็บหาของป่า และเลี้ยงสัตว์ เป็นการจัดการป่าที่ใกล้การใช้

ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทางเศรษฐกิจ การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการใช้ไม้แต่มีการจัดการที่เป็นการอนุรักษ์ดิน น้ าและ

สิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย เป็นการอนุรักษ์ท่ีใกล้เคียงกับการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าป่า

ชุมชน   การใช้ประโยชน์ทรัพยากรใดในระดับนี้ต้องอาศัยหลักการทางวิชาการเพื่อการพิจารณาความเป็นไปได้ ความ

เหมาะสมด้านต่างๆ และความต้องการของสังคม 

การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ (Active economic use) เป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ธรรมชาติเพื่อตอบสนองผลได้ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ แต่ต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนหรือให้ได้ผลผลิตสูงสุด เช่น การเปลี่ยน

พื้นที่ป่ามาปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการใช้ไม้ การสร้างสวนยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเหยื่อกระดาษ หรือการเปลี่ยนพ้ืนที่ป่ามาเป็น

พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการปลูกพืชที่เป็นอาหารและการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แม้ว่าการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มเป็น

การมุ่งเน้นผลก าไรสูงสุดจากทรัพยากรนั้น แต่ต้องมีการจัดการอย่างยั่งยืนด้วย ฉะนั้น จึงยังคงต้องค านึงถึงการอนุรักษ์อยู่

ไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะในการอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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การใช้ประโยชน์อาจจ าแนกออกได้เป็นสองแนวทางด้วยกันคือ การใช้ประโยชน์ที่ต้องบริโภค (Consumptive 

use) หรืออาจเรียกว่าการใช้ประโยชน์โดยต้องท าลาย (Destructive use) เป็นการใช้ทรัพยากรที่ท าให้ส่วนที่ถูกใช้ต้อง

เปลี่ยนรูปหรือสูญหายหมดไป เช่น การตัดต้นไม้จากป่ามาแปรรูปเป็นเสาและไม้กระดานเพื่อใช้ประโยชน์ก่อสร้าง

บ้านเรือน ต้นไม้ในป่าต้องหายไป การล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร ตัวสัตว์ต้องตายลง การฆ่าสัตว์เลี้ยงเพื่อกินหรือเป็นการค้า 

การเก็บเกี่ยวพืชผลจากสวนหรือไร่นา การใช้น้ าในแหล่งน้ า เป็นต้น มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตและเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ

สังเคราะห์อาหารเพื่อตัวเองได้ จึงยังมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม ต้องยึด

หลักการใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกับทรัพยากรที่ทดแทนตัวมันเองได้ แต่ต้องใช้อย่างประหยัดและได้ประโยชน์

สูงสุดส าหรับทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนตัวเองไม่ได้ 

อีกแนวทางหนึ่งคือ การใช้ประโยชน์ที่ไม่บริโภค (Non-consumptive use) หรืออาจเรียกว่าการใช้ประโยชน์

โดยไม่ท าลาย (Non-destructive use) เป็นการใช้ที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนท่ีใช้ไม่เปลี่ยนรูปหรือไม่ท าให้หมดไป 

เช่น การใช้พื้นที่ทางธรรมชาติเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ การใช้แมลงในการผสมเกสรของพืชทางการเกษตร การเก็บหามูล

ค้างคาวเพื่อน ามาใช้เป็นปุ๋ย หรือการใช้แม่น้ าล าคลองในการคมนาคม เป็นต้น   การเลือกใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งนั้น

ขึ้นอยู่กับความต้องการของมนุษย์และชนิดของทรัพยากรธรรมชาติว่า เป็นไปได้หรือไม่เพียงใด  

 

การประยุกต์ศาสตร์ทางนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การประยุกต์ศาสตร์ทางนิเวศวิทยาเพ่ือใช้ประโยชน์แบบบริโภค 

เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สมบูรณ์มากเนื่องจากมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ

อาหารเป็นสิ่งที่สังคมโลกต้องการไม่มีจบสิ้น ดังนั้นจึงมีโอกาสในการพัฒนาทางด้านการเกษตร (เกษตรกรรม ป่าไม้และประมง) 

ในการผลิตอาหารและวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมทางการเกษตรเป็นไปได้สูง ประเทศจึงควรใช้จุดนี้เป็นจุดแข็งในการแก้ปัญหา

ความยากจนและก่อความสมบูรณ์ให้ประเทศที่ยั่งยืนได้ ในเมื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต้องเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต วิชา

นิเวศวิทยาซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยแวดล้อมจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเกษตร   ทฤษฎี

ต่างๆ ทางนิเวศวิทยาต้องปรับเข้ามาจัดการปรับปรุงความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ก่อผลสูงสุดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ   ทฤษฎี

ทางนิเวศวิทยาที่ต้องเขา้มามีบทบาทได้แก่ ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด (Concept of Limiting Factor) การสรรเลือกทาง

ธรรมชาติ (Concept of Natural Selection) แนวคิดระบบนิเวศ (Ecosystem Concept) แนวคิดเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหาร

สายใยแห่งอาหาร (Concepts of Food Chain and Food Web) แนวคิดเกี่ยวกับการกรท าต่อกัน (Concept of Species 

Interaction) และแนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งชีวิตและพลวัตรของสังคม (Biotic Community and Dynamic Concepts) 

ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับแนวทางระบบนิเวศเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านกสิกรรม สัตวบาล 

ป่าไม้และประมง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ได้เสนอแนวทางระบบนิเวศให้ภาคีประเทศน าไปใช้ใน

การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในรัฐแห่งตนและร่วมมือกันในระดับโลก 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวทิยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหวา่ง วันท่ี 18-19 มกราคม พ .ศ. 2561 

 

    

หน้า xix 

โดยหลักการทางนิเวศวิทยา สังคมแห่งชีวิตตามธรรมชาติมิได้หยุดอยู่นิ่งๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   จาก

สังคมที่เริ่มก่อตัวเป็นสังคมเบิกน า (Pioneer stage) ก้าวไปสู่สังคมในระหว่างการทดแทนระดับต่างๆ (Successional Stages) 

และในที่สุดไปสิ้นสุดที่สังคมถาวร (Climax stage) อย่างไรก็ตาม สังคมถาวรก็มิได้หยุดนิ่ง มีการผันแปร (Fluctuation) ไป

ตามกาลเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการวิวัฒนาการ (Evolution) ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ

โลกด้วย ที่สังคมถาวรนี้ปริมาณการผลิตอินทรียวัตถุท่ีมนุษย์ต้องการเท่ากันกับที่สังคมใช้ไปดับการหายใจและการล้มตายผุ

สลายไป เพ่ือให้มนุษย์ได้ผลประโยชน์ในรูปแบบบริโภค ต้องจัดการสังคมไว้ท่ีขั้นของการทดแทนที่ระดับใดระดับหนึ่งที่

ได้ผลประโยชน์จากสังคมนั้นสูงสดุและมีความยั่งยืนตลอดไป หลักการนี้ต้องน าไปใช้ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ

เกษตรและระบบนิเวศแหล่งน้ าทางการประมง แนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาจึงต้องน ามาจัดการแผ่นดินแต่ละแห่ง

ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตามต้องค านึงว่า การใช้ประโยชน์ที่ไม่บริโภคหรือการใช้ประโยชน์ในทางอ้อมยังคงมี

ความจ าเป็นอยู่เช่นกัน ฉะนั้น รัฐจึงต้องแบ่งส่วนของสังคมตามธรรมชาติไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือการใช้ประโยชน์ในรูปแบบนี้ 

 

การประยุกต์ศาสตร์ทางนิเวศวิทยาเพ่ือใช้ประโยชน์แบบไม่บริโภค 

นอกเหนือจากอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และวัตถุอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อบริโภคแล้ว ความ

จ าเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของสังคมมนุษย์ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโลกได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้สูงมาก   มี

อนุสัญญาและข้อตกลงหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 

อนุสัญญากรอบงานสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยว่า

ด้วยการต่อสู้กับกลายสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) เป็นต้น และยังมีข้อตกลงระหว่างประเทศอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อม ปัญหาส่วนใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ ผลกระทบหลายอย่างหลายกรณีแผ่กว้าง

ไปทั่วโลก เช่น ปัญหาโลกร้อน (Global Warming) ปัญหาฝนกรด (Acid Rain) เป็นต้น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับได้ว่า

เป็นปัญหาหลักประการหนึ่งที่สกัดกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้นานาประเทศต้อง

จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ส าหรับโครงการต่างๆ ที่

คาดว่าอาจก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมเป็นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งมนุษย์ด้วย   

สิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตก้าวหน้าแต่สิ่งมีชีวิตที่เลวร้ายท าให้สิ่ งมีชีวิตเสื่อมโทรมและถึงตายได้ สิ่งแวดล้อมที่

เลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ แต่มนุษย์มักก่อขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและโดยที่ทราบแลไม่ทราบ ตัวอย่างเช่น การเผา

ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ท าให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวหน้าไปได้ แต่อาจต้องปล่อยก๊าซซันเฟอร์ไดออกไซด์

ออกสู่อากาศ หากมากเกินไปย่อมก่อให้เกิดฝนกรดหรือท าลายต่อสิ่ งมีชีวิตได้ จึงต้องมีการประเมินผลกระทบ การสร้าง

เขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือการเกษตรอาจต้องท าลายป่าไม้ ก่อผลกระทบต่อระบบนิเวศของทางน้ า ผลเสียงอาจเกินกว่าผลได้ 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารบางอย่างลงสู่ล าน้ าหรือทะเลอาจมีผลต่อแพลงตอนที่มีผลต่อเนื่องถึงการผลิตสัตว์น้ าเพื่อ

เป็นอาหารของมนุษย์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องประเมินผลกระทบทั้งผลที่ได้และผลเสีย รวมถึงแนวทางการป้องกัน

มิให้ก่อปัญหามากกว่าผลประโยชน์ที่ได้ในการพัฒนาประเทศ เมื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นศาสตร์ทางนิเวศวิทยาจึงมีความจ าเป็นยิ่งต้องน าเข้ามา

ใช้ในเรื่องนี้ 
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การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนั้นต้องการศาสตร์หลายด้านด้วยกัน นิเวศวิทยาเป็นหนึ่ง

ในศาสตร์เหล่านั้นและมีความส าคัญยิ่งขึ้นตามล าดับ เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคน จึง

เห็นควรให้มีการเรียนการสอนให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ความไม่เข้าใจที่ถูกต้องบางครั้งสังคมจึงคัดค้านการพัฒนา

ประเทศในสิ่งที่ไม่ควรคัดค้าน และกลับไปส่งเสริมสิ่งที่ไม่ควรส่งเสริม โดยเฉพาะในด้านการป่าไม้มีให้เห็นได้ในหลายเรื่อง

หลายราวด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การปิดป่ามิใช้เรื่องที่ถูกต้องแต่สังคมเห็นด้วยเนื่องจากความไม่ เข้าใจระบบนิเวศป่าไม้ที่

แท้จริง การจัดการป่าที่ถูกต้องตามแนวทางการจัดการระบบนิเวศด้านการป่าไม้ นอกจากรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังได้ผล

ผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมายเพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างน้อยไม่ต้องไปท าลายป่าของประเทศอื่น คนและช้างมี

งานท า ประชาชนได้ใช้ถ่านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาซากเช่ือเพลิงโบราณที่มีโอกาสกลับลงสู่ดินได้ยาก 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศต้องการนักนิเวศวิทยาที่รู้จริงและสามารถถ่ายทอดความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาแก่

สังคมในทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้บริหารประเทศจนถึงประชาชนระดับรากหญ้าและเยาวชนที่ต้องขึ้นมารับผิดชอบการพัฒนา

ประเทศท่ียั้งยืนต่อไป 

*** 
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อิทธิพลของช่องว่างระหว่างเรือนยอดและแม่ไม้ต่อการก าหนดลักษณะของชนิดไม้เด่นในสังคมพืช 

ป่าพรุน้ าจืดบ้านเซปะหละ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

The Influencing of Canopy Gap and Conspecific Adult Tree Determined  
the Characteristic of Dominant Species in Ban Se Pa La Freshwater Swamp Forest, 

Umphang District, Tak Province 
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บทน า   

 ป่าพรุน้ าจืด (freshwater swamp forest) ถือ
ได้ว่าเป็นสังคมพืชที่ส าคัญอีกสังคมหนึ่งในเขตร้อน 
โดยทั่วไปป่าพรุน้ าจืดมักปรากฏในพื้นที่ลุ่มต่ า หรือตามริม
แม่น้ าขนาดใหญ่จึงท าให้มีน้ าขังตลอดทั้งปี และมีการทับ
ถมของซากพืชหนา ซึ่งเป็นสาเหตุให้ดินมีสภาพความเป็น
กรดจัด จนบางครั้งเกิดการสะสมของซากพืชเป็นช้ันหนาที่
เรียกว่า ดินพีช (peat soils) อย่างไรก็ตามในบางครั้งซาก
พืชที่ทับถมเหล่านี้อาจถูกพัดพาไปกับสายน้ าได้ เมื่อเกิด
การพัดพาอย่างรุนแรงจึงท าให้ในบางครั้งไม่ปรากฏดิน
พีชอยู่ในพื้นที่ (Bannister et al., 2017) ซึ่งเป็นลักษณะที่
แตกต่างจากป่าพรุทั่วไป (peat swamp forest) ที่มีดินพีช
ทับถมอยู่ตลอด เนื่องจากน้ าที่ขังไม่เกิดการพัดพาอย่าง
รุนแรง (Lampela et al., 2016) 

ป่าพรุน้ าจืดในประเทศไทยนอกจากจะปรากฏใน
พื้นที่ลุ่มต่ าแล้วยังปรากฏในพื้นที่ภูเขาสูง โดยเฉพาะพื้นที่
ลุ่มบนภูเขาที่มีล าห้วยไหลผ่าน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ 
ป่าพรุ อ่างกา บนยอดดอยอินทนนท์ ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ยัง
ไม่เป็นท่ีรู้จักและตกส ารวจอยู่เป็นจ านวนมาก (ธวัชชัย, 
2554) นอกจากนั้นในประเทศไทยการศึกษาลักษณะ

โครงสร้าง องค์ประกอบชนิดพันธุ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การสืบต่อพันธุ์ของป่าพรุน้ าจืดในที่สูงยังมีอยู่น้อยมาก  

 ป่าพรุบ้านเซปะหละ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
เป็นป่าพรุน้ าจืดบนที่สูงอีกแห่งหนึ่งที่ยังไม่เคยมีการศึกษา
ลักษณะทางนิ เวศวิทยามาก่อน คณะผู้ วิ จั ยจึ งได้
ท าการศึกษาลักษณะของสังคมพืชป่าพรุแห่งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิด พันธุ์พืช และหา
ลักษณะของชนิดพันธุ์ไม้เด่นในสังคมพืชโดยใช้ปัจจัยด้าน
ช่องว่างระหว่างเรือนยอดและปริมาณแม่ไม้เป็นตัวก าหนด 
ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก
ชนิดไม้ส าหรับการฟื้นฟูป่าพรุน้ าจืดที่เสื่อมโทรมในพื้นท่ี
อื่นๆ อีกต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ   

 สถานที่ศึกษา ป่าพรุบ้านเซปะหละ ตั้งอยู่ที่ หมู่
ที่ 2 บ้านเซปะหละ ต าบลแม่ละมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 650 - 700 
เมตร มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,600 – 1,700 
มิลลิเมตร 

 การคัดเลือกพ้ืนที่และการเก็บข้อมูล พิจารณา
คัดเลือกพ้ืนท่ีวางแปลงตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
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sampling) แล้ววางแปลงตัวอย่างแบบแถบ (belt plot) 
ขนาด 10 เมตร x 300 เมตร จ านวน 3 แถบ โดยก าหนดให้
แต่ละแถบห่างกัน 100 เมตร ซึ่งในแต่ละแถบจะแบ่งเป็น
แปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร จ านวน 30 แปลงต่อ
แถบ รวมทั้งสิ้น 90 แปลง แล้วท าการส ารวจองค์ประกอบ
ของพรรณไม้ โดยการบันทึกข้อมูลชนิดไม้ยืนต้น (species 
list) และท าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 
(diameter at breath height: DBH) ของไม้ ทุ กต้ นที่ มี
ขนาด DBH ≥ 1 เซนติเมตร หลังจากนั้นท าการวัดการปก
คลุมของเรือนยอดภายในแปลงขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 
ทุกๆ แปลงโดยใช้เครื่อง spherical densiometer 

 วิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกไม้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ไม้ใหญ่ (tree) หมายถึงไม้ที่มีขนาด DBH ≥ 4.5 เซนติเมตร 
และลูกไม้  (sapling) หมายถึงไม้ที่มีขนาด DBH < 4.5 
เซนติเมตร แล้วท าการวิเคราะห์ค่าทางสังคมของไม้ใหญ่
และลูกไม้ โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความส าคัญของชนิดไม้ 
(importance value index, IVI) และวิ เคราะห์ค่ าดัชนี
ความหลากชนิดของ Shannon-Wiener index (H´) แล้ว
ท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปริมาณลูกไม้ชนิดที่
เป็นไม้เด่น กับเปอร์เซ็นต์ของช่องว่างระหว่างเรือนยอด 
(canopy gap) และปริมาณแม่ ไม้  (conspecific adult 
tree) โดยคัดเลือกชนิดไม้ เด่นที่มีจ านวนต้นรวมกัน
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ต้นขึ้นไปมาวิเคราะห์ด้วย วิธี 
generalize linear mixed model (GLMM) โดยก าหนดให้
ปัจจัยที่เป็นตัวแปรตามคือ เปอร์เซ็นต์ของช่องว่างระหว่าง
เรือนยอด ซึ่งค านวณได้จากส่วนกลับของเปอร์เซ็นต์การ
ปกคลุมของเรือนยอด และปริมาณแม่ไม้ หาได้จากการนับ
จ านวนไม้ใหญ่ของแต่ละชนิดภายในแปลงขนาด 10 เมตร 
x 10 เมตร และก าหนดให้แต่ละแปลง 10 เมตร x 10 เมตร 
เป็นค่ าปั จจั ยการสุ่ ม ( random factor) ทั้ งนี้ ท าการ
คัดเลือกแบบจ าลองของ GLMM ด้วยการก าหนดค่า 
akaike information criterion (AIC) ต่ าสุด ด้วยฟังก์ ชัน 
StepAIC โดยใช้  Package MuMIn ด้ วยโปรแกรม R 
version 3.4.1 
 

ผลและวิจารณ์ 

ความหลากชนิด 

 พบจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมด 64 ชนิด 45 
สกุล 30วงศ์ พบพืชในวงศ์ Myrtaceae มากที่สุด โดย
แบ่งเป็นไม้ใหญ่ (DBH ≥ 4.5 cm) จ านวน 46 ชนิด 36 
สกุล 27 วงศ์  และลูกไม้ (DBH < 4.5 cm) จ านวน 51 
ชนิด 37 สกุล 25 วงศ์ โดยไม้ใหญ่และลูกไม้มีค่าดัชนี
ความหลากชนิด เท่ากับ 2.75 และ 2.74 ตามล าดับ 

องค์ประกอบชนิดพันธุ ์

 ไม้ใหญ่ พบว่า มีขนาดพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ 
40.56 ตร.ม./เฮกแตร์ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
เท่ากับ 43.2 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ 
เท่ากับ 1,428 ต้น/เฮกแตร์ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการปก
คลุมเรือนยอดเฉลี่ย เท่ากับ 74 เปอร์เซ็นต์ หรือมีขนาด
ช่องว่างระหว่างเรือนยอดเฉลี่ย เท่ากับ 26 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อพิจารณาชนิดที่มีค่าดัชนีความส าคัญ 10 อันดับแรก 
ได้แก่ ไคร้ย้อย (Elaeocarpus grandiflorus), หว้าพรุ 
(Syzygium hulletianum), แดงน้ า (Pometia pinnata), 
เ ต ย ห น า ม  ( Pandanus tectorius), ช ม พู่ น้ า  ( S. 
siamense), หว้ า  (S. cumini), ตั งหน (Calophyllum 
sp.), ส นุ่ น  ( Salix tetrasperma), ท อ ง ห ล า ง ป่ า 
(Erythrina subumbrans) และ เ ง า ะหนู  ( Nauclea 
subdita) มีค่าเท่ากับ 36.39, 35.03, 31.99, 28.16, 
24.63,  22.06, 15.48 , 12.48 , 11.19 และ 10.94 
ตามล าดับ  
 นอกจากนั้นยังพบว่าสังคมพืชป่าพรุบริเวณนี้มี
การกระจายตัวของช้ันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
ของไม้ขนาดใหญ่เป็นไปในรูปแบบ Revers J-shape คือ 
ปรากฏไม้ขนาดเล็กอยู่จ านวนมากและมีจ านวนลดลง
เรื่อยๆ เมื่อมีขนาดความโตเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าสังคม
พืชแห่งนี้มีการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติเป็นไปอย่างปกติ
กล่าวคือมีไม้ขนาดเล็กที่พร้อมจะเจริญเติบโตขึ้นมา
ทดแทนไม้ขนาดใหญ่ภายในสังคม  
 ลูกไม้ พบว่ามีขนาดพื้นที่หน้าตัด เท่ากับ 12.74 
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ตร.ม./เฮกแตร์ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย เท่ากับ 
3.96 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ เท่ากับ 
1,363 ต้น/เฮกแตร์ และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความส าคัญ 
พบว่าชนิดที่มีค่าดัชนีความส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ 
ชมพู่น้ า, ตังหน, สะทิบ (Phoebe paniculata), หว้าพรุ, 
แดงน้ า, ไคร้ย้อย, หว้าน้ า (Syzygium thorelii), จ าปีพรุ 
(Magnolia floribunda), เ ติ ม  (Bischofia javanica)  
และหว้า มีค่าเท่ากับ 84.01, 50.37, 24.74, 19.90, 
18.41, 11.76, 11.52, 10.45, 10.23 และ 9.08 ตามล าดับ  

อิทธิพลของช่องว่างระหว่างเรือนยอดและแม่
ไม้ต่อลูกไม้ 

 จากการคัดเลือกลูกไม้ของชนิดไม้ เด่นที่มี
จ านวนต้นมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ต้น มีจ านวนทั้งหมด 
13 ชนิด พบว่าชนิดที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) กับปริมาณของแม่ไม้ 
(conspecific adult tree) เพียงอย่างเดียว ได้แก่ ไคร้
ย้อย จ าปีพรุ ชมพู่น้ า แดงน้ า ตังหน มะเดื่อน้ า และ 
สะทิบ แสดงว่าชนิดไม้เหล่านี้จะตั้งตัวอยู่ภายใต้เรือนยอด
ของแม่ไม้ นอกจากนั้นยังพบว่า สนุ่น และ เงาะหนู มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับปริมาณช่องว่างระหว่างเรือน
ยอด (p < 0.001) และมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ปริมาณแม่ไม้ (p < 0.001) แสดงว่าชนิดไม้เหล่านี้สามารถ
ตั้งตัวได้ดีในพื้นที่แสงมากในบริเวณที่เกิดช่องว่างระหว่าง
เรือนยอด ซึ่งในขณะที่ ชมพู่ หว้า หว้าน้ า และหว้าพรุ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับช่องว่างระหว่างเรือนยอดและ
ปริมาณของแม่ไม้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) 
แสดงว่าชนิดไม้เหล่านี้สามารถตั้งตัวได้ดีทั้งในพื้นที่ที่
ปรากฏช่องว่างระหว่างเรือนยอดและภายใต้เรือนยอดของ
แม่ไม้ (Table 1) 

ลักษณะของชนิดพันธุ์ไม้เด่น 

 จากผลการศึกษาในข้างต้น สามารถจ าแนก
ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้เด่นออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

 กลุ่มที่  1 ชนิดไม้ทนร่ม (shade tolerance 
species) คือ ชนิดที่สามารถตั้งตัวได้ดีเฉพาะภายใต้เรือน

ยอดของแม่ไม้ ได้แก่ ไคร้ย้อย แดงน้ า ชมพู่น้ า และตังหน 
ซึ่งชนิดพันธุ์เหล่านี้ปรากฏเป็นไม้เด่นในสังคมพืชทั้งใน
ระดับไม้ใหญ่และลูกไม้ แสดงว่าระดับลูกไม้ของชนิดพันธุ์
เหล่านี้มีความสามารถในการเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาของ
แม่ไม้ (Ligot et al., 2014)  

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มชนิดพืชที่ต้องการแสงมาก (light 
demanding species) ได้แก่ สนุ่น และเงาะหนู ซึ่งชนิด
ไม้เหล่านี้สามารถตั้งตัวได้ดีในพื้นที่โล่งที่เกิดจากช่องว่าง
ระหว่างเรือนยอด ซึ่งส่วนใหญ่ไม้ท่ีต้องการแสงในปริมาณ
มากนี้มักมีลักษณะเป็นไม้เบิกน า (Ligot et al., 2014) 

 กลุ่มที่ 3 ชนิดไม้ทั่วไป (generalist species) 
ได้แก่ ชมพู่ หว้า หว้าน้ า และหว้าพรุ ชนิดไม้เหล่านี้
สามารถตั้งตัวได้ดีทั้งในพื้นที่โล่งที่เกิดจากช่องว่างระหว่าง
เรือนยอดและพื้นที่ท่ีถูกปกคลุมด้วยเรือนยอดของแม่ไม้ 

ช้ีให้เห็นว่าชนิดไม้เหล่านี้มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมสูงโดยเฉพาะปัจจัยด้านปริมาณแสง 
กล่าวคือสามารถตั้งตัวได้ทั้งพื้นที่ที่มีแสงมากและในพื้นท่ี
มีแสงน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Asanok et al. 
(2012) ที่พบว่าชนิดทั่วไปสามารถตั้งตัวได้ดีทั้งในพื้นที่
ชายป่าด้านในและชายป่าด้านนอกของหย่อมป่าดิบเขา ที่
เกิดจากการท าไร่ เลื่อนลอยในบริเวณอ าเภออุ้ มผาง 
จังหวัดตาก และที่น่าสังเกตคือชนิดไม้ในกลุ่มนี้ทั้งหมด
เป็นไม้ในสกุลชมพู่ (Syzygium spp.) ซึ่งผลของชนิดไม้ใน
สกุลนี้สามารถลอยน้ าได้ จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผลและ
เมล็ดกระจายไปได้ในพื้นที่โล่งที่อยู่ห่างไกลจากแม่ไม้   อีก
ทั้งชนิดไม้ในสกุลนี้ยังสามารถปรับตัวโดยการสร้างราก
พอน และรากหายใจได้ จึงสามารถตั้งตัวได้ดีในพื้นท่ีพรุ 
(Singhakumara et al., 2003) นอกจากนั้นยังพบว่าชนิด
ไม้ เหล่านี้มีลักษณะการเป็นทั้ งไม้ เบิกน า (pioneer 
species) และไม้ในสังคมถาวร (climax species) เห็นได้
จากการปรากฏค่าดัชนีความส าคัญในระดับต้นๆ ทั้งใน
ระดับลูกไม้และไม้ใหญ่ และพบกระจายทั่วไปทั้งพื้นที่โล่ง
และพื้นที่ภายใต้เรือนยอด 
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Table 1 Generalized linear mixed model 
(GLMM) analysis of the relationships between 
the saplings of dominant species (≥30 stems 
for each species) abundances in Ban Se Pa La 
freshwater swamp forest with the conspecific 
adult tree and canopy gap. 

Species 
Canopy 

Gap 
Conspecific 

Adults 
Estimate Estimate 

E. grandiflorus  0.199*** 
M. floribunda  0.432*** 
S. siamense  0.157*** 
P. pinnata  0.114*** 
C. sp.  0.184*** 
F. squamosa  1.184*** 
P. paniculata  0.219*** 
S. tetrasperma 0.016*** -0.439** 
N. subdita 0.032*** -0.528*** 
S. megacarpum 0.143*** 0.772*** 
S. cumini 0.001*** 0.532*** 
S. thorelii 0.012*** 0.297 *** 
S. hulletianum 0.025*** 0.276*** 

หมายเหตุ *** p < 0.001 

สรุป 
 เมื่อพิจารณาโดยรวมสังคมพืชป่าพรุน้ าจืดบ้าน         
เซปะหละแห่งนี้ยังสามารถสืบต่อพันธุ์ได้ตามปกติ มี
องค์ประกอบชนิดไม้ ประกอบไปด้วย ชนิดไม้ที่ทนร่ม 
ชนิดไม้ที่ต้องการแสงมาก และชนิดไม้ทั่วไป และส่วนใหญ่
เป็นชนิดไม้ทั่วไปท่ีสามารถยึดครองพื้นท่ีได้ดีทั้งในระดับ
ไม้ใหญ่และลูกไม้ ดังนั้นชนิดไม้ทั่วไปจึงถือว่าเป็นกลุ่มพืช
ที่ส าคัญในการก าหนดลักษณะสังคมพืช เนื่องจากชนิดพืช
เหล่านี้สามารถเติบโตได้ทั้งในพ้ืนท่ีที่เกิดช่องว่างระหว่าง
เรือนยอดและพื้นที่ภายใต้การปกคลุมของแม่ไม้ จาก
งานวิจัยนี้พบว่าพืชในสกุลชมพู่ ได้แก่ ชมพู่ หว้า หว้าน้ า 

และหว้าพรุ มีลักษณะเป็นไม้ทั่วไป ดังนั้นหากต้องการจะ
ฟื้นฟูป่าพรุน้ าจืดที่เสื่อมโทรมควรพิจารณาชนิดพืชเหล่านี้
เพื่อปลูกทดแทน หลังจากนั้นค่อยน าชนิดไม้ ทนร่ม เช่น 
ไคร้ย้อย แดงน้ า ชมพู่น้ า และ ตังหน มาปลูกในพื้นที่เพื่อ
ส่งเสริมให้การฟื้นฟูป่าประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตามควรจะมีการศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้านอื่นๆ
ประกอบไปด้วย โดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากการรบกวน
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สมการความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของไม้ต้นบางชนิด 
ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

Relationships between diameter and height of trees in  
Kaeng Krachan forest complex, Thailand 
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บทน า  

 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและความโตที่ความ
สูงระดับอก (DBH) มีความส าคัญต่อการอธิบายโครงสร้าง
ของป่า โดยที่ค่าความสูงจ าเป็นต้องใช้ในการประมาณ
ปริมาตรไม้และมวลชีวภาพ แต่การวัดความสูงของไม้ต้น 
ต้องใช้เวลามากกว่าการวัดความโต โดยบางกรณีที่เกิด
ข้อจ ากัดทางทัศนวิสัยและสภาพภูมิประเทศที่ยุ่งยากหาก
วัดด้ วยเครื่ องมือ (Mugasha et al., 2013) และใน
กระบวนการประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน
ในพื้นที่ป่าไม้โดยใช้เทคโนโลยี LiDAR ใช้หลักการหาค่า
ความสูงของต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี LiDAR เมื่อได้ค่าความ
สูงแล้ววิธีหนึ่งในการวิเคราะห์มวลชีวภาพคือการน าความ
สูงที่ ได้มาค านวณหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกับความสูง  
นอกจากนี้ ยังจ าเป็นส าหรับการสร้างแบบจ าลองทาง
นิเวศโดยวิธีการทางนิเวศวิทยาเชิงระบบ (system 
ecology) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่ความสูงระดับอกและความสูงของไม้ต้น เพื่อน ามาใช้
ประโยชนด์้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ   

 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิขององค์ประกอบพรรณไม้
จากแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 120 เมตร x 120 เมตร 

จ านวน 4 แปลง คือ 1) ป่าเต็งรัง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าแม่น้ าภาชี จังหวัดราชบุรี ความสูงพื้นที่ 233 – 253 
เมตร รทก.  2) ป่าเบญจพรรณ ในอุทยานแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ความสูงพื้นที่ 
253 - 288 เมตร รทก.  3) ป่าดิบช้ืนในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความ
สูงพื้นที่ 261 – 306 เมตร รทก. และ 4) ป่าดิบแล้ง
ร ะ ดั บ ต่ า ใ น อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ กุ ย บุ รี  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ความสูงพื้นที่ 164 - 176 เมตร รทก. 
ซึ่ งมี กา รวั ดขนาด เส้นผ่ าศูนย์ กล า งด้ วย เทปวั ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter tape) ส่วนความสูงของไม้
ยืนต้นที่สูงไม่เกิน 14 เมตรวัดด้วยไม้วัดความสูง (Tel-
O-Pole Measuring Stick) และที่สูงกว่านั้นใช้เครื่องมือ
ฮากาอัลติมิเตอร์ (haga altimeter) ร่วมกับไม้หนึ่งต่อ
สิบ เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาหาสมการความสัมพันธ์
โดยวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ด้วย
วิธีการก าลังสองน้อยที่สุด (least square method) ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

ผลและวิจารณ์  

 พบว่าในแต่ละสังคมพืช และในแต่ละชนิดของ
ไม้ต้นในสังคมพืชนั้น ๆ มีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดความโตที่ความสูงระดับอก (DBH, เซนติเมตร) 
และความสูงรวม (H, เมตร) ของต้นไม้ เป็นแบบลอกกา
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ริทึม (logarithmic) โดยมีค่าคงที่ของสมการและระดับ
ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 โดยมีสมการความสัมพันธ์ ส าหรับแต่ละสังคมพืช 
ดังนี ้
ป่าเต็งรัง 

H = -2.057 + 5.106 ln(DBH) ; R2 (adj.) = 65.46% 
ป่าเบญจพรรณ 

H = -7.327 + 7.688 ln(DBH); R2 (adj.) = 75.43% 
ป่าดิบช้ืน 

H = -8.029 + 8.067 ln(DBH); R2 (adj.) = 75.65% 
ป่าดิบแล้งระดับต่ า 

H = 1.543 + 3.098 ln(DBH); R2 (adj.) = 50.44% 
 
โดยสมการความสัมพันธ์ของความสู งและขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
คาดคะเนค่าความโตที่ความสูงระดับอกหรือความสูงได้
ในระดับที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับค่าความคลาดเคลื่อนของ
สมการนั้น ๆ  ซึ่ง Hinkle et al. (1988) ได้แบ่งเกณฑ์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ไว้ 5 ระดับ คือ มีความสัมพันธ์
กันสูงมาก (90 – 100%)  ความสัมพันธ์กันสูง (70 – 
90%)   ความสั มพั นธ์ ป านกลาง  ( 5 0  –  70%) 
ความสัมพันธ์ต่ า (30 – 50%) และความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ ามาก (0 – 30%) ผลการศึกษาครั้งนี้ระบุได้ว่า สมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบช้ืนมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง ขณะที่ป่าดิบแล้งระดับต่ านั้นมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า ทั้งนี้ระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความ
หนาแน่น รูปแบบการกระจายของไม้ยืนต้น และสภาพ
ภูมิประเทศที่ ไม้ต้นนั้น ๆ ขึ้นอยู่  ซึ่ งจ าเป็นต้องมี
การศึกษาต่อไปในอนาคต ส่วนสมกความสัมพันธ์ส าหรับ

ไม้ต้นชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในการศึกษาครั้งนี้ หาก
ต้องการใช้สมการเหล่านี้ในการคาดคะเนความโตหรือ
ความสูงก็อาจพิจารณาเลือกสมการรวมของสังคมพืชนั้น 
ๆ หรือพิจารณาจากชนิดที่มีรูปทรง (tree form) 
ใกล้เคียงกันก็ได้ 

สรุป    
 ส ม ก า ร ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูงระดับอกและความสูงของไม้
ต้ น  ภายในป่ าป่ าดิ บ ช้ืนและป่ า เบญจพรรณ มี
ความสัมพันธ์กันสูง (75.65 และ 75.43 % ตามล าดับ) 
สามารถน ามา ใ ช้ ในการประมาณความสู งหรื อ
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูงระดับอกในงานป่าไม้ ขณะที่
สมการในป่าดิบแล้งระดับต่ านั้นยังคงต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสมการ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
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บทน า 

ผักหวานเป็นผักหรือพืชอาหารจากป่าที่ได้รับ
ความนิยมสูง เพราะมีรสชาติดี จึงเป็นที่ต้องการของตลาด 
นอกจากนี้ผักหวานป่ายั งจัดเป็นผักที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงชนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแหล่ง
โปรตีน วิตามินซี และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีปริมาณใย
มากพอสมควรช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้น และยังเป็นพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ ลดอาการอักเสบทางผิวหนัง ลดน้ าตาลในเลือด  
ละลายไขมัน ฯลฯ(ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552) และส่วน
ใหญ่มักพบผักหวานอยู่ในป่าเต็งรัง โดยผักหวานป่าขึ้นใน
สังคมไม้รังเด่น (Khamyong, 1995) ระดับความสูงตั้งแต่ 
300-900 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พบตามที่
โคกบริเวณที่ดอนสูง สภาพดินเป็นดินลูกรังที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า ดินดาน ดินกรวดลูกรัง ดินปนทราย ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย (ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552) 

พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปง จังหวัดเชียงใหม่ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริอยู่ซึ่งภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบผักหวานป่าอยู่มากพอสมควร 
โครงการพัฒนาฯ มีเนื้อที่จ านวน 3,686 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนสันทราย (จักรพงษ์ และคณะ, 2551) สภาพป่า

ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ขณะที่บริเวณแอ่งที่ราบระหว่าง
หุบเขาเป็นป่าเบญจพรรณ โดยป่าทั้งสองมีบทบาท
ความส าคัญด้านการบริการระบบนิเวศ อาทิเช่น การกัก
เก็บน้ า การชะลอความเร็วของน้ า การป้องกันการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน ตลอดจนความส าคัญต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชนบ้านโปงในการอนุรักษ์พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปง 
ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อน าความรู้
ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังที่มีผักหวานป่า มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลและเพื่อการวางแผนการดูแลและอนุรักษ์ป่า 
ให้เกิดประโยชน์ท่ียั่งยืนต่อชุมชนตลอดไป 

พ้ืนที่ศึกษา 
ป่ า เต็ งรั ง โครงการพัฒนาบ้ านโปง อั น

เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ท าการวางแปลงตัวอย่างเพื่อศึกษาลักษณะ

โครงสร้างป่าเต็งรังและนิเวศวิทยาของผักหวานป่า ภายใต้
ภาพป่าเต็งรัง ที่มีผักหวานป่าขึ้นกระจายอยู่ตามพื้นป่า 
ดังนี ้

1. วางแปลงถาวรขนาด 4 เฮกแตร์ (200 x 200 
ม.) 
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2. ภายในแปลงตัวอย่าง ท าการวัดขนาดความ
โตของชนิดไม้ทุกต้นที่มีเส้นรอบวงมากกว่า 3.1 ซม. และ
สุ่มไม้ยืนต้นเพื่อวัดความสูง ซึ่งแบ่งเป็นไม้คละชนิดใน
แปลงตัวอย่าง เต็ง รัง ยางเหียง และรักใหญ่ 

3. ภายในแปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร 
เก็บข้อมูลมิติการเจริญเติบโตของต้นผักหวานป่าโดย ท า
การบันทึกขนาดความโตที่คอราก หรือ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่เพียงอก ความสูงทั้งหมด พร้อมติดหมายเลข
ประจ าต้นทุกต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ค่าดัชนีความส าคัญของพรรณ
ไม้ (Importance Value Index, IVI) ตามวิธีการของ อุทิศ
(2542) 
 วิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-
Wiener index of diversity)  ตามวิ ธี การของ Krebs 
(1972) นอกจากนี้ยัง  
 ท าการจัดช้ันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพียงอก 
(DBH) เพื่อน ามาพล็อตการกระจายและเปรียบเทียบ
ระหว่างแปลงตัวอย่าง  
 วิเคราะห์ค่าความสูงของต้นไม้ในแปลงศึกษา
แต่ละแปลงโดยใช้สมการพยากรณ์ความสูงต้นไม้ ตาม
วิธีการของ Ogawa and Kira (1977) โดยน าค่าความสูง
ต้นไม้ที่ได้ในแต่ละช้ันอายุมาสร้างสมการความสัมพันธ์ใน
รูปของ hyperbolic  
 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนลักษณะโครงสร้าง
และองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ ในเชิงปริมาณต่างๆ 
ได้แก่ จ านวนต้นผักหวานป่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ี
ระดับความสูงเพียงอกเฉลี่ย โดยใช้ Kruskal- Wallis test 
(Zar, 1999) 

ผลและวิจารณ์ 
ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของป่าเต็ง

รังที่มีผักหวานป่า 
จากการศึกษาพบไม้ยืนต้นท้ังหมด 9,162 ต้น

หรือเท่ากับ 2,291 ต้นต่อเฮกแตร์ มีจ านวน 40 ชนิด 36 
สกุล 22 วงศ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของไม้ยืน

ต้นในแปลงตัวอย่างสูงสุดคือ ต้นเต็ง มีค่าเท่ากับ 54.71 
เซนติเมตร ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีจ านวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด 40 
ชนิด จ านวน 5,735 ต้น คิดเป็น 1,433 ต้นต่อเฮกแตร์ 
โดยขนาดดังกล่าวพบเต็งมากท่ีสุด มีจ านวน 1,633 ต้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.47 รองลงมา รัง จ านวน 1,064 
ต้นและ พลวง จ านวน 743 ต้น ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกมากกว่า 10 เซนติเมตร พบจ านวน
ชนิดพันธุ์ทั้งสิ้น 25 ชนิด จ านวน 3,427 ต้น คิดเป็น 856 
ต้นต่อเฮกแตร์ โดยขนาดดังกล่าวพบเต็งมากที่สุด ซึ่งมี
จ านวน 865 ต้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.24 รองลงมาคือ 
รัง และ ยางเหียง มจี านวน 836 และ 819 ต้น ตามล าดับ 
ขนาดพื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 19.58 ตารางเมตรต่อเฮก
แตร์ จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าป่าเต็งรังในพื้นที่
บ้านโปงมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็งรังที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (พัชร์ธีรัตน์ และสุนทร , 
2558) และพื้นที่ป่าเต็งรังบ้านห้วยซลอบ ต าบลห้วยผา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 3175 และ 
2352 ต้นต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ ซึ่งวันชัย (2545) พบว่า
สภาพพื้นที่ที่ปล่อยให้มีการฟื้นตัว มีการทดแทนตาม
ธรรมชาติเป็นระยะเวลายาวนาน จ านวนชนิดพันธุ์ไม้ และ
จ านวนต้นเพิ่มขึ้น ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อังเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึง 
พ.ศ. 2542 ระยะเวลา 16 ปี พบว่ามีจ านวนพรรณไม้
เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2-4 เท่า และความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 1.5 
เท่า 

ส าหรับพื้นที่หน้าตัดรวมพบว่ามีพื้นที่เท่ากับ 
19.58 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า ป่าเต็งรังที่
มีการฟื้นตัว ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
(พัชร์ธีรัตน์ และสุนทร, 2558) และ ป่าเต็งรังในสภาพ
ธรรมชาติ ใน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (วิชญ์ภาส, 
2545) โดยมีขนาดพื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 32.18 และ 
29.2 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ตามล าดับ ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้มีค่าใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีป่าเต็งรัง บริเวณบ้านห้วยซ
ลอบ ต าบลห้วยผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (21.41 ตาราง
เมตรต่อเฮกแตร์)(อ านาจ และคณะ, 2558) เช่นเดียวกัน
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กับค่าความหลากชนิด โดยการศึกษาครั้งนี้มีค่า Shannon 
Wiener index เท่ากับ 2.08 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า พ้ืนท่ีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ (พัชร์ธีรัตน์ และสุนทร, 
2558) และ ใน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (วิชญ์ภาส, 
2545) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.46 และ 2.21 ตามล าดับ และมี
ค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็งรัง บริเวณบ้านห้วยซลอบ 
ต าบลห้วยผา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1.574) จากข้อมูลที่ได้
จะเห็นได้ว่าลักษณะเชิงปริมาณทางนิเวศวิทยาของป่าเต็ง
รัง พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปง ใกล้เคียงกับ พื้นที่ บ้าน
ห้วยซลอบ ทั้งนี้อาจเนื่องจากทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มี
ชาวบ้านเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าเหมือนกัน 
ในขณะที่ป่าเต็งรังบริเวณพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นสภาพ
ป่าที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และปล่อย
ให้มีการทดแทน ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนาดความโต (DBH) 
กับความสูง (H) ของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง มาสร้าง

สมการความสัมพันธ์ในรูปของ hyperbolic (Figure 1) 
พบว่า จากค่าขนาดความโต (DBH) ของต้นใด ๆในแปลง
ตัวอย่างที่มีขนาดความโตที่เท่ากัน ไม้รังมีความสูงที่สูง
กว่าไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามด้วยไม้คละชนิด ยางเหียง 
เต็ง และรักใหญ่ ตามล าดับ และพบว่า ค่าความสูงที่มาก
ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ (Hmax) ของรังเท่ากับ 25.447 เมตร 
รองลงมาค่าความสูงที่มากที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ (Hmax) 
ของไม้คละชนิดพันธุ์ในแปลงตัวอย่างเท่ากับ 23.155 
เมตร ค่าความสูงที่มากที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ (Hmax) ของ
ยางเหียงในแปลงตัวอย่างเท่ากับ 23.053 เมตร ค่าความ
สูงที่มากที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ (Hmax) ของเต็งในแปลง
ตัวอย่างเท่ากับ 22.153 เมตร และ ค่าความสูงที่มากที่สุด
ที่จะเกิดขึ้นได้ (Hmax) ของรักใหญ่ในแปลงตัวอย่าง
เท่ากับ 15.131 เมตร 
 

 
DBH (cm.) 

Figure 1. Relationship between DBH and height of trees found within a 4-ha plot of deciduous dipterocarp 
forest under the Ban Pong Royal-initiated Development Project, Maejo University habituated by M. suavis. 
(Mixed tree species:      ; Gluta usitata (Wall.) Ding Hou :        ; Shorea obtuse Wall. ex Blume .... ; 
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.:           and Shorea siamensis Miq.:___ ___ . estimated from the 
hyperbolic eqnation (H=1/[(1/aD)+(1/H*)]. By the method of Ogawa and Kira (1977) 

เมื่อพิจารณาภาพรวมของผักหวานป่าและไม้
ยืนต้นของแต่ละชั้นความสูงจากระดับน้ าทะเล โดยแบ่ง

แปลงตัวอย่างขนาด 20x 20 เมตร (ระดับต่ าเท่ากับความ
สูงจากระดับน้ าทะเล 399-421 เมตร ระดับกลางเท่ากับ
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ความสูงจากระดับน้ าทะเล 422-447 เมตร และระดับสูง
เท่ากับความสูงจากน้ าทะเล 448-473 เมตร) พบว่า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางคอรากของผักหวานป่าเฉลี่ย จ านวน
ของไม้ยืนต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกไม้ยืนต้น
สูงสุด จ านวนต้นที่อยู่ วงศ์  Dipterocarpaceae และ
จ านวนต้นรัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ
ความส าคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะที่จ านวนต้นผักหวาน
ป่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอรากสูงสุด ความสูงของ
ผักหวานป่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยของ
ไม้ยืนต้น และความสูงไม้ยืนต้น ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความส าคัญทางสถิติ 0.05  

สรุป 
การศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่า

เต็งรังท่ีมีผักหวานป่า บริเวณโครงการพัฒนาบ้านโปงอัน
เนื่องมากจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการวางแปลงถาวรขนาด 200 x 200 เมตร 
พบไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง 2,291 ต้น/เฮกแตร์แตร์ 
จ านวน 40 ชนิด 36 สกุล 22 วงศ์ และผักหวานป่า 202 
ต้น/เฮกแตร์ ค่า Shannon-Wiener index เท่ากับ 2.08 
ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) สูงสุด ได้แก่ เต็ง 
มีแค่เท่ากับ 66.46  ไม้ยืนต้นส่วนมากมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกอยู่ในช่วง 5.0-7.5 เซนติเมตร ส่วน
ผักหวานป่าที่พบมากที่สุดอยู่ ในช้ันขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอราก 0.25-0.5 เซนติเมตร ผลการทดสอบ
ความแปรปรวนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอรากของ
ผักหวานป่าเฉลี่ย จ านวนของไม้ยืนต้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกไม้ยืนต้นสูงสุด จ านวนต้นที่อยู่วงศ์ 
Dipterocarpaceae และจ านวนต้นรังมีความแตกต่าง
กันตามระดับความสูงของพื้นที ่
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บทน า   
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีนโยบาย
มุ่งเน้นให้มีการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐาน
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ Forest 
Stewardship Council (FSC) รวมไปถึงการส่งเสริมและ
พัฒนา ชุมชนท้องถิ่นโดยการสร้างงานสร้างอาชีพตาม
แนวทาง เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วน
ร่วม (อ.อ.ป., 2559) เพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้ที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมรวมไปถึงผลตอบแทนที่ดี
ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมาตรฐานท่ีได้รับสามารถ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับไม้ในราคาที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากการ
ตระหนักในคุณค่าของไม้ที่ได้จากแปลงปลูกที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม (Nebel et al., 2005) การบริหารงานของ อ.
อ.ป.ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
อ.อ.ป. และชุมชน ซึ่งการประเมินผลประโยชน์ร่วม แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของอ.อ.ป. ที่มี
คุณค่าในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เนื่องจากชุมชนได้รับ
ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมในการพึ่งพิงป่าอนุรักษ์ที่
สวนป่าได้กันพื้นที่ไว้ ดังนั้น งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลประโยชน์ร่วมในการ
จัดการสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการสวนป่าขอ
งอ.อ.ป จากการปลูกป่าที่ไม่ได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจ

เท่านั้น แต่ยังค านึงถึงประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนโดยรอบสวนป่าด้วย 

พ้ืนที่ศึกษา 
 สวนป่า อ.อ.ป. ภาคเหนือบน ได้แก่ สวนป่าขุน
แม่ค ามี (Khunmaekammee: MK) อ.ร้องกวาง และสวน
ป่าวังช้ิน (Wangchin: WC) อ.วังช้ิน จ. แพร่ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นท่ีเพื่อ
ส ารวจสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับ
ชาวบ้านในพื้นท่ี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจาก
เอกสารรายงาน และการจัดประชุมกลุ่มย่อย  
 2. การวิเคราะห์เป็นการประเมินเชิงคุณภาพทั้ง 
3 ด้านของผลประโยชน์ร่วม คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคม และด้านเศรษฐกิจ (Table 1) โดยใช้เกณฑ์คุณค่าที่
ได้รับการยอมรับ คือ การก าหนดขนาดของมูลค่าในเชิง
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการจัดการสวนป่า ได้แก่ 0=
ระดับความส าคัญต่ า 1=ระดับความส าคัญกลาง และ2=
ระดับความส าคัญสูง จากแนวคิดของ Vihervaara et al. 
(2010) โดยมีประเด็นพิจารณาจากการประยุกต์แนวคิด
ผลประโยชน์ร่วม (co-benefits) ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (2560), Austin 
et al. (2016) และ Neugarten et al. (2016)  
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Table 1 Co-benefits’ principle of forest management 
Principle 

Environmental: Air pollution, Water pollution, Water 
use, Hazardous waste, Soil erosion, Soil fertility, 
Biodiversity conservation 
Social: Community participation, Human health, 
Cultural social development, Human development, 
Food security, Food bank, Gender opportunity 
Economics: Employment opportunity, Investment 
supporting, Career development, Marketing 
opportunity, Curtail extension, Agroforestry extension, 
Agroforestry knowledge transfer 

ผลและวิจารณ์ 

 การประเมินประสิทธิภาพของผลประโยชน์ร่วม
ในการจัดการสวนป่าของสวนป่าวังช้ินและสวนป่าขุนแม่ค า
มี พบว่า การจัดการสวนป่าด้านสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ย 
0.57 ของทั้งสองสวนป่ามีค่าเท่ากัน (Table 2) แสดงถึง 
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นของผลประโยชน์ร่วมที่เกิดขึ้นในการ
พยายามรักษาต้นน้ ายมในสวนป่าขุนแม่ค ามี และกลางน้ า
ยมในสวนป่าวังช้ิน ท าให้เกิดระบบนิเวศที่ดีและควบคุมการ
ไหลของน้ าตามธรรมชาติ ท าให้ประจักษ์ในประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการสวนป่าที่ร่วมกันดูแล เพื่อให้คน
ปลายน้ า ได้ มี น้ า ใ ช้ ตลอดปี  หรื อประโยชน์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ชุมชนได้รับ
จากการบริหารจัดการสวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

Table 2 Evaluation of environmental efficiency 

Principle MK WC 
Air pollution  0 0 
Water pollution  0 0 
Water use  2 2 
Hazardous waste 0 0 
Soil erosion 2 2 
Soil fertility 2 2 
Biodiversity conservation 2 2 
Total 8 8 

 การจัดการสวนป่าด้านสังคมของทั้งสองสวน
ป่ามีคะแนนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน 0.57-0.64 (Table 3) 
แสดงถึง การให้ความร่วมมือระหว่างชุมชนและสวนป่า 
ในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า หรือแม้กระทั่งการ
ประชาสัมพันธ์และอบรมเรื่องการป้องกันไฟป่า เพื่อให้
เกิดความร่วมมือจากชุมชนในการป้องกันไฟป่า ส าหรับ
การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน
ทั้งสวนป่าและชุมชนเช่นเดียวกับที่รัสเซียมีการปฏิบัติ
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน (Maletz and Tysiachniouk, 2009)  
Table 3 Evaluation of social efficiency  

Principle MK WC 
Community participation 2 2 
Human health 1 1 
Cultural social 
development 

1 2 

Human development 1 1 
Food security 1 1 
Food bank 1 1 
Gender opportunity 1 1 
Total 8 9 
Average 0.57 0.64 

การจัดการสวนป่าด้านเศรษฐกิจของทั้งสองสวน
ป่ามีคะแนนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน 0.57-0.64 (Table 4) 
แสดงถึง ชาวบ้านรอบบริเวณสวนป่ามีโอกาสในการท างาน
กับสวนป่า และสามารถเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ในทรัพยากร
ที่ มี อยู่  ความสั มพั นธ์ ในการตระหนั กในการ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนมีอยู่ ช่วยท าให้เกิดระบบ
นิเวศวิทยาทางสังคม เกี่ยวกับการพึ่งพิงทรัพยากรรวมทั้ง
การจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างเหมาะสม (Baldwin 
et al., 2017) เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาวบ้านรอบบริเวณ
สวนป่าให้ดีขึ้นได้ดังนั้น ประสิทธิภาพที่ เกิดขึ้นของ
ผลประโยชน์ร่วมในการจัดการสวนป่าทั้ง 3 ด้าน พบว่ามี
ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันของทั้งสองสวนป่าทั้งสามด้าน 
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(Fig. 1) โดยประสิทธิภาพการจัดการสวนป่าที่ เกิดขึ้น
นอกจากมูลค่าด้านการค้าแล้วยังค านึงถึงมูลค่าภายนอก 
เช่น การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดินการเป็นแหล่ง 

Table 4 Evaluation of economics efficiency  

Principle MK WC 
Employment opportunity 1 1 
Investment supporting 1 1 
Career development 1 2 
Marketing opportunity 0 0 
Curtail extension 1 1 
Agroforestry extension 2 2 
Agroforestry knowledge 
transfer 

2 2 

Total 8 9 
Average 0.57 0.64 

 

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นต้น (European Commission DG ENV, 2011) 
ซึ่งในประเทศอเมริกาได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการสวนป่าเพิ่มขึ้น โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นทั้งสามด้านแล้ว ในอนาคต
ประโยชน์ที่ เกิดจากการกักเก็บคาร์บอน  การเก็บ
พลังงานชีวมวล ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
สวนป่าได้มากขึ้น (Moore, et al, 2012)  และเพื่อ
เป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
โดยรอบสวนป่าด้วย ซึ่งความส าคัญของประสิทธิภาพ
การจัดการสวนป่าในเม็กซิโกมีเป้าหมายเพื่อความกินดี
อยู่ดีของชุมชนและการช่วยกันรักษาป่าโดยรอบ
เช่นเดียวกัน (Taylor, 2005) 
สรุป 
 ประสิทธิภาพท่ีเกิดขึ้นของผลประโยชน์ร่วมใน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจในการจัดการ
สวนป่า ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของ อ.อ.ป.ในพื้นที ่

 
Fig. 1 Co-benefits efficiency of forest management 

ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ แม้กระทั่งในช่วงระหว่าง
การเติบโตของป่าเศรษฐกิจ ท าให้เกิดประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อมต่อชุมชนโดยรอบสวนป่า ซึ่งประสิทธิภาพ
ของการเป็นป่าต้นน้ ายมในพื้นท่ีการดูแลของสวนป่าแม่
ค ามี ท าให้เกิดระบบนิเวศที่ดีและควบคุมการไหลของ
น้ าตามธรรมชาติ จนกระทั่งถึงกลางน้ ายมในพื้นที่ดูแล
ของสวนป่าวังช้ิน ท าให้ประจักษ์ในประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการสวนป่าท่ีร่วมกันดูแล เพื่อให้คนปลาย
น้ าได้มีน้ าใช้ตลอดปี ส่งผลเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อ
ความกินดีอยู่ดีของชุมชนที่เติบโตไปพร้อมๆ กับการ
บริหารงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
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การแปรผันของการเติบโตของไม้สนประดิพัทธ์ ในแปลงทดสอบลูกหลาน 
บริเวณพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและกาญจนบุรี 

Growth variation of Casuarina junghuhniana Miq in Progeny Trials  
in Kamphaeng Phet and Kanchanaburi Province 

 
ณัฐวุฒิ แก่นนาค1* วาทินี  สวนผกา2 สาพิศ  ดิลกสมัพันธ์2 
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บทน า   
 ไม้ สนประดิ พั ทธ์  (Casuarina junghuhniana 
Miq) เป็นไม้วงค์ Casuarinaceae มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่เกาะ
ชวาประเทศอินโดนีเซีย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูง
ประมาณ 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ ล าต้นเปลาตรง เรือน
ยอดรูปกรวยแหลม กิ่ งขนาดเล็ กท ามุ มแหลมกับ 
ล าต้น และแตกกิ่งเป็นระเบียบ ก่ิงย่อยสีเขียวเรียงกันเล็ก
มากคล้ายรูปเข็ม แต่ละกิ่งยาว 10-20 ซม. เปลือกของล า
ต้นสีน้ าตาลปนเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ลอกเป็นแผ่นเล็ก ๆ 
ห้อยตามล าต้น ชอบขึ้นในดินทรายใกล้ทะเลจนถึงภูเขาสูง
ถึง 3,100 เมตรจากระดับน้ าทะเล สามารถเจริญเติบโตได้
ในดินทรายจนถึงดินเหนียวซึ่งมีความเป็นกรด เป็นด่าง pH 
2-8 (สมฤดี, 2549) ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าว ท าให้ไม้ไม้
สนประดิพัทธ์ จัดเป็นไม้ที่เหมาะสมในการน ามาส่งเสริมให้
ประชาชนทั่วไปหันมาประกอบอาชีพปลูกสร้างสวนป่า
 การแปรผันของการเติบโตของไม้สนประดิพัทธ์ ใน
แปลงทดสอบลูกหลานบริเวณพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและ
กาญจนบุรี เป็นการศึกษาที่จัดท าขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไม้สนประดิพัทธ์ ซึ่งเป็นไม้โตเร็วท่ีมี
ความส าคัญ และเหมาะสมที่จะน าไปส่งเสริมให้ประชาชน
ที่สนใจจะประกอบอาชีพการปลูกสร้างสวนป่า เมื่อดูจาก
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของไม้ชนิดนี้ จึงเป็นไม้ที่
ควรจะน าส่งเสริมให้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในแง่ของไม้
เชิงเศรษกิจ แต่เนื่องจากองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไม้ชนิด

นี้ยังมีอยู่น้อย จึงเป็นเหตุที่สมควรเร่งเพิ่มเติมงานวิจัย ซึ่ง
ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้สนประดิพัทธ์ิ
ทั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและก าแพงเพชร 

อุปกรณ์และวิธีการ   
 1. สถานที่ท าการศึกษา 
 ศูนย์วนวัฒน์วิจัยภาคกลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ซอย
ท่าล้อ 50 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
พื้นที่ศึกษาทดลองอยู่บริเวณแปลงทดลองปรับปรุงพันธุ์ไม้
ป่าไทรโยค หมู่ที่ 11 ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,600 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ ราบเชิ งเขาสลับเนินเขา พื้ นที่ อยู่ เหนือจาก
ระดับน้ าทะเล ประมาณ 370 เมตร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี
ละ 1,500 มิลลิเมตร 
 สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 
4,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มี
ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 100 – 300 เมตร 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 900-1,200 มิลลิเมตร 
 2. แหล่งเมล็ดที่ใช้ในการทดลอง 
 ไม้สนประดิพัทธ์ ที่ใช้ในการศึกษา สร้างขึ้นโดย
ใช้กล้าไม้ที่เพาะจากเมล็ด จ านวน 83 แม่พันธุ์ (families) 
และเป็นกล้าไม้ที่ได้จากการปักช า จ านวน 7 สายต้น 
(clones) ซึ่งเมล็ดไม้ที่น าไปสร้างแปลงทดลองดังกล่าว 
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เป็นเมล็ดไม้ที่มาจากแปลงทดสอบลูกหลานไม้สน
ประดิพัทธ์ รุ่นที่ 1 สถานีวนวัฒนวิจัยล าเภาล าทราย 
จ านวน 43 families การศึกษาศึกษามุ่งท าการศึกษา 
เฉพาะเมล็ดไม้แม่พันธุ์ที่มาจากแปลงทดสอบลูกหลานไม้
สนประดิพัทธ์ รุ่นที่ 1 สถานีวนวัฒนวิจัยล าเภาล าทราย 
จ านวน 43 families เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์กรรมมาแล้วหนึ่งรอบพันธุ์กรรม 
 3. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดสอบแบบ Latinized row-
column design จ านวน 6 ซ้ า (replications) ซ้ าละ 3 ต้น 
รวมทั้งสิ้น 1,620 กล้า โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
การสุ่มสายพันธุ์ลงในแปลงทดสอบ ระยะปลูกระหว่างแถว 
3.0 เมตร และระหว่างต้น 2.0 เมตร ปลูกเมื่อเดือนสิงหาคม 
2556 
 4. การเก็บข้อมูล 

 ท าการศึกษาอัตราการรอดตาย การเติบโต ของ
ไม้สนประดิพัทธ์ ในแปลงทดสอบสายพันธุ์ไม้สนประดิพัทธ์ 
รุ่นที่ 2 โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก ด้วยเทปวัด
เส้นผ่านศูนย์กลาง เมื่ออายุ 1 ปี จนถึง 4 ปี และวัดความ
สูงทั้งหมด (total height, H) ด้วยไม้วัดความสูง เมื่ออายุ 1 
ปี จนถึง 4 ป ี

ท าการศึกษาอัตราการเติบโตสัมพัทธ์ทั้งทางเส้น
ผ่านศูนย์กลางระดับอกและความสูงในแต่ละช่วงเวลาของ
ไม้สนประดิพัทธ์ โดยศึกษาอัตราการเติบโตสัมพัทธ์ทาง
เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกโดยใช้สูตร (พงศักษ์, 2521) 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of variance 

(ANOVA) โดยใช้ค่าทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และจัดกลุ่มความแตกต่างโดยวิธี  Duncan’s New 
Multiple Range Test ในการวิเคระห์ความแปรปรวนของ
ของค่าเฉลี่ยต่างๆ เช่น อัตราการรอดตาย ความโตที่ 
เส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก ความสูงทั้งหมด และอัตราการ
เจริญเติบโตสัมพัทธ ์ระหว่างสายพันธุ์ภายในแปลงทดสอบ
ลูกหลานไม้สนประดิพัทธ์ รุ่นที่ 2

ผลและวิจารณ์  
 ผลการศึกษาพบว่าไม้สนประดิพัทธ์ทั้งบริเวณ

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดก าแพงเพชร มีอัตรา
การรอดตายไม่ต่างกันระหว่าง families ในปีที่ 1 และ-3 
ซึ่งผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ พิเศรษฐและ
เกียรติก้อง (2549) ที่ท าการศึกษาไม้สนประดิพัทธ์อายุ 2 
ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยล าเภาล าทราย พบว่าอัตราการรอด
ตายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  
(p<0.01) ระหว่าง families  มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยอยู่
ที่ ร้อยละ 54.19 เป็นผลมาจาก family ที่ได้น ามาสร้าง
แปลงศึกษาทั้งสองพื้นที่นั้น เป็น family ที่ผ่านการ
ปรับปรุ งพันธุ์ มาแล้วหนึ่ งรอบพันธุกรรม ท า ให้มี
ความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ากับพื้นที่ปลูกใน
ประเทศไทยได้ระดับหนึ่ง จะสังเกตุได้จาก อัตราการรอด
ตายเฉลี่ยในปีที่ 3 ของทั้งสองพื้นที่ สูงกว่าการทดลองที่
สถานี วนวัฒนวิ จั ยล า เภาล าทรายที่ อยู่ ในจั งหวัด
กาญจนบุรีเช่นกัน ส าหรับผลการศึกษาอัตราการรอดตาย
ในปีที่ 4 ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเกิดความเสียหายจาก
การที่ไฟป่าเข้าภายในแปลงศึกษาวิจัยท าให้ผลการศึกษา
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพื้นที่ปลูกของไม้สน
ประดิพัทธ์ในปีที่ 4 ยังไม่แน่ชัดจึงควรศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

ส าหรับการศึ กษาด้ านความโต เส้นผ่ าน
ศูนย์กลางที่ระดับอกและความสูงของไม้สนประดิพัทธ์ จะ
เห็นความสามารถในการเติบโตทางขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ระดับอก และความสูงของแต่ละ family มี
ความแตกต่างกันระหว่าง family ยกเว้นผลการศึกษา
ด้านความสูงของบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัด สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาไม้สนประดิพัทธ์อายุ 2 ปี ที่สถานีวนวัฒน
วิจัยล าเภาล าทราย (พิเศรษฐ และ เกียรติก้อง, 2549) 
และ ผลการศึกษาไม้สนประดิพัทธ์อายุ 4 ปี ในแปลง
ทดสอบถิ่นก าเนิดนานาชาติไม้สนประดิพัทธ์ ท่ีจังหวัดศรี
สะเกษ (พิเศรษฐ และชิงชัย, 2544) แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถในการเติบโตทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ี
ระดับอกและความสูงของแต่ละ family ความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ความแตกต่างกัน
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อย่างชัดเจนของการเติบโตทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ี
ระดับอกและความสูงนั้น เกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของต้นไม้ (ลดาวัลย์ , 2550) 
เนื่องจากไม้สนประดิพัทธ์ที่มีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติมา
จากพ้ืนท่ีที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลต่ าจะมีการเติบโต
ทั้งความโตเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกและความสูงที่สูง
กว่าว่าไม้สนประดิพัทธ์ที่มีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติมาจาก
พื้นที่ท่ีมีความสูงจากระดับน้ าทะเลสูง (พิเศรษฐและชิงชัย
, 2544)  

จากผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์
ทั้งทางเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกและทางความสูงพบว่า
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งสองพื้นที่ คืออัตราการ
เจริญเติบโตสัมพัทธ์ทั้งทางเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก
และทางความสูงมีค่าไม่แตกต่างกันระหว่าง families 
ภายในช้ันปีเดียวกันที่ท าการศึกษา แต่หากพิจารณาทั้ง 3 
ช้ันปีจะเห็นได้ว่า อัตตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ทั้งทาง
เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกและทางความสูง มีค่ามาก
ที่สุดในช่วงปีที่ 1-2 และลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น 
โดยพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีอัตราการเติบโตสัมพัทธ์ของ
เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกอยู่ที่ 0.8052, 0.29242 และ 
0.21514 ซม./ปี ตามล าดับ และมีอัตราการเจริญเติบโต
สัมพัทธ์ทางความสูงอยู่ที่  0.5522, 0.2388 และ 0.1185 
ม./ปี ตามล าดับ บริเวณพื้นที่ตังหวัดก าแพงเพชร   มี
อัตราการเติบโตสัมพัทธ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก 
ดังนี้ 1.850, 0.4976 และ 0.3677 ซม./ปี ตามล าดับ และ
อัตราการเติบโตสัมพัทธ์ทางความสูงอยู่ที่  0.6902 , 
0.4262 และ 0.2850 ม./ปี ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของการ
เติบโตของต้นไม้ทั่วไป ในระยะ Exponential phase ที่
การเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากต้นไม้ยังมีขนาดเล็ก
มาก แต่การเติบโตจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ
ทวีคูณ ซึ่งการเติบโตในระยะนี้จะค่อนข้างสั้น (ลดาวัลย์ , 
2550) แต่ทั้งนี้ผลการศึกษายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน 
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ อาจได้รับอิทธิพล
ความแปรผันความผันแปรของสิ่งแวดล้อม เช่นการขาด
ธาตุอาหาร และน้ า จึงควรที่จะน าประเด็นดังกล่าวมา
ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

สรุป   
 การแปรผันของการเติบโตของไม้สนประดิพัทธ์ 
ในแปลงทดสอบลูกหลานบริเวณพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร
และกาญจนบุรีนั้น พบว่าไม้สนประดิพัทธ์ มีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ปลูกไม่ต่างกันระหว่าง 
families ในปีที่ 1 และ-3 แต่ในปีที่ 4 ผลการศึกษายังไม่
ชั ด เ จน เป็ นผลจากไฟป่ า เ กิ ดขึ้ นบริ เ วณแปลงที่
ท าการศึกษา โดยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี family ที่มี
อัตรารอดตายสูงที่สุด คือ หมายเลข 84, 82 และ 72 มี
อัตรารอดตายเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 77.83 และในพื้นที่
จังหวัดก าแพงเพชร family ที่มีอัตรารอดตายสูงที่สุด คือ 
หมายเลข 72 และ 102 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 
100 

ความโตเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระดับอกและความสูง
ของไม้สนประดิพัทธ์ บริเวณพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและ
กาญจนบุรี พบว่าในแต่ละพื้นที่ ความสามารถในการ
เติบโตทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกและความ
สูงของไม้สนประดิพัทธ์มีความแตกต่างกัน ตาม family 
ความแตกต่างดังกล่าว เกิดจากปัจจัยภายในของไม้สน
ประดิพัทธ์ โดยพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี family ที่มีความ
โตเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกสูงสุดเมื่ออายุ 4 ปี คือ
สายพันธุ์หมายเลข 103 มีความโตเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
อยู่ที่ 13.50 ซม. และ family ที่มีความสูง สูงสุดเมื่ออายุ 
4 ปี คือ family หมายเลข 91 มีความสูงอยู่ที่ 13.32 ม. 
บริเวณพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร family ที่มีความโตเส้น
ผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกสูงสุดเมื่ออายุ 4 ปี คือ family 
หมายเลข 84 มีความโตเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 7.67
ซม. และ family ที่มีความสูง สูงสุดเมื่ออายุ 4 ปี คือ
family หมายเลข 71 ความสูงอยู่ที่ 9.16 ม. 

อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ทั้งทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลางระดับอกและทางความสูง ในปีที่ 1 และ-4 ไม้
สนประดิพัทธิ์มีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ทั้งทางเส้น
ผ่านศูนย์กลางระดับอกและทางความสูง มากท่ีสุดในช่วง
ปีท่ี 1 และ-2 และลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น  
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บทน า   

ประเทศไทยมีพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิด
การกระจายอ านาจทางการเมือง (Decentralization) 
เพื่อมุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการแข่งขัน
กับต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านการศึกษา 
การกระจายรายได้ แก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรให้ที่ดี ขึ้น (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2555) การเร่งรัดการพัฒนาส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง
อย่างมากมาย เช่น  การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายอย่างอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพ การลักลอบล่าสัตว์
เพื่อน ามาขาย ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันลดลงอย่าง
อย่างมากจากข้อมูล ปี พ.ศ. 2516 ที่มีพื้นที่ป่าไม้ 
221,707 ตร.กม. ปี พ.ศ. 2541 มีพื้นที่ลดลงเหลือเพียง 
129,722 ตร.กม. ปี 2551 มีพื้นที่ป่าไม้ 171 , 585.65 
ตร.กม. ปี 2556 มีพื้นท่ีป่าไม้ 102,119,537.50 ตร.กม. 
และปี 2557 มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 102,285,400.00 คิดเป็นร้อย
ละ 31.62 (ส านักงานแผนงานและสารสนเทศ กรมป่า
ไม้, 2557)  

จากปัญหาดังกล่าวได้มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยเริ่มแนวคิด 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วยเหตุนี้แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชนจึงเกิดขึ้น ซึ่ง “ป่าชุมชน” เป็น
ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรนิเวศป่าไม้ที่มีชุมชน
เป็นฐาน หรือเป็นการจัดการทรัพยากรร่วมกันของ
ชุมชน และมอบอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืน ตามความเช่ือและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (สมหญิง, 2557)การอ้างอิงใช้ระบบ
นาม-ปี และการมีการจัดตั้งป่าชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของ
การสร้างสังคมฐานความรู้อย่าง แท้จริง เพราะว่าคนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่ วมจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่เป็นฐานต้นทุนชีวิต (เสน่ห์, 2545)   

จากความส าคัญของป่าชุมชนข้างต้นท าให้ใน
ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก ดังเห็นได้จาก
ปริมาณวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา และรายงาน
การวิจัยของกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536-2558  มี
จ านวน 35 เรื่อง โดยมีบริบทพื้นท่ีแตกต่างกัน ท าให้พบ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกัน 
ท าให้ไม่พบข้อสรุปในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการป่าชุมชนในภาคเหนือที่ชัดเจน ดังนั้นคณะผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาเชิงอภิมานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการป่าชุมชนภาคเหนือของประเทศไทยโดย
ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่าชุมชนภาคเหนือของประเทศ
ไทย ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่าชุมชน และวิเคราะห์ปัจจัย



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวทิยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหวา่ง วันท่ี 18-19 มกราคม พ .ศ. 2561 

 

 

หน้า 22       การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

คุณลักษณะงานวิจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพงานวิจัยของ
งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ป่าชุมชน 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
1. ขอบเขตการวิจัย 

 1.1 รวบรวมผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการป่าชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ศึกษาใน
เชิงปริมาณ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทยในช่วง 
ปี พ.ศ. 2536-2558 จ านวน 35 เล่ม โดยมีพื้นที่ป่าชุมชน
ที่ศึกษาไม่ซ้ ากัน  

1.2 ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลักคือ ตัวแปรอิสระ จ านวน 30 ตัวแปรได้แก่ 1. เพศ
ผู้วิจัย 2.ประเภทงานวิจัย 3. สถาบันท่ีท าวิจัย 4. สาขาท่ี
ท าวิจัย 5. แนวคิดป่าชุมชน 6. แนวคิดองค์กรชุมชน 7. 
แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  8. แนวคิดการ
กระจายอ านาจ 9. แนวคิดความคิดเห็นและทัศนคติ 10. 
แนวคิดมนุษย์นิเวศ 11. แนวคิดนโยบายสาธารณะ 12. 
แนวคิดความรู้ความเข้าใจ 13. แนวคิดผู้น าองค์การ 14. 
ลักษณะช่ือเรื่อง 15. การใช้ประโยชน์จากป่า 16. ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชน  17. การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 18. การค านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ 19. ความ
เช่ือในตัวผู้น า 20. การได้รับการฝึกอบรม 21. การเป็น
สมาชิกกลุ่ม 22. การพบปะเจ้าหน้าที่ 23. ความตระหนัก
ในความส าคัญของป่า 24. การเข้าร่วมกิจกรรม 25. 
ต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน 16. ทัศนคติ 27. จ านวนหน้า 28. 
จ านวนสมมติฐาน 29. จ านวนตัวแปรที่ศึกษา 30. จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรตาม คือ คุณภาพงานวิจัย 

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงอภิมาน 
(Meta-analysis) มาสังเคราะห์จนเกิดความรู้ในหัวข้อนั้น 
(นงลักษณ์, 2542: 6) โดยใช้การสังเคราะห์เชิงปริมาณ 
(quantitative synthesis) โดยรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 35 เล่ม ใช้แบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัย และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของทัศวรรณ 

(2550) เป็นต้นแบบ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
( frequency)  ร้ อ ย ล ะ  ( percentage)  วิ เ ค ร า ะ ห์
คุณลักษณะงานวิจัยและปัจจัยที่สัมพันธก์ับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการป่าชุมชน และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย
พ หุ คู ณ แ บ บ เ ป็ น ขั้ น ต อ น  ( stepwise multiple 
regression analysis) ในการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยคุณลักษณะงานวิจัย 
จ านวน 30 ปัจจัย กับตัวแปรตามคือ คุณภาพงานวิจัย  

ผลและวิจารณ์ 
วิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการป่าชุมชนภาคเหนือของประเทศ
ไทย  

การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ป่าชุมชนพบมากที่สุดในปี  2543, 2545 และ 2546 
จ านวน 4 เล่ม (ร้อยละ 11.4) สถาบันการศึกษาที่ผลิต
งานวิจัยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 
10 เล่ม (ร้อยละ 28.6) สาขาวิชาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด 
คือ สาขาส่งเสริมการเกษตร จ านวน 8 เล่ม (ร้อยละ 22.9) 
ทฤษฎีหลักท่ีใช้ในการวิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมมากที่สุด จ านวน 35 เล่ม (ร้อยละ 100) 
ส่วนทฤษฎีที่ ใช้ประกอบกับทฤษฎีหลักส่วนใหญ่ใช้
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการป่าชุมชนมากท่ีสุด จ านวน 
33 เล่ม (ร้อยละ 94.3) พื้นท่ีในการท าวิจัย พบว่า พ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด จ านวน 10 เล่ม (ร้อยละ 28.6)  
 จากช่วงปีที่มีการศึกษามากที่สุดคือ 2543-
2546 อาจเนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 7 และ ฉบับที่  8 อีกทั้งนโยบายทาง
การเมืองที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมท าให้ประเด็นเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนได้รับความสนใจใน
การศึกษาอย่างมาก ส่วนสถาบันการศึกษาที่ผลิตงานวิจัย
มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องจากเป็น
มหาวิทยาลัยที่มี เปิดการเรียนการสอนหลากหลาย
สาขาวิชา และมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้โดยตรง  
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการปา่ชุมชน  

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมที่พบจากเอกสาร
งานวิจัย ท้ังหมด 21 ปัจจัย โดยสามารถเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชน การได้รับข้อมูลข่าวสาร การ
ได้รับการฝึกอบรม การใช้ประโยชน์จากป่า ระดับ
การศึกษา เพศ อาชีพ การเข้าร่วมกิจกรรม ทัศนคติ อายุ 
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน การค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ จ านวนที่ดินท ากินของครัวเรือน การ
พบปะเจ้าหน้าที่ ความตระหนักในความส าคัญของป่า 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน สภาพ
ป่า ความเช่ือในตัวผู้น า ตามล าดับ 
 มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยที่พบมีความหลากหลาย
เนื่องจากการจัดการมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
สามารถแบ่งปัจจัยที่ค้นพบเป็นกลุ่ม ได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
ปัจจัยบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ
ปัจจัยทางจิตวิทยา โดยปัจจัยบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น จะมีความสัมพันธ์ที่พบ
กับการมีส่วนร่วมน้อยกว่าปัจจัยอื่นในเล่มงานวิจัยถ้า
เปรียบเทียบกับปัจจัยประเภทอื่น โดยปัจจัยการใ ช้
ประโยชน์จากป่ามีความส าคัญและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Lindsey (2008) และ Adcharaporn and Yeon-su 
(2007) ที่พบว่าการใช้ประโยชน์จากป่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการจัดการป่าชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 

วิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะงานวิจัยที่สัมพันธ์
กับคุณภาพงานวิจัยของงานวิจัย  

ตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะงานวิจัย จ านวน 30 
ตัวแปร เมื่อน ามาพยากรณ์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) มีเพียง 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพงานวิจัย (ตารางที่ 1)  

การศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันท านาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะงานวิจัยกับ
คุณภาพงานวิ จั ย  พบว่ ามี ตั วแปร  การค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ จ านวนตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 

จ านวนสมมติฐาน ความตระหนักในความส าคัญของป่า 
สาขาท่ีท าวิจัย และ แนวคิดนโยบายสาธารณะ ซึ่งมี 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอนในการพยากรณ์ปัจจัยคณุลักษณะงานวิจยัที่มี
ความสัมพันธ์กับคณุภาพงานวิจัย 

ปัจจัยคุณลักษณะ
งานวิจัย 

ค่าสัมประ
สิทธ์ของตัว
แปรอิสระ 

t-value p-value 

1.การค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

0.59 2.23 0.034 

2.จ านวนตัวแปรที่
ศึกษาทั้งหมด 

0.089 3.69 0.001 

3.จ านวนสมมติฐาน 0.052 2.09 0.046 
4.ความตระหนักใน
ความส าคัญของป่า 

0.46 1.69 0.101 

5.สาขาที่ท าวิจัย 0.68 3.08 0.005 
6.แนวคิดนโยบาย
สาธารณะ 

-1.05 -1.93 0.064 

           ค่าคงที่ 1.882    
R = 0.50 R2= 0.58 

นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถ
อธิบายคุณภาพงานวิจัย ได้ร้อยละ 58 (R2= 0.58) 
สามารถเขียนรูปแบบพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ 
งานวิจัยที่มีคุณภาพ = 1.882 + 0.59 (การค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ) + 0.089 (จ านวนตัวแปรที่ศึกษา
ทั้งหมด) + 0.052 (จ านวนสมมติฐาน) + 0.46 (ความ
ตระหนักในความส าคัญของป่า) + 0.68 (สาขาท่ีท าวิจัย) 
– 1.05 (แนวคิดนโยบายสาธารณะ) 

 จากผลสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
ชุมชนมีทั้งหมด 6 ปัจจัย โดยที่มีผลในทางบวกมี 5 ปัจจัย 
ได้แก่ การค านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ จ านวนตัวแปรที่
ศึกษา จ านวนสมมติฐาน ความตระหนักในความส าคัญ
ของป่า และ สาขาที่ท าวิจัย และมีผลทางด้านลบได้แก่ 
แนวคิดนโยบายสาธารณะ มีข้ อค้นพบว่ า ปัจจั ย
คุณลักษณะงานวิจัยท าให้งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การจัดการป่าชุมชนมีคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 
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ประเด็น คือ 1.การออกแบบงานวิจัย ควรจะต้องก าหนด
จ านวนตัวแปรที่ศึกษาให้เหมาะสม โดยควรจะมีจ านวน
ตัวแปรที่มีจ านวนอย่างน้อย 5 ตัวแปร ควรมีจ านวน
สมมติฐานที่ชัดเจนยิ่งมีจ านวนมากยิ่งท าให้งานวิจัยมี
ความชัดเจน สาขาที่ท าวิจัยมีผลอย่างมากต่อคุณภาพ
งานวิจัยโดยสาขาทางด้านสังคมศาสตร์จะสามารถ
น า เ สนอผลการวิ จั ยละ เอี ยด โดยมี ก ารอธิ บาย
รายละเอียดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิดและ
ทฤษฎีอย่างเป็นระบบ ส่วนแนวคิดพบว่าแนวคิด
นโยบายสาธารณะเป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์แต่ควร
จะลดการใช้แนวคิดให้ลดลงไม่จ าเป็นต้องมีแนวคิด
หลายแนวคิดเพื่อจะให้เกิดความย้อนแย้งกับแนวคิดการ
จัดการป่าชุมชนได้ 2. ตัวแปรที่ควรศึกษา ได้แก่ การ
ค านึงถึงผลประโยชน์ (ปัจจัยทางเศรษฐกิจ) ความ
ตระหนักในความส าคัญของป่า (ปัจจัยทางจิตวิทยา) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการป่าชุมชน
ของ โกมล (2537) ที่ได้เสนอถึงปัจจัยที่ให้การจัดการป่า
ชุมชนเกิดความส าเร็จและยั่งยืน คือ ต้องตระหนักใน
ความส าคัญของป่า และเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การใช้ทรัพยากร 

สรุป 

 การอภิมานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการป่าชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ป่าชุมชนได้รับความสนใจในการท าวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 
2543-2546 มากท่ีสุดโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐ โดย
มีงานวิจัยในสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่
มีความสนใจจะท าวิจัยเรื่องเดียวกันในอนาคต  

ผลก า ร วิ จั ย ไ ด้ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ นปั จ จั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนใน
ภาคเหนือจากงานวิจัยแต่ละเล่ม โดยสามารถแบ่งเป็น 
ปัจจัยบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ
ปัจจัยทางจิตวิทยา จาก 21 ตัวแปรที่พบ โดยสามารถน า

ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการป่าชุมชนเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
เช่น การอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชน การ
ท าสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับคนในชุมชน การจัดตั้ ง
คณะกรรมการป่าชุมชน เป็นต้น  

ส่ ว น ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ง า น วิ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพงานวิจัย ท าให้ได้ข้อเสนอแนะ
ให้กับผู้ที่สนใจจะท าวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ป่าชุมชนในอนาคตถ้าหากต้องการท างานวิจัยให้มี
คุณภาพควรค านึงถึงการออกแบบให้มีจ านวนตัวแปร
หลากหลาย มีการก าหนดสมมติฐานที่ชัดเจนและมีหลาย
ข้อ อีกทั้งหากเป็นงานวิจัยทางด้านศิลปศาสตร์ก็จะยิ่งท า
ให้งานวิจัยเรื่องนี้มีคุณภาพเนื่องจากจะมีทักษะในการ
สรุปความและบรรยายที่มีความละเอยีดและชัดเจน อีกทั้ง
แนวคิดนโยบายสาธารณะควรจะลดการใช้แนวคิดให้
ลดลงไม่จ าเป็นต้องมีแนวคิดหลายแนวคิด หรือควรใช้เป็น
แนวคิดรอง เนื่องจากแนวคิดนั้นมีความหลากหลายและมี
เนื้อหาบางส่วนขัดแย้งกับแนวคิดการจัดการป่าชุมชน 
และพบว่างานวิจัยจะมีคุณภาพควรศึกษา ความตระหนัก
ในความส าคัญของป่า และการค านึงถึงผลประโยชน์ที่
ได้รับเพื่อให้ผลของการวิจัยสะท้อนแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมได้อย่างชัดเจนอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
และหน่วยงานภาครัฐในการน าไปปรับใช้ในเชิงปฏิบัติ
ต่อไป 
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วิถีชีวิตชุมชน คนอยู่ร่วมกับป่า 

Community; Human and Forest 
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*Corresponding author: E-mail: pornpitakpri@gmail.com 
 

บทน า   
 จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเราปฏิเสธไม่ได้ว่า มี
ชุมชนจ านวนไม่น้อยอาศัยอยู่ในป่า หากไม่มีการน าองค์
ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ปัญหา
การบุกรุกท าลายป่าคงไม่สิ้นสุด ตัวอย่างการน าเสนอนี้ 
เป็นการน าสหสาขาวิชาต่างๆ มาผสมผสานร่วมกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน เพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ป่า และไม่ท าลายทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2560 
 ชุมชนน าร่องเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงในลุ่มน้ า
แม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าอุ้มผาง ประกอบด้วย 3 หมู่ 7 กลุ่มบ้าน ได้แก่ หม่อง
กั๊วะ, พอกระทะ, มอทะ, ไกบอทะ, กุยเลอตอ, กุยต๊ะ 
และกุยเคลอะ เป็นชุมชนที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนถ่าย
วัฒนธรรมจากกะเหรี่ยงดั้งเดิมไปสู่กะเหรี่ยงยุคใหม่ การ
พัฒนาทางวัตถุเพื่อเข้าสู่สังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถี
เกษตรกรรม จากการพึ่งพิงธรรมชาติเปลี่ยนเป็นพึ่งพา
สารเคมี การสูญหายของประเพณีดั้งเดิม พฤติกรรมของ
วัยรุ่นเปลี่ยนแปลง เป็นต้น หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและห่างเหินจากเจ้าหน้าท่ีมาก 
โอกาสการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 
 
อุปกรณ์และวิธีการ  
 กลยุทธ์การด าเนินงานของกรมอุทยานฯ 
ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคี รักและหวงแหน
ถิ่นฐาน ได้แก ่

 1. การปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้ยอมรับ
ความจริงว่า “มีคนไทยอยู่ในป่า” ภายใต้แนวคิด “ฅนอ
ยู่ได้ ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้” ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่จาก “ใช้ปืน - ใช้ปาก : จับกุม – จับมือ” เพื่อ
ลดความแข็งกระด้าง – อ่อนโยน และจ้างราษฎรที่
กรรมการชุมชนเสนอและรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน 
 2.  การท าข้อตกลงเกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยใช้ข้อตกลง กฎ
กติกาชุมชนที่ตั้งขึ้น ภายใต้แนวปฏิบัติ  2ข  4ร “เข้าใจ 
เข้าถึง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ ร่วมรับผิดชอบ” 
 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู ้
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การไม่ขยาย
พื้นที่ท ากิน การส่งเสริมแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมรายได้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
ศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชน 
เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิม เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นความสัมพันธ์ของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เช่น ประเพณีไหว้
เจดีย์ ท าบุญต้นโพธิ์ ท าไร่หมุนเวียน ส่งนก การท าบุญ
วังปลา เป็นต้น ซึ่งมีความเชื่อว่าจะส่งเสริมลูกหลานให้มี
จิตใจอนุรักษ์เพื่อความอยู่ดีกินดี ความสงบของสังคม 
ความเคารพ และขอบคุณธรรมชาติของชุมและเผื่อแผ่
ไปถึงชาวโลก 
 5. การส่งเสริมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา เช่น สมุนไพรในครัวเรือน 
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ส่งเสริมการทอผ้า วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เลี้ยง
ปลา และจักสาน เป็นต้น 
 
ผลและวิจารณ์  

ผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการ เกิดเครือข่าย
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า มีศูนย์เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบในเรื่องของการท าวนเกษตรและเกษตร
ผสมผสาน เกิดกฎกติกาและข้อตกลงร่วมกันในการ

บริหารจดัการปา่หมู่บ้าน การจัดการกองทุน ความ
ชัดเจนของแนวเขตต่างๆ การเฝ้าระวังป้องกัน และที่
ส าคัญทีสุ่ด คือ ควบคุมการบุกรุก ไฟป่า และพื้นท่ีที่เคย
ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นไร่หมุนเวียนในระยะ 10 ปีท่ีผ่าน
มา กลับฟื้นตัวกลายเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ที่มีความหลากหลาย
ของลูกไม้ กล้าไม้ชนิดต่างๆ และมกีารกระจายของสัตว์
ป่าชนิดส าคญั 10 ชนิด อยู่ในเขตจัดการอย่างมสี่วนร่วม 
โดยภยัคุกคามลดลงอย่างชัดเจน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
กรณีศึกษา สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง 

Public Participation in Forest and Wildlife Conservation  
Case Study of Peninsular Botanical Garden (Thung Khai), Trang Province 
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บทน า 
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ 
เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของ
ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษา
สมดุลของสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สากล
ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง ที่ไม่เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เข้ามาบุกรุกป่าหรือมาล่า
สัตว์น าไปขาย น าไปท าเป็นอาหารจึงท าให้ทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่ามีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว และการบุก
รุ ก ล อบตั ด ไ ม้ ท า ล ายป่ า ย่ อ มส่ ง ผ ลก ระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ า 
อากาศ ฯลฯ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
, 2555) นอกเหนือจากการควบคุมดูแลพื้นที่ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นอกเหนือจากการ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วยังก าหนดให้การมี
ส่วนร่วมในการดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า เป็นแนวทางหนึ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไป
พร้อมกัน โดยที่ป่าอนุรักษ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ชุมชน
เหล่านี้มีแนวทาง การด ารงชีวิตผูกพันและพึ่งพิงป่ามา
โดยตลอด การที่ ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จึงเป็นเรื่องที่ดี และจะ

ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการดูแล ยิ่งมี
การขยายผลออกไปสู่ชุมชนต่าง ๆ จนเป็นเครือข่าย
ชุมชนก็ยิ่งจะท าให้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์
ป่า ได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
คุณภาพ และปริมาณด้วย ปัจจุบันนี้ยังขาดการร่วมมือ
จากชุมชน ชาวบ้านยังคงมีการลักลอบหาสัตว์ป่า ตัด
ต้นไม้จ านวนมาก เช่น ไม้เคี่ยม ไม้ดังข้าว ไม้พังตาล ไม้
พะยอม ไม้กอ ไม้กระถินเทพา ไม้สะเดาเทียม จึงเป็น
การก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติเป็นอย่าง
มาก จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงจ าเป็นต้องมี
ประชาชนมามีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า กรณีศึกษา สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ 
(ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง เพื่อน าผลการศึกษามาปรับปรุง
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 ประชากรเป้าหมายการศึกษาครั้ งนี้  คือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่รายรอบใกล้กับพื้นที่เขตสวน
พฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2, 3 และ 9 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอ
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ย่านตาขาว จังหวัดตรัง (องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ค่าย, 2559) จ านวน 2,224 คน และค านวณหาขนาด
ของตัวอย่างเพื่อใช้เป็นตัวแทนของหมู่บ้านทั้งหมด โดย
ใช้สูตร Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น  95% 
และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  0.05 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 339 คน จากนั้น
น าไปค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน 
โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วน (กัลยา, 2555) โดย
หมู่ที่ 2, 3, 9 มีจ านวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษาเท่ากับ 
100, 125, 114 คน ตามล าดับ 

การสร้างแบบสอบถาม  ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
อนุ รั กษ์ ท รั พย า กร ป่ า ไ ม้  แ ล ะสั ต ว์ ป่ า  โ ด ยน า
แบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขให้มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา และน าแบบสอบถาม
ไปทดสอบ (Pre-test) จ านวน 30 ชุดกับประชาชนใน
หมู่บ้านใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา แล้วน าผลที่ ได้มา
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีของ Cronbach 
(กัลยา, 2555) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา เท่ากับ 0.81 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา โดย
น าเสนอในรูปตารางและแสดงค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และก าหนดเกณฑ์ระดับการมีส่วนร่วม  5 
ระดับ ได้แก่ มีส่วนร่วมมากที่สุด มีส่วนร่วมมาก มีส่วน
ร่วมปานกลาง มีส่วนร่วมน้อย มีส่วนร่วมน้อยที่สุด โดย
ให้คะแนนความคิดเห็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดับ 

ผลและวิจารณ์ 
 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง มีอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป จบ
การศึกษาในระดับป.4 /ป.6 หรือเทียบเท่า ประกอบ
อาชีพท าสวนและรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 9,000 บาท 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่า โดยภาพรวม พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.02 
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅�= 2.87) ซึ่งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ แสดงให้ เห็นว่า
ประชาชนในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่ง
ค่าย) มีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอ
ปัญหาของชุมชน และแนวทางแก้ไขปัญหา หรือร่วม
ตัดสินใจวางแผนในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ค่อย
มากนั ก  ทั้ ง นี้ อ า จ เนื่ อ งม าจาก เ จ้ า หน้ าที่ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ หรือการขอความร่วมมือกับประชาชนใน
ชุมชนไม่ค่อยทั่วถึง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณทิพย์  (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจวางแผนในการก าหนดกิจกรรม
ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง นี้ อ า จ เ นื่ อ ง ม า จ า กภ า ค รั ฐ ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅�= 3.25) ซึ่งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
อยู่ ในอันดับ 1 เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ เนื่องจาก
ประชาชนในเขตสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่ ง
ค่าย) มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ จากการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เช่น 
กิจกรรมร่วมรณรงค์ปลูกป่าวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมร่วม
ปลูกป่าวันแม่ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติวันพ่อ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมเก็บขยะ เป็นต้น ประชาน
ชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะสวน
พฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เป็นเขตป่าสงวน
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และเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าของชุมชน และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมธรรมชาติ และสัตว์
ป่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรลดา (2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า ประชาชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าสลักพระเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ หรือผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าสลักพระมีการจัดกิจกรรมขึ้น เช่น กิจกรรมการ
ปลูกป่า กิจกรรมเก็บขยะ กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ  
 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 2.98) อยู่ในอันดับ 2 เมื่อ
เทียบกับด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วน
มีความตระหนักและเห็นประโยชน์ของป่าไม้ และรู้ว่า
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ และสัตว์ป่าในเขตสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่ง
ค่าย) จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติที่ให้ความร่มรื่น 
แ ล ะ ท า ใ ห้ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก ส ว น
พฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เป็นแหล่งป่าต้นน้ า
ของชุมชน และสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ชมธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประชาชนในพื้นบางส่วนก็มี
รายได้จากการขายของ และมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
จากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่
ประชาชนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพราะไม่รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า และไม่มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ และสัตว์ป่า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จึงควรเพิ่ม
บทบาทในการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น 
และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องผลดีที่เกิดจากการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ผลเสียจากการ
ท าลาย และผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยมีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเป็นแรงจูงใจแก่ประชาชนใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่าให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพันธุ์
พงษ์ (2557) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์  อยู่ ในระดับปานกลาง พบว่า 
ประชาชนบางส่วนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม หรือ
โครงการต่าง ๆ จึงมองไม่เห็นว่าตนได้รับประโยชน์จาก
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมจึงอยู่ในระดับปานกลาง  
 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่

ในระดับปานกลาง (�̅�= 2.98) อยู่ในอันดับ 3 เมื่อเทียบ
กับด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนมีส่วน
ร่วมทั้งในด้านการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรมการสังเกตปริมาณต้นไม้ และ
สัตว์ป่า ในเขตสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) 
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ต่างคน
ต่างมีหน้าที่การงานของตัวที่ต้องรับผิดชอบ จึงอาจท า
ให้ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาที่จะสังเกตการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ หรือติดตามกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐจึงควรสนับสนุนโครงการ หรือควรส่งเสริม
กิจกรรมในด้านการสังเกตปริมาณทรัพยากรในด้านต่าง 
ๆ แก่ ชุมชนมากขึ้น  เพื่อการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณทิพย์  (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีหน้าที่การงานของตนที่
ต้องรับผิดชอบ จึงอาจไม่มีเวลาที่จะติดตามกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการก่อนและหลังจากมีโครงการต่าง ๆ ได้มาก
เท่าที่ควร 
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 ปัญหา อุปสรรคในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ และสัตว์ป่า ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ และสัตว์ป่า ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ขาด
การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีกับประชาชนในชุมชนท า
ให้ไม่เข้าใจกัน (ร้อยละ 18.20) และอยู่ในอันดับน้อย
ที่สุด ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ คือ ขาดบุคลากร
กรมป่าไม้ (ร้อยละ 0.20) เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ านวน
น้อยจึงท าให้การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ไม่
ค่อยทั่วถึง และส่วนใหญ่ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะ
เป็นประชาชนกลุ่มเดิม ๆ 
 
สรุป 
 การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรั กษ์ทรัพยากรป่า ไม้  และสัตว์ป่ า ในเขตสวน
พฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.02 เมื่อ
พิจารณา ในรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในใน
การปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ปัญหาและอุปสรรคที่พบของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า คือ ขาดการ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่กับประชาชนในชุมชนท าให้
เกิดความไม่เข้าใจกันอยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชน
ส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข่าวสารใน
ชุมชนให้ทั่วถึงและการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
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อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : กรณีการอนุรักษ์พื้นที่ม่อนหนิเขียว ชุมชนห้วยยางขาม พะเยา 
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บทน า   
 ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ทรัพยากรจากป่า 
เป็นทรัพยากรร่วมซึ่งแต่ดั้งเดิมอาศัยกฎเกณฑ์จารีต
ประเพณีท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษาต่อมา
เมื่อมีระบบรัฐชาติ รัฐจึงเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมทั้งหมดเพียงผู้เดียวภายใต้หลักอธิปไตยเหนือดินแดน 
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรชีวภาพในปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับ
ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ แม้ปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ให้
บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก ก ฎ ห ม า ย ล า ดั บ ร อ ง ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้รับการแก้ไขให้มีหลักการมี
ส่วนร่วมหรือสิทธิชุมชน กฎหมายล าดับรองจึงเป็น
อุปสรรคส าคัญ ในทางกฎหมายและทางปฏิบั ติ  
เช่นเดียวกับพื้นที่ม่อนหินเขียว ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการ
ของหน่วยงานรัฐภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
ชีวภาพ แต่เดิมบรรพบุรุษในอดีตมีภูมิปัญญาในการใช้
ประโยชน์หินสีเขียวบนม่อนหินเขียวทางพระพุทธศาสนา 
โดยยึดโยงกับหลักความเช่ือความศักดิ์สิทธ์ิ เช่น แกะสลัก
เป็นพระพุทธรูป ต่อมารัฐได้ประกาศพื้นที่ “ม่อนหิน
เขียว” เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ความเช่ือในหินศักดิ์ สิทธิ์
ดังกล่าวได้ลบเลือนหายไปส่งผลให้เกิดปัญหาการลักลอบ
ขุดน าหินสีเขียวจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างมากในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ.2538-2546 ด้วยเหตุนี้การใช้อ านาจ
เด็ดขาดของรัฐผ่านระบบกฎหมาย จึงไม่น่าจะใช่แนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน งานวิจัยช้ินนี้น าเสนอ 1.
หลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์การใช้
อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 2. แนวทางการจัดการทรัพยากรร่วมภายใต้
กรอบสิทธิและหน้าที่ของชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล และหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายให้การรับรอง
หรือให้อ านาจหน้าที่ไว้  

อุปกรณ์และวิธีการ   

 1. วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

 2.  วิ จั ยภาคสนาม (Field Research)  จาก

กรณีศึกษา (Case Study) ชุมชนห้วยยางขาม ต าบลห้วย

ยางขาม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยการใช้แบบสอบถาม

กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผลและวิจารณ์  

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ยอมรับว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรชีวภาพมา
ช้านานแต่สมัยบรรพบุรุษ มนุษย์มีภูมิปัญญาในการน า
ทรัพยากรชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อนุสัญญาฯจึง
ยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นวิธีการอนุรักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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อนุสัญญาฯจึงก าหนดพันธกรณี เช่น ประเทศภาคีต้องให้
การเคารพ สงวน ด ารงไว้ ซึ่งภูมิปัญญา การปฏิบัติของ
ชุมชนท้องถิ่นหรือพื้น เมืองในชีวิตประจ าวันซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ใช้ภูมิปัญญาอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม แม้ภายหลังประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมาจะ
เคยก าหนดใหบุ้คคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น
หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ในปัจจุบันจะก าหนดให้บุคคลและชุมชน มีสิทธิ
จั ด ก า ร  บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่ งยืนก็ตาม แต่กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับ
ทรัพยากรชีวภาพไม่มีหลักการมีส่วนร่วม ท าให้การมีส่วน
ร่ วมของ ชุมชนในการอนุ รั กษ์ และ ใ ช้ประ โยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับรัฐหรือสิทธิชุมชน ยังไม่อาจ
เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับบทบาทหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล แม้จะมีกฎหมายให้อ านาจ
หน้าที่ในการในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในทาง
ปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะไม่มีการใช้
อ านาจดังกล่าวเนื่องจากยังมีอ านาจหน้าของหน่วยงาน
รัฐอื่นตามกฎหมายทรัพยากรชีวภาพอยู่  และตาม
กฎหมายกระจายอ านาจมีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉพาะงานพัฒนาป่าชุมชนในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเท่าน้ัน  

 

สรุป   
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐผูกขาด
การจัดการมิได้น ามาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน แต่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง เช่นชุมชน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการมี
ส่วนร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นแนวทางที่น าไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ดังนั้นแนวทางการจัดการพื้นที่ม่อนหินเขียวร่วมกัน 
ภาย ใต้ แนวคิ ด สิ ทธิ ชุ มชน  การมี ส่ วนร่ ว ม  และ
ข้อเสนอแนะตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภายใต้กรอบสิทธิและหน้าที่ของชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายให้การ
รับรองหรือให้อ านาจหน้าที่ไว้ โดยน ามาพิจารณาเป็น
ข้อตกลงร่วมกัน (ธรรมนูญชุมชน) จะท าให้เกิดการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน   
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การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงผ้ึงหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว  
ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

Conservation of local wisdom on giant honeybee (Apis dorsata F.) keeping for  
Sustainable utilization in paper bark tree area at  

Khunso sub-district, Khun Niang district, Songkhla province 
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2 ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์ผึ้งหลวงควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 

3 คณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 10200 
4 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
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บทน า   
 พื้นที่ป่าเสม็ดขาวในป่าสงวนบางนกออก ต.ควนโส  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา เป็นแหล่งเลี้ยงผึ้งหลวง ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นอย่างยาวนานกว่า 
200 ปี วิธีการเทคนิคการล่อผึ้งหลวงให้มาสร้างรังที่
เรียกว่า “บังกาด” นั้น ยังไม่มีเอกสารเผยแพร่ที่ชัดเจน 
รวมถึงมูลค่าของผลผลิตน้ าผึ้ งที่ได้ยังไม่มีข้อมูลการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าว ซึ่งมีความส าคัญในแง่เศรษฐกิจ
ชุมชนผลประโยชน์ที่ได้จากผึ้งหลวงและป่าเสม็ดขาว 
ดังนั้นหากมีการศึกษาถึงภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว และการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจของน้ าผึ้งจากผึ้งหลวงในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ท าให้
ทราบมูลค่าของน้ าผึ้งจากผึ้งหลวงที่มีการเลี้ยงในป่าเสม็ด
ขาว ส่งผลให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
การเลี้ยงผึ้งหลวงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และท าให้
เกิดความตระหนักหวงแหนผึ้งหลวงและป่าเสม็ดขาวให้คง
อยู่ จึงส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ผึ้งหลวงในที่สุด งานวิจัยนี้
มุ่งเน้นศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงและการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่า

เสม็ดขาว ป่าสงวนบางนกออก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.
สงขลา 
อุปกรณ์และวิธีการ   

1) ท าการส ารวจเบื้องต้นในพื้นที่ร่วมกันกับ
ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวง
ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งหลวง การเก็บข้อมูลวิจัยพื้นฐาน
เรื่องวัสดุในการท าคานสร้างบังกาด พฤติกรรมการเลือก
บังกาด การสร้างรัง ฤดูกาลการท ารังของผึ้งหลวง และ
การเก็บเกี่ยวน้ าผึ้งที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ คือ 
ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากการสังเกต
ของสมาชิกกลุ่มฯ มาเป็นเวลาหลายปี 

2) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ 
บทความ วารสาร เอกสารรายงานการประชุม สัมมนา 
รายงานการวิจัย และการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการงานวิจัยต่อไป 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 
ในข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
กลุ่มฯ 2) ประวัติการเลี้ยงผึ้งหลวง 3) มูลค่าน้ าผึ้ง 4) 
ผลผลิตอื่นๆ จากการเลี้ยงผึ้งหลวง 5) การใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ป่าเสม็ดขาว 6) ปัญหาที่พบทั้งในเรื่องการ
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เลี้ยงผึ้งหลวงและการใช้พื้นที่ป่า 7) การแก้ไขปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 8) สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งหลวง และ 
9) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงแก่ลูกหลาน 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ จ านวน 
30 ราย จากจ านวนสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมด 44 ราย 

ผลและวิจารณ์  
 ผลศึกษาการใช้พื้นที่ป่าเสม็ดขาว ป่าสงวน
บางนกออก สามารถใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 1) แหล่งเลี้ยง
ผึ้งหลวง 2) แหล่งอาหาร 3) แหล่งยารักษาโรค 4) แหล่ง
ไม้ใช้สร้างที่อยู่อาศัย  5) แหล่งผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ 6) 
แหล่งท่องเที่ยว 7) แหล่งเรียนรู้ และ 8) แหล่งท าการ
ประมงชายฝั่ง  

ส าหรับการใช้พื้นที่ป่าเพื่อการเลี้ยงผึ้งหลวงพบว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส อ.ควนเนียง 
จ.สงขลา สามารถล่อผึ้งหลวง ชนิด Apis dorsata F. 
ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ า พืชหลัก คือ เสม็ดขาว 
ชนิด Melaleuca cajuputi Powell. วงศ์ Myrtaceae 
ช่วงเวลาการบานของดอกเสม็ดขาวทยอยบานเกือบ
ตลอดทั้งป ีโดยเริ่มบานในเดือนพฤษภาคม-กุมภาพันธ์ปี
ถัดไป วิธีการล่อผึ้งหลวงโดยการใช้กิ่งไม้ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ กลาง 5-6 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร วางพาดกับไม้ง่ามสูง
จากพื้น 2.5-2.8 เมตร แล้วสุมกิ่งไม้เสม็ดขนาดเล็ก
ครอบคลุมกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันแดด ลม ฝน และ
พรางตาจากศัตรู เรียกวิธีการล่อผึ้งหลวงลักษณะนี้ว่า 
“บังกาด” โดยเริ่มวางบังกาดในเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 
ผึ้งหลวงเริ่มมีการอพยพเข้ามาในพื้นที่ป่าเสม็ดขาวเพื่อ
สร้างรังจนกระทั่งเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
ผึ้งหลวงจึงเริ่มทยอยอพยพกลับไปในพื้นที่ป่าเทือกเขา
บรรทัด  

สมาชิกกลุ่มฯ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ซึ่งมีประสบการณ์การล่อเลี้ยงผึ้งหลวง 4-19 
ปี เป็นอาชีพเสริม จ านวนทั้งหมด 44 ราย สามารถสร้าง
บังกาดจ านวน  2,648 บังกาด ในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว
จ านวน 6,250 ไร่ ผึ้งหลวงเลือกสร้างรังในบังกาด
จ านวน 402 รัง คิดเป็นร้อยละ 15.18 การเก็บเกี่ยว
น้ าผึ้งจากรังผึ้งหลวงในบังกาดสามารถเก็บน้ าผึ้งได้

หลังจากที่ผึ้งท ารังแล้ว 21 วัน โดยใช้มีดปาดบริเวณที่
เก็บสะสมน้ าผึ้ง หรือเรียกว่า “หัวคอน” จากนั้นปล่อย
ให้รวงผึ้งหลวงซ่อมแซมแล้วสะสมน้ าผึ้งใหม่ วิธีการนี้
สามารถเก็บน้ าผึ้งได้ 3-4 ครั้ง ปริมาณน้ าผึ้งที่ได้ต่อรัง
เท่ากับ 3.75 ลิตร มูลค่า 2,500-3,500 บาทต่อรัง 
สมาชิกของกลุ่มฯ มีบังกาดเฉลี่ย 9-10 บังกาดต่อคน มี
รายได้เสริมจากการเลี้ยงผึ้งหลวง 22,500-35,000 บาท
ต่อครอบครัวต่อปี  ดังนั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของน้ าผึ้ง
จากผึ้งหลวงในพื้นที่ป่าเสม็ดขาว ป่าสงวนบางนกออก 
ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา เท่ากับ 1,005,000-
1,407,000 บาท ต่อปี ซึ่งมีมูลค่าน้ าผึ้งสูงกว่าวิธีการจับ
ผึ้งหลวงที่ชุมชนบ้านถ้ าพระพุทธรอยต่อระหว่าง   จ.
ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ที่มีรายได้สุทธิให้แก่ชุมชน
เพียงปีละ 71,917-100,000 บาทต่อปี (ทิพย์ทิวาและ
คณะ ,  2556)  ความแตกต่ า งของผลผลิตน้ าผึ้ ง
เนื่องมาจากวิธีการดูแลรังผึ้งหลวงและการเก็บน้ าผึ้ง 
รวมทั้งพื้นที่ และความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหารที่เป็น
แหล่งน้ าหวานและเรณูที่ส าคัญ 

นอกจากน้ าผึ้ งแล้วสมาชิกกลุ่ มฯ บางราย 
สามารถเก็บผลิตผลอื่นๆ จากผึ้งหลวง ได้แก่ ไขผึ้ง 
หนอนผึ้ง และเกสรผึ้ง (เรณูจากดอกไม้ที่ผึ้งสะสมไว้ใน
รัง) คิดเป็นร้อยละ 26.67, 10.00 และ 23.33 ตามล าดับ 
และผลผลิตอื่นๆ จากพื้นที่ป่า ได้แก่ พืชป่า (ยอดพืชที่
กินได้หลายชนิด) สมุนไพร (ก าแพงเจ็ดช้ัน ขลู่ ล าพู
ทะเล และเหงือกปลาหมอ) เห็ด (เห็ดเสม็ด เห็ดตับเต่า 
และเห็ดโคน) สัตว์ (มดแดง ปลา ไก่ป่า นก หนู งู ชะมด 
และตะกวด) เนื้อไม้เพื่อสร้างบ้าน เนื้อไม้เพื่อเผาถ่าน 
และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 13.33, 43.33, 
90.00, 86.67, 53.33, 26.67 และ 1.00 ตามล าดับ  

ปัญหาในการเลี้ยงผึ้งหลวง จากการส ารวจข้อมูล
ของสมาชิกกลุ่มฯ โดยแบบสอบถาม พบว่าปัญหาที่
รุนแรง คือ พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกท าลาย ร้อยละ 96.67 และ
จ านวนผึ้งลดลงร้อยละ 56.67 ความร่วมมือของสมาชิก
กลุ่มฯ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสม็ดขาว สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
การรุกล้ าพื้นที่ป่ า เสม็ดขาว และด าเนินการทาง
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กฎหมายอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 73.33 และเป็นสมาชิก
หรือตัวแทนในกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าเสม็ดขาว ร้อยละ 70 นอกจากนี้แล้วสมาชิกกลุ่มฯ มี
ความเห็นว่าสถานการณ์การเลี้ยงผึ้งหลวงปัจจุบันดีขึ้น 
และควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงและสืบทอด
ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยการสอนองค์ความรู้การเลี้ยง
ผึ้งหลวงให้แก่ลูกหลานด้วยตนเอง ซึ่งพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงของสมาชิกกลุ่มฯ ได้
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงแก่ลูกหลาน
ในระดับปานกลาง ลูกหลานมีความต้องการสืบทอดภูมิ
ปัญญาการเลี้ยงผึ้งหลวงในระดับปานกลาง การเลี้ยงผึ้ง
หลวงสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวในระดับปาน
กลาง และสมาชิกกลุ่มฯ มีความเห็นว่าการเลี้ยงผึ้งหลวง
ส่งผลให้เกิดความหวงแหนและตระหนักเรื่องการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าเสม็ดขาว ในระดับมาก และสมาชิกกลุ่ม
ฯ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเสม็ดขาว ป่าสงวน
บางนกออก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ในระดับ
มาก ข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม ต่อการแก้ไขปัญหา
การใช้พื้นที่ป่าเสม็ดขาว คือ 1) การปักแนวเขตป่าสงวน
ให้ชัดเจน หรือขุดคูรอบป่า 2) การก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การตัดโค่นต้นไม้ 3) การยึดพื้นทีส่่วนท่ีบุกรุกให้เป็นของ
สาธารณะต่อไป 4) การให้ส่วนราชการเข้ามาวัดท าแนว
เขตให้ชัดเจน และ 5) ควรปลูกป่าทดแทน ส่วนแนวทาง
การจัดการพื้นท่ีป่าเสม็ดขาวเพื่อการเลี้ยงผึ้งหลวงอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ การสร้างสวนป่าให้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ 
การจัดท าพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับผึ้ง และการให้นักเรียนใน
ต าบลหรืออ าเภอมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าเสม็ด
ขาว  

 
ภาพที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส อ.
ควนเนียง จ.สงขลา 
 

 
ภาพที่ 2 สภาพป่าเสม็ดขาว ป่าสงวนบางนกออก ต.
ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะภายนอกของ “บังกาด”  
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ภาพที่ 4 ลักษณะภายในของ “บังกาด”  

 
ภาพที่ 5 ลักษณะการเกาะสร้างรังของผึ้งหลวงใน “บัง
กาด”  

 

 
ภาพที่ 6 การใช้ควันในการไล่ผึ้งหลวงก่อนเก็บน้ าผึ้ง 

สรุป    
 จากการศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยง
ผึ้งหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ีป่าเสม็ด
ขาว ป่าสงวนบางนกออก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.
สงขลา ท าให้ได้ทราบข้อมูลของภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้ง
หลวง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนานกว่า 
200 ปี สามารถสร้าง “บังกาด” ล่อให้ผึ้งหลวงที่อพยพ
มาจากเทือกเขาบรรทัดสร้างรังในบังกาดแล้วเก็บน้ าผึ้ง
ได้อย่างง่ายดาย จึงสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส อ.ควนเนียง จ.
สงขลา ประมาณ 22,500-35,000 บาทต่อครอบครัวต่อ
ปี ดังนั้นมูลค่าของน้ าผึ้ง เท่ากับ 1,005,000-1,407,000 
บาท ต่อปี ส่วนปัญหาในการเลี้ยงผึ้งหลวง พบว่า พื้นที่
ป่าเสม็ดขาวที่ถูกบุกรุกท าลาย และจ านวนรังผึ้งหลวง
ลดลง เป็นปัญหาที่รุนแรง อย่างไรก็ตามสมาชิกกลุ่มฯ มี
ความเห็นว่าการเลี้ยงผึ้งหลวงส่งผลให้เกิดความหวง
แหนและตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเสม็ดขาว 
ป่าสงวนบางนกออก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
และเสนอแนะนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
ของสมาชิกกลุ่มฯ และคนในชุมชน 
 
เอกสารอ้างอิง    
ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร,วัฒนณรงค ์ มากพันธ์, วิชุดา 

กล้าเวช, นันทิดา สุธรรมวงศ์ และเสาวลักษณ์ 
รุ่งตะวันเรืองศรี. 2556. การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การจับผึ้งหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ้ าพระพุทธ รอยต่อ
ระหว่าง จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช. 
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(2): 55-66. 
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การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ
และการส ารวจชนิดพันธุ์ไม้ กรณีศึกษา: ลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

The application of Remote Sensing Data to Monitor Change of Forest Using 
Vegetation Indices and Survey of Species in forest: Case Study in Sanien - Sali 

Watershed, Thumbon Sanien, Muang District, Nan Province 
 

ศรศักดิ์ แก้วค าสอน1,2* เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่1 และ กัมปนาท ปิยะธ ารงชัย1  
 

1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000 
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บทน า  

พื้นที่ลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เกิด
ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อท า
การเกษตรเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่าที่สามารถ
ใช้ได้ในฤดูแล้งมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจาก
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่
บนพื้นที่สูง นิยมมีบุตรจ านวนมาก เพื่อใช้เป็นแรงงานใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้พื้นท่ีป่าไม้เปลี่ยน
สภาพไปเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึง
ฤดูร้อนประชากรเหล่านี้จะถางป่าและจุดไฟเผาเพื่อ
เตรียมพื้นที่ในการเกษตร ท าให้เกิดหมอกควันกระจายทั่ว
ทั้งบริเวณ เมื่อปราศจากแนวกันไฟจึงท าให้ไฟลุกลามเข้า
ไปในป่าธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและเสื่อม
โทรมกับพื้นที่ป่าไม้เป็นอันมาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  เป็น
เครื่องมือท่ีสามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้ และจ าแนกพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้ข้อมูลรับรู้
ระยะไกล ร่ วมกั บข้ อมู ลภาพถ่ ายดาวเทียม ที่ มี
ลักษณะเฉพาะและสอดคล้องกับการสะท้อนของผิวใบพืช 
เนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมสามารถครอบคลุมพื้นท่ีเป็น
บริเวณกว้าง และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อค่าการ
สะท้อนแสงตามฤดูกาล  
(Sanchez-Azofeifa, 2003) 

ดังนั้นการศึกษาเพื่อจ าแนกและวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ป่าในเขตลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล 
ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียมในการจ าแนกพื้นที่ป่าไม้ ร่วมกับการน าลักษณะ
ทางกายภาพประกอบการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่ 
ความสูง ความชัน ทิศด้านลาด ของพื้นมาประกอบการ
พิจารณาประเภทพื้นที่ป่าไม้ ข้อมูลการจ าแนกโดยใช้การ
รับรู้ระยะไกลที่บ่งบอกตามลักษณะการไล่ระดับสีใน
คอมพิวเตอร์ของดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) ใน
เทคนิคทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถเห็น
ความแตกต่างได้เด่นชัดมากข้ึน ลักษณะของสังคมป่าไม้
โดยการสร้างแบบจ าลองความสูงสอดคล้องกับชนิดป่า 
เพื่อให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น จะท าให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ รวมถึง
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดย
ใช้ข้อมูลจากการส ารวจวางแปลงในพื้นที่ บันทึกข้อมูลไม้
ต้นขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเป็นแม่ไม้ (individual tree or 
seed mother tree) ในแต่ละประเภทของป่าไม้ ต้นไม้ที่
มีลักษณะดีมีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตต้นกล้าหรือต้นแม่
ทีมีลักษณะดีที่สามารถตั้งตัวในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ดั้งนั้นสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะตั้งตัวและสืบต่อพันธุ์ถึง
อนาคตต่อไปได้ (Bank, 1992 อ้างตาม บุญชุบ บุญทวี, 
2540) 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่ อจ าแนกวิ เคราะห์  และติ ดตามการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ด้วยแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข Digital Elevation Model (DEM) และ ดัชนีพืช
พรรณบริเวณลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล ที่เกิดขึ้นระหว่าง 3 
ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2544 ปี พ.ศ. 2552 และ ปีพ.ศ. 
2559  

2. เพื่อศึกษาลักษณะและโครงสร้างทางสังคมของ
แม่ไม้ (individual tree or seed mother tree) พื้นที่ป่า
ไม้บริเวณลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล 

อุปกรณ์และวิธีการ   
การเก็บข้อมูล  
ศึกษาข้อมูลการรับรู้ระยะไกลเพื่อจ าแนกพื้นที่

ประเภทป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล ซึ่งมีขนาดพื้นที่
ประมาณ 153 ตารางกิโลเมตร โดยการส ารวจความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ของไม้ต้นและโครงสร้างป่าไม้
โดยการวางแปลงขนาด 40 เมตร x 40 เมตร จ านวน 15 
แปลง กระจายตามสัดส่วนของพื้นท่ีป่าไม้แต่ละประเภท 
และใช้ดัชนีพืชพรรณที่เหมาะสมในการจ าแนกพื้นที่ป่า  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สร้างแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (digital 

elevation model, DEM) ดังนี้  ความสูง ทิศด้านลาด 
และความชันข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 5 และ 
LANDSAT 8 จากการผสมแบนด์ 3, 4 และ 5 ที่ท าให้
ทราบถึงชนิดป่าไม้ และเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นท่ีศึกษา ด้วยการผสม
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 3 แบนด์ (ส านักงานพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ แ ล ะ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552) ร่วมกับการ
วางแปลงขนาด 40 เมตร x 40 เมตร จ านวน 15 แปลง 
และวิ เคราะห์ดัชนีพืชพรรณจ านวน 5 ดัชนี  ได้แก่  
Difference Vegetation Index (DVI), Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI), Soil Adjusted 
Vegetation Index (SAVI) แ ล ะ  Green Normalized 
Difference Vegetation Index (GNDVI) ร่ วมกั บดั ชนี

ความชื้นของดิน Normalized Difference Water Index 
(NDWI) (วีระภาส, 2556)  

2. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างของสังคมป่าไม้
และปริมาณของไม้ ต้นในป่าคาดว่ าจะเป็นแม่ ไม้  
( individual tree or seed mother tree) ผู้ ศึ กษาได้
วิเคราะห์แล้วว่าแม่ไม้จะมีลักษณะเฉพาะดังนี้ เป็นไม้ช้ัน
เรือนยอด มีขนาดเส้นรอบวง Girth at Breast Height 
(GBH) ขนาด 100 เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งจะให้ค่าการสะท้อน
โดยตรงต่อค่าการสะท้อนของภาพถ่ายดาวเทียม ที่แสดง
ตามประเภทป่าเพื่อตัวสอบความถูกต้องน าไปสู่ค่าดัชนี
พืชพรรณที่เหมาะสมแม่นย าที่สุด ในแต่ละประเภทป่าไม้ 
ให้ครอบคลุมทั้งป่าดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง โดย
อาศัยประเภทชนิดป่า ที่จ าแนกได้จากข้อมูลดาวเทียม 
LANDSAT 8 ETM + ขนาดจุดภาพ หรือ pixel size = 30 
เมตร x 30 เมตร ครอบคลุมแปลงขนาด 40 เมตร x 40 
เมตร (เสวียน, 2551) ที่บ่งบอกชนิดป่าได้โดยใช้ดัชนีพืช
พรรณ วางแปลงกระจายแบบเป็นระบบตามขนาดพื้นที่
ป่าไม้แต่ละประเภท ที่ปรากฏในพื้นที่จ านวนทั้งสิ้น 15 
แปลง โดยพิจารณาจากจุดภาพประเภทป่าและเส้นทาง
การเข้าถึงพื้นที่ เก็บข้อมูลด้วยการวัดขนาดความโตหรือ
วัดเส้นรอบวงเพียงอก (GBH) วัดความสูงต้นไม้ทั้งหมด 
ความกว้างของเรือนยอดในทิศทางหลัก ของแปลง  

ผลและวิจารณ์ 
1.การจ าแนกวิ เคราะห์  และติ ดตามการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ด้วยแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข Digital Elevation Model (DEM) และ ดัชนีพืช
พรรณ ที่เกิดขึ้นระหว่าง 3 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2544 ปี 
พ.ศ. 2552 และ ปีพ.ศ. 2559 

1.1. ความสูงของพื้นที่ (elevation) มีความสูง
ระหว่าง 200 – 1,100 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ผลการส ารวจไม้ต้นมีความหนาแน่น และจ านวนชนิดพันธุ์ 
จะพบได้มากในแปลงส ารวจที่มีความสูง 200 - 600 เมตร
และลดลงในความสูงที่มากกว่า 700 ขึ้นไป ซึ่งจะอธิบาย
ได้ว่าระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลางมี
ความสัมพันธ์กับจ านวนชนิดพันธุ์ไม้อย่างมีนัยส าคัญ และ
มีความสัมพันธ์ของพื้นที่หน้าตัดต่อพื้นที่แปลง (วิมลมาศ, 
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2542) จุดสูงสุดของพื้นที่ตั้งอยูบริเวณด้านทิศตะวันตก 
ช่ือว่าดอยหลวง ความสูงประมาณ 1,100 เมตร ลาดเทไป
ทางทิศตะวันออก ส่งผลให้มีพันธุ์ไม้ป่าดิบเขาปะปนอยู่
บางส่วน 

1.2. ทิศด้านลาด (aspect) ในพื้นที่ศึกษาจะมี
การลาดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพื้นท่ีลุ่มน้ า
สะเนียน - ไสล ได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความ
แห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีน ส่งผลให้พบไม้ป่า
ผลัดใบ เช่น ป่ าเบญจพรรณมากที่ สุดในพื้นที่  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับชนิดพันธุ์
ไม้ที่พบจากการวางแปลง 

1.3. ความลาดชัน (Slope) พื้นที่มีความลาดชัน
สูงสุดร้อยละ 55.23 และค่าต่ าสุดร้อยละ 10.98 ต่อพื้นที่ 
พบว่ามีเฉลี่ยร้อยละ 31.63 ของพื้นที่  พื้นที่ลุ่มน้ าสะ
เนียน-ไสล ความชันระดับปานกลางมีผลต่อความลึกของ
ดิน และปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน ส่งผลต่อชนิดพันธ์
และปริมาณความแตกของของชนิดพันธุ์ในป่าไม้ตาม
ปริมาณพื้นท่ีจากความลาดชันน้อยไปหาความลาดชันที่
มาก พืชพรรณจะแปลผันและลดลงตามความชันที่เพิ่มขึ้น 
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมทราบเพียงข้อมูลเชิง
ปริมาณความลาดชัน ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงคุณภาพ
ของเนื้อดิน, คุณสมบัติดิน และความลึกดินในพื้นที่ลุ่มน้ า
สะเนียน – ไสล ต่อไปเพื่อหาความสัมพันธ์ของความลาด
ชันท่ีมีผลต่อความลึกของดินและความสัมพันธ์ของชนิด
พันธุ์ในพื้นที ่

1.4. การจ าแนกภาพถ่ายดาวเทียวด้วยดัชนีพืช
พรรณและดัชนีความช้ืนดิน ค่าดัชนีพืชพรรณที่น ามา
เปรียบเทียบจะมีค่าช่วงคลื่นเฉพาะเจาะจงของพื้นที่ลุ่มน้ า
สะเนียน–ไสล ซึ่งน ามาเปรียบเทียบความถูกต้องกับผล
การส ารวจชนิดของพันธุไ์ม้ใหญ่ช้ันเรือนยอดหรือแม่ไม้จะ
มีลักษณะเฉพาะดังนี้ เป็นไม้ช้ันเรือนยอดช้ันบนมีขนาด
เส้นรอบวงเพียงอก 100 เซนติเมตรขึ้นไป จะให้ค่าการ
สะท้อนโดยตรงต่อภาพถ่ายดาวเทียม ที่แสดงตามประเภท
ป่าเพื่อตัวสอบความถูกต้อง พบว่าค่าดัชนีพืชพรรณที่

เหมาะสมแม่นย าที่สุดคือ ค่า (NDVI) ค่าการสะท้อนที่ได้
เป็นค่าเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ าสะเนียน–ไสล สามารถน าไป
ก าหนดค่าช่วงคลื่นที่จะท าไปติดตามตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้
ในพื้นที่ ใกล้ เคียงโดย การแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
LANDSAT TM ใ ช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ต่ อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพราะกลับมาถ่ายซ้ าสถานที่เดิมทุกๆ16วัน 
และติดตามตรวจสอบพื้นที่ป่าได้เหมาะสมมาก(ส านักงาน
พั ฒน า เ ทค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ แ ล ะ ภู มิ ส า ร ส น เ ทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552) 

การสะท้อนช่วงคลื่นของพื้นที่ป่าแต่ละประเภท
บริเวณลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน   
ป่าดิบ              0.514  ถึง 0.372  และ ค่าเฉลี่ยที ่   0.443 
ป่าเบญจพรรณ 0.372  ถึง 0.314  และ ค่าเฉลี่ยที่    0.343 
ป่าเต็งรัง         0.314  ถึง 0.258  และ ค่าเฉลี่ยที่   0.286 
พื้นที่อ่ืนๆ        0.258 ถึง  0.024 และ ค่าเฉลี่ยที่      0.117 

1.5. การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีสังคมป่าไม้การ
จ าแนกสังคมป่าไม้และค านวณพื้นท่ี ป่าเต็งรัง ป่าดิบช้ืน 
และป่าเบญจพรรณ ด้วยดัชนีพืชพรรณ NDVI โดยวิธีการ
จ าแนกประเภทข้อมูลแบบก ากับดูแล (Supervised 
Classification) ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 ปี 
พ.ศ. 2544 ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 ปี พ.ศ.
2552  พบว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 
2544 มีพื้นที่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบช้ืน และ ป่าเบญจพรรณ 
ร้อยละ  5.8, 20.1 และ 58.0  ตามล าดับ ปี พ.ศ. 2552 มี
พื้นที่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบช้ืน และป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 
3.9, 13.0และ23.1 ตามล าดับ  ปี พ.ศ. 2559 มีพื้นท่ี ป่า
เต็งรัง ป่าดิบช้ืน และป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 4.9, 9.3 
และ 20.6  ตามล าดับ ปริมาณป่าไม้ในแต่ละปี พ.ศ. 
2544, 2552 และ  2559 ร้ อยละ 83.9, 40.0 และ34.8 
ตามล าดับ 

2.ลักษณะและโครงสร้างทางสังคมของแม่ไม้  
( individual tree or seed mother tree) พื้ นที่ ป่ า ไม้
บริเวณลุ่มน้ าสะเนียน-ไสล ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 
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2.1. องค์ประกอบของโครงสร้างสังคมพืช จาก
การใช้ข้อมูลการจ าแนกสังคมป่าไม้ปีภาพดาวเทียม 
LANDSAT 8 ปีพ.ศ. 2559 การวางแปลงส ารวจ 15 แปลง
ขนาด 40 เมตร X 40 เมตร ส ารวจไม้ต้น ขนาดใหญ่ที่คาด
ว่าจะเป็นแม่ไม้ พบพันธุ์ไม้ทั้งหมดมีจ านวน 131 ต้น ใน 
44 ชนิด 35 สกุล 24วงศ์ (ตารางที่ 1) มีค่าดัชนีความ
หลากชนิดของไม้ต้น เท่ากับ 3.42 สังคมพืชบริเวณนี้ มี
ขนาดพื้นท่ีหน้าตัดโดยรวม เท่ากับ 60.10 ตารางเมตร/
เฮกแตร์ ดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI) แม่ไม้ขนาด 
100 เซนติ เมตรขึ้นไป ( Important Value Index, IVI) 
ดัชนีความส าคัญสูงสุด 10 ล าดับแรก ได้แก่ ไทรเลือด 
กระบก รัง ยางแดง เหียง มะดูก ยมหิน มะกอกเกลื้อน 
ตะแบกแดง และ ตะแบกเลือดมีค่าเท่ากับ 42.10, 30.25, 
16.39, 16.22, 12.21, 11.10, 10.40, 9.77, 9.74 และ 
9.39 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
สรุป     
เมื่อใช้แบบจ าลองลักษณะทางกายภาพหรือแบบจ าลอง
ความสูงเชิงตัวเลข (DEM) ความสงู ความชัน ทิศด้าน
ลาด พบว่าพ้ืนท่ีมีความสูง 200-1,100 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง จุดสูงสุดประมาณ 1,100 เมตร 
ส่งผลให้มีพรรณไม้ป่าดิบเขาปะปนอยู่บ้าง จากการวาง
แปลงส ารวจพบไม้วงศ์ก่อ (Fagaceae) เช่น ก่อเดือย 
(Castanopsis echinocarpa) และ ก่อตาหมู 
(Castanopsis calathiformis) ทิศด้านลาด พบว่าพื้นที่
ด้านลาดในพื้นที่ศึกษาจะมีการลาดเท ไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งได้รับปัจจัยแสง และ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านซึ่งรับเอาความแห้งแล้งและ
ลมหนาวจากประเทศจีนจึงท าให้พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็น
ป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ จึงมีผลต่อการจัด
กลุ่มของสังคมป่าไม้และความลาดชัน (slope) พบว่ามี
ความชันเฉลี่ยที่ ร้อยละ 31.63 ต่อพื้นที่ ซึ่งประมาณ สุด
สุดร้อยละ 55.23 และค่าต่ าสุดร้อยละ 10.98 ต่อพื้นที่อยู่
ระดับปานกลาง ดัชนีพืชพรรณ ที่มีค่าความสัมพันธ์และ
ใกล้เคียงค่าชนิดพันธุ์ของป่าแต่ละประเภทของชนิดพันธุ์
มากที่สุด คือค่า (NDVI) มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องประมาณ
ร้อยละ 61.31 ของชนิดพันธุ์ท่ีบ่งบอกความเป็นประเภท

ตารางที่ 1 รายช่ือแม่ไม้ขนาด 100 เซนติเมตรขึ้น 
(individual tree or seed mother tree) บริเวณลุ่มน้ า 
สะเนียน-ไสล ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ล าดั
บ 

ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อวงศ์ 

1 มะม่วงป่า Mangifera caloneura  Anacardiaceae 
2 สะแกแสง Cananga brandisiana  Annonaceae 
3 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum  Burseraceae 
4 มะจิ้ม Dacryodes laxa  Burseraceae 
5 ขี้หนอดควาย Celtis tetrandra  Cannabaceae 
6 พังแหรใหญ่ Trema orientalis  Cannabaceae 
7 มะป่อง Garcinia succifolia  Clusiaceae 
8 สกุณี Terminalia calamansanay  Combretaceae 
9 ตะแบกเลือด T. mucronata  Combretaceae 
10 ส้านใหญ่ Dillenia obovata  Dilleniaceae 
11 เหียง Dipterocarpus obtusifolius  Dipterocarpaceae 
12 ยางแดง D. turbinatus  Dipterocarpaceae 
13 เต็งตานี Shorea guiso  Dipterocarpaceae 
14 เต็ง S. obtusa  Dipterocarpaceae  
15 รัง S. siamensis  Dipterocarpaceae 
16 มะฝ่อ Mallotus nudiflorus  Euphorbiaceae 
17 กระพ้ีเขาควาย Dalbergia  cultrata  Fabaceae 
18 กระพ้ีจั่น Dalbergia cana  Fabaceae 
19 ทองหลาง Erythrina subumbrans  Fabaceae 
20 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus  Fabaceae 
21 ก่อตาหมู Castanopsis calathiformis  Fabaceae 
22 ก่อเดือย C. echinocarpa  Fabaceae 
23 กระบก Irvingia malayana  Irvingiaceae 
24 ซ้อ Gmelina arborea  Lamiaceae 
25 ตีนนก Vitex pinnata  Lamiaceae 
26 มะดูก Beilschmiedia roxburghiana  Lauraceae 
27 เชียด  Cinnamomum cassia  Lauraceae 
28 ฮางแกง C.crenulicupulum  Lauraceae 
29 ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata  Lythraceae 
30 เส้า L. venusta  Lythraceae 
31 งิ้วป่า Bombax anceps  Malvaceae 
32 ยมหิน Chukrasia tabularis  Meliaceae 
33 ขี้อ้าย Walsura robusta  Meliaceae 
34 กร่าง Ficus altissima  Moraceae 
35 ไทรเลือด F. consociata  Moraceae 
36 มะพร้าวนก Horsfieldia amygdalina Myristicaceae 
37 เลือดควาย Knema furfuracea  Myristicaceae 
38 มะห้าควาย Syzygium smalianum  Myrtaceae 
39 เข็มป่า Pavetta indica  Rubiaceae 
40 คอแลน Nephelium hypoleucum Sapindaceae 
41 ตะคร้อ Schleichera oleosa  Sapindaceae 
42 สมพง Tetrameles nudiflora  Tetramelaceae 
43 ทะโล้ Schima wallichii  Theaceae 
44 กะลังตังช้าง Dendrocnide crenulata  Urticaceae 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวทิยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหวา่ง วันท่ี 18-19 มกราคม พ .ศ. 2561 

 

 

หน้า 42       การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

ป่าแต่ละชนิด ป่าดิบ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ จาก
การวางแปลงทั้งหมด 15 แปลง ค่า (NDVI) ซึ่งเหมาะสม
ต่อการจ าแนกโดยใช้ภาพถ่ายความละเอียดระดับปาน
กลางมากที่ สุดและใช้ค่ าดัชนีความช้ืนดิน (NDWI) 
ประกอบการพิจารณาพื้นที่ป่าไม้   

จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้
พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ลดลง ปริมาณป่าไม้ในแต่ละ ปีจาก 
พ.ศ. 2544, 2552 และ 2559 ร้อยละ 83.9, 40.0 และ 
34.8 ตามล าดับ พบพื้นที่ลดลงจ านวนมากในช่วง ปี พ.ศ 
2552 ถึง 2559 อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มคงที่ปัญหา
เกิดจากนโยบายการสนับสนุนการปลูกนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมของภาครัฐมาตั้งแต่ในอดีตเช่น โครงการ
รับจ าน าสินค้าเกษตร ปีพ.ศ. 2548 โครงการประกัน
รายได้เกษตรกร ปี พ.ศ. 2552 และโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
(ข้าวโพด) ปี พ.ศ. 2553 (ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 
2557) ควรน าเทคโนโลยีการรับรู้ ระยะไกลมาศึกษา
ติดตามตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องและทันต่อ
เหตุการณ์ เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ต่อการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหมุนเวียนและส่งเสริมการปลูกป่า
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นแม่น้ าน่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 
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การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจ าแนกป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีการสร้างเขื่อนสองรูปแบบ 
Geospatial Analysis for Forest Cover Identification in Watershed  

Constructed within Two Dam Types 
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บทน า  
 ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญของประเทศไทยทรัพยากรหนึ่ง ในอดีตประเทศ
ไทยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศ 
จนกระทั่งพ.ศ.2559 เหลือพื้นที่ป่าไม้เพียง 31.58% 
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการ
ลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด 
 ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าว ส่วน
บริเวณภูเขายังคงเหลือเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยภูมิภาคนี้มี
ลุ่มน้ าหลัก 3 ลุ่มน้ า ประกอบด้วย ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าชี 
และลุ่มน้ ามูล ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการ
สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องจากทุก
รัฐบาล โดยแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นเขื่อนที่อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมชลประทาน และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ชรัตน์ และคณะ, 
2549)  
 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ า
มูล ซึ่งอยู่ตอนล่างของภาค มีเขื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ เขื่อน
ปากมูล (ทดน้ า) และเขื่อนสิรินธร (กักเก็บน้ า) ซึ่งอยู่ใน
ล าน้ าสาขาล าน้ ามูลตอนล่าง และล าโดมน้อย ตามล าดับ 
โดยเขื่อนปากมูลเป็นเขื่อนทดน้ าแบบน้ าไหลผ่าน (run-
of-river dam) ส่วนเขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนกักเก็บน้ า 
(storage dam) โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการจ าแนก
ประเภทป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาล าน้ ามูลตอนล่างและ
ล าโดมน้อย ที่ซึ่งมีเขื่อนทั้งสองรูปแบบตั้งอยู่ ส าหรับ

เป็นแนวทางในการดูแล และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่ยัง
คงเหลือต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  

1. พ้ืนที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในสองลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ ลุ่ม

น้ าสาขาล าน้ ามูลตอนล่าง และ ลุ่มน้ าสาขาล าโดมน้อย 
มีพื้นที่  953.34 และ 2,196.26 ตารางกิโลเมตร 
ตามล าดับ โดยลุ่มน้ าสาขาทั้งสอง มีอ าเภอของจังหวัด
อุบลราชธานีท่ีตั้งอยู่ในลุ่มน้ า ได้แก่ อ.พิบูลมังสาหาร อ.
ตาลสุม อ.เดชอุดม อ.สิรินธร อ.โขงเจียม อ.บุณฑริก อ.
เดชอุดม และ อ.นาจะหลวย 

2. วิธีการศึกษา 
 น าภาพดาวเทียม LANDSAT-8 Path 126 
Row 49, 50 ที่บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2560 เข้าสู่กระบวนการปรับแก้เชิงรังสี (Radiometric 
correction) ป รั บ แ ก้ เ ชิ ง เ ร ข าค ณิ ต  ( Geometric 
correction) ก า ร เ น้ น ข้ อ มู ล ภ า พ  ( Image 
enhancement) หลังจากนั้นตัดเฉพาะพื้นที่ศึกษา 
(Image extraction) แล้วมาท าการแปลตีความด้วย
สายตา (Visual interpretation) ประกอบกับข้อมูล
ทุติยภูมิอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลการใช้ที่ดิน จากกรมพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2558, พ้ืนท่ีป่าไม้ พ.ศ. 2558 และ ประเภท
ป่าไม้ พ.ศ. 2543 จากกรมป่าไม้, แผนที่ภูมิประเทศ 
L7018 มาตราส่วน 1:50,000 และแบบจ าลองความสูง
เชิงเลข (DEM) กรมแผนที่ทหาร และข้อมูลภาพถ่าย
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ดาวเทียมความละเอียดสูง จากโปรแกรม Google 
Earth Pro โดยหลักการแปลตีความด้วยสายตาอาศัย
องค์ประกอบของการแปลภาพจากลักษณะที่ปรากฏ 
(Object recognition) ได้แก่ ความเข้มของสีและสี 
ขนาด รูปร่าง เนื้อภาพ รูปแบบ ความสูงและเงา พื้นที่ 
และความเกี่ยวพัน (สุระ, 2546) หลังจากนั้นท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนาม ซึ่งผลของค่าความ
ถูกต้องโดยรวมของข้อมูล (overall accuracy) จะ
ก าหนดในระดับที่ 85% เป็นค่าความถูกต้องของผล
การศึกษาที่ ส ามารถยอมรับได้  (Congalton and 
Green, 1999) น อ ก จ า ก นั้ น ค า น ว ณ ค่ า  Kappa 
coefficient (Cohen, 1960) 

ผลและวิจารณ์ 
 ผลการจ าแนกประเภทป่าไม้โดยการแปล
ตีความด้วยสายตา มีความถูกต้องโดยรวมที่ 92.21% 
และมีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa ที่ 0.88 หรือสอดคล้อง
ตรงกันเกือบสมบูรณ์ (almost perfect agreement) 
โดยพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของทั้งสองลุ่มน้ าลุ่มน้ าสาขา ส่วน
ใหญ่พบบริเวณเทือกเขาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ลุ่มน้ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยลุ่มน้ าสาขา
ล าน้ ามูลตอนล่าง ซึ่งมีเขื่อนปากมูลตั้งอยู่ มีพื้นที่ป่าไม้
ทั้งหมด 47.49 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.98 
ของพื้นท่ีลุ่มน้ า แบ่งออกเป็น 3 ชนิดป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง 
ป่าดิบแล้ง และป่าบุ่ง-ป่าทาม โดยป่าเต็งรังมีพื้นมาก
ที่สุด เท่ากับ 31.85 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ รองลงมาคือป่าดิบแล้ง และ
ป่าบุ่งป่าทาม มีพื้นที่ 12.41 และ 3.23 ตารางกิโลเมตร 
ตามล าดับ ในขณะที่ลุ่มน้ าสาขาล าโดมน้อย ซึ่งมีเขื่อนสิ
รินธร มีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า โดยมีพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 
793.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.14 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ า ส่วนใหญ่อยู่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
บุณฑริก-ยอดมน และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
แบ่งออกเป็น 4 ชนิดป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่า
บุ่ง-ป่าทาม และ ป่าเบญจพรรณ โดยป่าดิบแล้งมีพื้นที่
มากที่สุด เท่ากับ 609.39 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ

ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าบุ่งป่าทาม มีพื้นที่
เท่ากับ 175.89, 7.73 และ 0.70 ตารางกิโลเมตร 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ทั้งนี้ หากพิจารณาไปยังพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทาม ซึ่ง
เป็นป่าที่อาจได้รับอิทธิพลจากการก่อสร้างเขื่อนในทั้ง
สองลุ่มน้ า พบว่าพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามในลุ่มน้ าสาขาล าน้ า
มูลตอนล่าง มีพื้นท่ีมากกว่าลุ่มน้ าสาขาล าโดมน้อย อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบของเขื่อนสิรินธรที่มีลักษณะเป็น
เขื่อนกักเก็บน้ า จึงส่งผลให้เกิดพื้นที่น้ าท่วมตลอดทั้งปี 
ในขณะที่เขื่อนปากมูลเป็นเขื่อนทดน้ าแบบน้ าไหลผ่าน 
อีกทั้งล าน้ ามูลยังคงมีการท่วมสลับ 
 
ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในแต่ละชนิด ใน 2 พื้นที่ลุ่มน้ า
สาขา 

Forest Types 

Lower Part of Lam 
Nam Mun 

subwatershed  
(953.34 km2) 

Lam Dom Noi 
subwatershed  
(2196.26 km2) 

Area 
(km2) 

Percentage 
(%) 

Area 
(km2) 

Percentage 
(%) 

Dry diptercarp 
forest 31.85 3.34 175.89 8.01 
Dry evergreen 
forest 12.41 1.30 609.36 27.75 
Freshwater 
Swamp Forest 3.23 0.34 0.70 0.03 
Mixed 
deciduous forest - - 7.73 0.35 

Total 47.49 4.98 793.68 36.14 

 
แล้งในแต่ละปี ซึ่งลักษณะของป่าบุ่งป่าทามในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวข้องกับน้ าตามช่วงฤดูกาล ซึ่ง
ลักษณะการเกิดฤดูน้ าหลากเป็นปัจจัยที่ก าหนดความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าบุ่งป่าทาม (ศันสนีย์, 2544) ส่งผล
ให้พ้ืนท่ีป่าบุ่งป่าทามยังคงปรากฏอยู่มากกว่า 

สรุป    
 ลุ่มน้ าสาขาล าน้ ามูลตอนล่าง และล าโดมน้อย
มีพื้นท่ีป่ารวมกันท้ังสิ้น 841.17 ตารางกิโลเมตร โดยลุ่ม
น้ าสาขาล าโดมน้อยมีพื้นท่ีป่าไม้มากกว่า พื้นที่ป่าไม้ส่วน
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ใหญ่อยู่บริเวณภูเขาทางภาคตะวันออกของลุ่มน้ า ที่ซึ่ง
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สามารถจ าแนกประเภทป่าไม้ได้
เป็น 4 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ 
และป่าบุ่งป่าทาม ยกเว้นลุ่มน้ าสาขาล าโดมน้อยที่ไม่มี
ป่าเบญจพรรณ โดยลุ่มน้ าสาขาล าโดมน้อยมีพื้นท่ีป่าบุ่ง
ป่าทามน้อยกว่าอาจเนื่องมาจากรูปแบบของเขื่อนสิริน
ธรที่มีลักษณะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ าส่งผลให้เกิดพื้นที่น้ า
ท่วม จึงปรากฏพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามน้อยกว่า ในขณะที่ล า
น้ ามูลยังคงมีการท่วมสลับแล้งในแต่ละปี ส่งผลให้พื้นที่
ป่าบุ่งป่าทามยังคงปรากฏอยู่มากกว่า 
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ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อระบบนิเวศป่าดิบเขา 
ในอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย 

Effects of Climate Change on Montane Forest Ecosystem  
in Khun Chae National Park, Chiang Rai Province 
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บทน า   
 ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ป่ า ดิ บ เ ข า  ( Montane forest 
ecosystem) คือระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมี ชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตบนป่าดิบเขาที่มีความสลับซับซ้อนของพืชและ
สัตว์ โดยอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,000 
เมตรขึ้นไป มีสภาพอากาศหนาวเย็นและความช้ืนสูง
ตลอดปี เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ และมีบทบาท
ส าคัญในการถ่ายเทพลังงานและหมุนเวียนสารอาหาร 
เป็นแหล่งกักเก็บมวลชีวภาพ และสืบทอดพันธุกรรมของ
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ส าคัญระบบนิเวศหนึ่ง (อุทิศ, 
2542)  
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) 
เป็นปัญหาส าคัญระดับโลกท่ีส่งผลกระทบหลายประการ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่  
สุขภาพอนามัย เกษตรกรรม และระบบนิเวศ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
อากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ ง น าไปสู่ความผันผวนของ
อุณหภูมิ ฝน และปัจจัยอื่นๆ ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศ
ของโลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ รุนแรง และ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 
ปริมาณน้ าฝนท่ีลดลงหรือเพิ่มขึ้นในบางพื้นท่ี การเลื่อน
ขึ้ นลงของฤดู กาล น้ าแข็ งบริ เ วณขั้ ว โลกละลาย 
ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น และเกิดภัยพิบัติทีรุนแรงขึ้น 
เป็นต้น (ณรงค,์ 2556) 

 อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าปกคลุม โดยมี
ความสูงตั้ งแต่  600 เมตร จนถึง 2 ,031 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล ท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า น้ าตกและทิวทัศน์ที่งดงาม ดังนั้น หาก
ระบบนิเวศป่าดิบเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อทั้ งปริ มาณและคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงนิเวศบริการของพื้นท่ีแห่งนี้
ด้วย วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเพื่อวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าดิบเขาและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศป่าดิบเขา
ในอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี 
พ.ศ.2532 และ ปี พ.ศ.2552  

อุปกรณ์และวิธีการ  
 ในการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยาน
แห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย ท าการแปลตีความ
ภาพถ่ายดาวเทียม  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ดิ บ เ ขาค่ าดั ชนี พื ชพรรณ (Normalize difference 
vegetation index, NDVI) และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
ด าเนินการในคาบเวลา 20 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ.2532 และปี 
พ.ศ.2552 มีขั้นตอนดังนี ้
 1. การจ าแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาได้แก่ แผนที่ระบบภูมิ
ประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 
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ครอบคลุมพื้ นที่ ศึ กษา ข้ อมู ลภาพถ่ ายดาวเทียม 
LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ.2532 และ 2552 ข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:4,000 
โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินของกรมที่ดิน  

1.2 การเตรียมข้อมูล 
  1.2.1 การเตรียมภาพ (Data preparation) 
คัดเลือกภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM ปีพ.ศ.2532 
และ 2552 Path 131 Row 47 ในรูปแบบข้อมูลเชิงเลข 
(digital image) ความละเอียดของจุดภาพ 30 เมตร x 30 
เมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา โดยเลือกภาพปราศจากเมฆ
หรือมีน้อยที่สุด และไม่มีปัญหาสัญญาณภาพ  
 1.2.2 การปรับแก้เชิงคลื่นรังสี (Radiometric 
correction) ด าเนินการปรับแก้ค่ าการสะท้อนของ
ภาพถ่ ายดาวเทียมหรือการปรับแก้  Atmospheric 
Correction เพื่อลดความไม่ชัดเจน การพร่ามัวและมี
ลายเส้นปะปนที่ปรากฏในข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้
โปรแกรม ENVI ในการค านวณในการปรับแก้  
 1.2.3 ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท ข้ อ มู ล 
(nomenclature) การก าหนดประเภทข้อมูลเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าและพื้นที่ไม่ใช่ป่า โดยพื้นที่ป่า
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ พื้นที่ป่าดิบเขา พื้นที่ป่าเบญจ
พรรณ และพื้นที่ป่าเต็งรัง 
 1.2.4 การจ าแนกข้อมูลและการวิ เคราะห์
เบื้องต้น ได้ท าการจ าแนกข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ศึกษา 
โดยการน าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาแปลและตีความ
แบบผสม (Hybrid classification) ประกอบด้วยการแปล
ตีความด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยการจ าแนกข้อมูลแบบก ากับ
ดูแล (Supervised classification) ควบคู่กับการแปล
ตีความข้อมูลด้วยสายตา (Visual classification)  
 1.2.5 การประเมินความถูกต้อง (Classification 
accuracy) เปรียบเทียบผลการจ าแนกกับข้อมูลอ้างอิง (ธี
ระ, 2550) ด้วยตารางเมตริกซ์ความคลาดเคลื่อน (Error 
matrices) และประเมินความถูกต้องจากค่าความถูกต้อง
โดยรวม (Overall accuracy) และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา 

(Kappa) เพื่อหาระดับความถูกต้องที่สามารถยอมรับได้ที่
ระดับมากกว่าร้อยละ 80   
 2. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าดิบเขา (Montane 
forest Area Change) 
 น าข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ.2532 
และปี พ.ศ.2552 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าดิบ
เขาท าการซ้อนทับ (Overlay) เพื่อหาอัตราการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของพื้นที่ป่าดิบเขา  
 3. ค านวณค่าดัชนี พืชพรรณ (Vegetation 
Index)  
 โดยวิธี NDVI เป็นการท าสัดส่วนระหว่างช่วงคลื่น 
2 ช่วงคลื่นที่ปรับให้มีลักษณะเป็นการกระจายปกติ คือ 
น าช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้มาลบด้วยช่วงคลื่นตามองเห็น
สีแดง แล้วหารด้วยผลบวกของช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
และช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงดังสมการที่ 1 

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

เมื่อ   NDVI หมายถึง ดัชนีพืชพรรณ 
         NIR   หมายถึง ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 
         RED      หมายถึง ช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง 
 การค านวณดัชนีพรรณพืชโดยปกติจะให้ค่าอยู่
ระหว่าง -1 และ 1 โดยเซลล์ภาพที่มีค่า เข้าใกล้ 1 
หมายถึงบริเวณที่มีพืชหนาแน่นและมวลชีวภาพสูง (ภาวิ
ดายะและชุลีรัตน,์ 2556) 

4. วิ เคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงของข้ อมู ล
อุตุนิยมวิทยา 
 น าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระหว่าง ปี พ.ศ.2532 
และปี พ.ศ.2552  ได้แก่ อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิต่ าสุด 
อุณหภูมิสูงสุด ปริมาณน้ าฝนสะสมรวม ปริมาณน้ าฝน
ต่ าสุด ปริมาณน้ าฝนสูงสุด และจ านวนวันที่ฝนตกในรอบ 
1 ปี มาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลและวิจารณ์ 
 1. การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าดิบเขาในอุทยาน
แห่งชาติขุนแจ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 
2552 
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 ผลการจ าแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี พ.ศ. 
2532 และ ปี พ.ศ. 2552 ด้วยการแปลตีความภาพถ่าย
ดาวเทียมแบบผสม พบว่า อุทยานแห่งชาติขุนแจมีพื้นท่ี
ทั้งสิ้น 177,177.38 ไร่ ในปี พ.ศ. 2532 มีพื้นท่ีป่าดิบเขา 

116,515.53 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 65.76 ของพื้นที่
ทั้ งหมด และในปี  พ.ศ. 2552  มีพื้นที่ ป่ าดิบเขา 
108,111.31 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 61.03 ของพื้นที่
ทั้งหมด (ตารางที1่)

Table 1 Changing of Montane forest area in Khun Chae National Park from 1989 to 2009 

Land use types 

Area 
Change 

1989 2009 

Rai % Rai % Rai % 

Forest Area 171,701.33 96.91 169,924.29 95.91 -1,777.04 -1.00 

    Montane forest 116,515.53 65.76 108,111.31 61.03 -8,404.22 -4.73 

    Mixed deciduous forest 41,341.68 23.33 49,969.79 28.20 +8,628.10 +4.87 

    Dry dipterocarp forest 13,844.12 7.82 11,843.19 6.68 -2,000.93 -1.14 

Non-Forest area 5,476.05 3.09 7,253.09 4.09 +1,777.04 +1.00 

Total 177,177.38 100.00 177,177.38 100.00   

Remark :  (+) Increase rate , (-) Decrease rate 

  
Figure 1 The Change of montane forest area between 1989 and 2009 

 

 การประเมินความถูกต้องของการจ าแนก พบว่า 
ค่าความถูกต้องโดยรวม ใน ปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 
2552 เท่ากับร้อยละ 80 และ 90 ตามล าดับ และการ
ประเมินความถูกต้องด้วยสัมประสิทธ์ิแคปปาพบว่าอยู่ใน

ระดับการยอมรับที่มากถึงมากที่สุด โดยมีค่าในช่วงการ
ยอมรับ ระหว่าง  ปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 
0.73 และ 0.87 ตามล าดับ 
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 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีป่าดิบเขา
ในอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี พ.ศ. 
2532 และ ปี พ.ศ. 2552 โดยการน าภาพที่ได้จากการ
จ าแนกประเภทข้อมูลมาซ้อนทันกัน (ภาพที่ 1) เพื่อสังเกต
การเปลี่ยนแปลงและหาอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
พื้นที่ป่าดิบเขา พบว่า ในปี พ.ศ. 2532 พื้นที่ป่าดิบเขาส่วน
ใหญ่กระจายบริเวณตอนกลางและทางทิศตะวันตกของ
พื้นที่และลดลงอย่างเห็นได้ชัดใน พ.ศ. 2552  โดยมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 4.73  หรือลดลงเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 0.23 ต่อปี คิดเป็นพ้ืนท่ีป่าดิบเขาลดลง 
8,404.22 ไร่ จากพื้นที่ท้ังสิ้น 177,177.38 ไร่  (ตารางที1่)  
 ผลการค านวณค่าดัชนีพืชพรรณ  NDVI ของ
ดาวเทียม LANDSAT-5 TM พบว่า ในปี พ.ศ. 2532 และ ปี 
พ.ศ. 2552  ค่ า เฉลี่ ย NDVI เท่ ากับ 0.66 และ 0.63 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ด้วยการทดสอบทางสถิติแบบ 
Paired Sample T-Test พบว่า ค่าเฉลี่ย NDVI ของทั้ง 2 
ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 แสดงว่าพื้นที่ป่าดิบเขามีความหนาแน่นของพืช
พรรณลดลง 
Table 2 NDVI values of montane forest area 
between 1989 and 2009 

NDVI values 
Year 

1989 2009 
Minimum 0.61 0.56 
Maximum 0.72 0.72 
Mean 0.66a 0.63a 
Standard deviation 0.03 0.04 

asignificantly different, P < 0.05 

2. วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่มี ต่อระบบนิเวศป่าดิบเขาในอุทยาน
แห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย 

ความผันแปรของภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะ
อากาศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมีสัญญาณที่บ่งบอกถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ภาวะ
โลกร้อนได้เริ่มมีส่วนท่ีส่งเสริมให้อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจาก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ช้ัน
บรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ที่เป็น
ตัวการส าคัญในการสร้างความแปรผันทางภูมิอากาศ ที่ซึ่งมี
ผลต่อลักษณะอากาศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
(Choosakul, 2012) 

จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี พ.ศ.2532 และ ปี พ.ศ.2552 
แสดงให้เห็นว่าในคาบ 20 ปี อุณหภูมิเฉลี่ย  อุณหภูมิสูงสุด 
และอุณหภูมิต่ าสุดของในระดับท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น แต่
ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมและวันที่ฝนตกลดลง (ตารางที่ 3) 
โดยในปี พ.ศ.2532 พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย  อุณหภูมิสูงสุด 
และอุณหภูมิต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 24.3, 31.4 และ 18.5 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ ปริ มาณน้ าฝนสะสม 1627.20 
มิลลิ เมตร และมีวันที่ฝนตก 136 วันต่อปี  และใน ปี  
พ.ศ.2552 พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย  อุณหภูมิสูงสุด และ
อุณหภูมิต่ าสุดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 25.0, 31.5 และ 19.9 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ และปริมาณน้ าฝนสะสม 1591.20 
มิลลิเมตรต่อปี วันที่ฝนตก 109 วันต่อปี (ตารางที่ 3) 

 
 

Table 3 Meteorological data in Chiang Rai province between 1989 and 2009 

Year 
Temperature (ºC)a Precipitation (mm)b Total days with rain 

during yearb 
(days/year) Average Maximum Minimum Total Average Maximum Minimum 

1989 24.3 31.4 18.5 1627.20 135.60 391.40 0.00 136 
2009 25.0 31.5 19.9 1591.20 132.60 387.00 0.00 109 

Source:a Global Climate (Tutiempo.net, 2017) 
 bMeteorological department
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ลักษณะภูมิประเทศเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ระบบนิเวศป่าดิบเขาเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลส่งผลต่อความแปรผันของอุณหภูมิที่ลด
ต่ าลง ในขณะที่ความช้ืนในอากาศเพิ่มสูงขึ้น ท าให้การ
ปรากฏของพรรณไม้ที่มีความแตกต่างกันตามระดับความ
สูง สอดคล้องกับการศึกษาของดอกรักและอุทิศ (2553) ที่
พบว่าการกระจายของสังคมพืชป่าดิบเขาระดับต่ าโดยมี
สภาพภูมิอากาศค่อนข้างหนาวตลอดปี มีความสัมพันธ์
แปรผันกับ อุณหภูมิและความช้ืนในบรรยากาศ ซึ่ ง
อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อกิจกรรมทางชีววิทยาของพืช 
นอกจากนี้ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ยังมีส่วนท าให้ดินแห้ง
แล้ง ขาดแร่ธาตุและสารอาหารในดินเป็นเหตุให้สังคมพืช
หลายชนิดค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสังคมพืชที่ปรับตัวเข้ากับไฟ
ได้  

สรุป 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดิบเขา ในอุทยานแห่งชาติ
ขุนแจ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 
2552 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง แนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิและการลดลงของปริมาณน้ าฝนท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก อาจ
เนื่องมาจากภาวะโลกร้อนช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ท าให้ระบบนิเวศป่าดิบเขาเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยัง
มีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่ความสูงและ
ความชันแตกต่างกันในแต่ละชนิดป่า รวมถึงปัญหาไฟป่า
ด้วย  
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การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นที่ดินในอ าเภอร้องกวางในปี 2543 ถึง 2558 ด้วยการสุ่มแบบเป็น
ระบบด้วยการส ารวจระยะไกล 

Land cover changes in the Rong Kwang district from 2000 to 2015 based on a 
systematic remote sensing sampling approach 
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บทน า   
 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปกคลุมของพืชและพื้นที่ป่า
ไม้เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการจัดการและการปกป้องพื้นที่ป่า (René 
et al. 2015) อีกทั้งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจ
ส าหรับการจัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความพยายามส าหรับ
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าซึ่งพื้นที่สนใจ
เน้นไปกับการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ แท้ที่จริงแล้วพื้นที่
นอกเขตอนุรักษ์ก็ เป็นอีกพื้นที่หนึ่ งที่จ า เป็นต้องมี
การศึกษา ซึ่งการน าวิธีการการส ารวจระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ สามารถที่จะบอก
ถึงพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะถูกบุกรุก และระบุถึงพื้นที่ที่
ก าลังถูกบุกรุกว่าอยู่ในบริเวณใดซึงควรมีการศึกษาอย่าง
ละเอียดเพื่อทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต 
 อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่ที่มีความ
ต้องการที่จะทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปกคลุม
ดิน ท้ังนี้ อ. ร้องกวาง ยังมีพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลป่าไม้อยู่มาก เช่น สวนป่าเศรษฐกิจ พื้นที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป่ า ส ง วนแห่ งช าติ  ร วม ไปถึ ง มี
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านป่าไม้ ที่
สามารถน าเอาองค์ความรู้ทางด้านนี้ถ่ายทอดให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้สามารถระบุได้
ถึงพื้นที่ที่มีการบุกรุก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินไปจากพื้นที่ป่าไม้ ว่ามีการกระจายอยู่ใน

ลักษณะอย่างไร ตลอดจนพื้นที่ที่มีการเพิ่มขึ้นของป่าไม้ 
ซึ่งท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ปกคลุมที่ดินใน
พื้นที่อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในการจัดการ
พื้นที่ในอนาคต 
 ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้น
ที่ดินในอ าเภอร้องกวางในปี 2543 ถึง 2558 ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบเป็นระบบด้วยการส ารวจระยะไกล มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการปกคุมพื้นท่ีดินของอ าเภอร้องกวางในช่วงปี 
2543-2558 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการพื้นที่
อ าเภอร้องกวางในอนาคตต่อไป 
อุปกรณ์และวิธีการ   
 1 พ้ืนที่ศึกษาและการเตรียมข้อมูล 
 ข้ อมู ลที่ ใ ช้ ใ นก า รศึ กษากา รศึ กษากา ร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกคลุมดิน บริเวณอ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ ได้แก่ ข้อมูลด้านเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ (GIS database) โดยข้อมูล
พื้นฐานที่ใช้ คือ ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land 
use) ขอบเขตอ าเภอร้องกวาง (Admin boundary) และ 
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-5TM, Landsat-
7TM และ Landsat-8TM ที่บันทึกครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 
 2. การเก็บข้อมูล 
 ใช้การส ารวจพื้นท่ีโดยใช้ภาพดาวเทียมที่มีพื้นท่ี
ส ารวจขนาด รัศมี 1 กิโลเมตร ส ารวจแบบสุ่มแบบเป็น
ร ะ บ บ ส า ร ว จ  ( Systematic Sampling Method)  
ระยะห่างในแต่ละจุด 2 กิโลเมตร เพื่อที่จะเป็นตัวแทน
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ของพื้นที่ ใช้ google earth เพื่อตรวจสอบการปกคลุม
สภาพพื้นที่จริงในแต่ละปีท่ีท าการศึกษา 
 2.1 การจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่าย 
  ประกอบด้ วยข้ อมู ลภาพดาว เที ยม 
Landsat-5TMLandsat-7TM และ Landsat-8TM ในปี 
2543, 2548, 2553 และ 2558  
  2.2 การปรับแก้ความถูกต้องของภาพ 
  อ้างอิงพิกัดไปสู่ข้อมูลดาวเทียมทั้งหมดใน
ที่นี้ก าหนดพิกัดอ้างอิงเป็นแบบกริด UTM (Universal 
Transverse Mercator coordinate system) Zone 
47Q พื้นหลักฐานทางราบในระบบ WGS 1984การเน้น
ข้อมูลภาพ(Image Enhancement) 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การจ าแนกการปกคลุมพื้นดิน 
  ในการศึกษาด้วยวิธีนี้จะประยุกต์ใช้ Rule 
based Classification เพื่อที่จะมาจ าแนกพ้ืนที่ โดยเลือก
มาทั้งหมด 5 ชนิด เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจ าแนก
ตามค าจ ากัดความป่าไม้ตาม FAO  คือ 1. พ้ืนท่ีที่ปกคลุม
ด้วยต้นไม้หนาแน่นมากกว่าร้อยละ 70 (tree cover, TC) 
2. พ้ืนท่ีที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ตั้งแต่ ร้อยละ 30 – 70 (tree 
cover mosaic, TCM) 3. มีการปกคลุมพื้นที่ด้วยพืชที่
มากกว่า ร้อยละ 50 แต่ต้นไม้มีระยะห่างกันมากกว่า 5 
เมตร (other wooded land, OWL) 4. มีการปกคลุม
ด้วยสิ่งอื่นที่นอกเหนือจาก TC, TCM และ OWL รวมไป
จนถึงพื้นที่ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตร สิ่งก่อสร้าง พื้นที่โล่ง 
พื้นที่หิน (Other land cover, OLC) และ 5. แม่น้ า,แหล่ง
กักเก็บน้ า (W) (FAO, 1998) และใช้ค่าช่วงดัชนีผลต่างพืช
พ ร ร ณ  ( The Normalized Difference Vegetation 
Index, NDVI) เข้ามาช่วยในการจ าแนกพื้นท่ีทั้ง 5 การปก
คลุม โดยอ้างอิงต าแหน่งที่ตั้งจากการวางจุดสุ่มแบบเป็น
ระบบ ท าให้ได้ค่าช่วงของแต่ละชนิดดังสมการที่ (1) 
(Meneses-Tovar, 2011)  
NDVI = (NIR–RED) / (NIR+RED)  (1) 
โดย NIR = ช่วงคลื่นใต้แดงใกล้หรืออินฟาเรดใกล้ 
 RED = ช่วงคลื่นแสงสีแดง 

โดยที่  
W     มีค่าตั้งแต่ -1.00 – 0.050 
OLC  มีค่าตั้งแต่ 0.051 - 0.155 
OWL มีค่าตั้งแต่  0.156 - 0.295 
TCM มีค่าตั้งแต่  0.296 - 0.415 
TC    มีค่าตั้งแต่  0.416 – 1.000 
  3.2 สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การปกคลุมพื้นดิน 
  การเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2543-
2548, 2548-2553 และ 2553-2558 โดยใช้สูตรการ
เปลี่ยนแปลงรายปี ดังสมการที่ 2 (Puyravaud, 2003) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง= (1/(t2-t1)) X ln(A2/A1)      (2) 
โดย t คือ ปีท่ีท าการศึกษา A คือ พื้นที่ในปีท่ีศึกษา 
และท าการเปรียบเทียบความแปรปรวนของทั้ง 2 วิธีการ 
ด้วย F-test 
ผลและวิจารณ์ 

การปกคลุมพื้นที่ดิน  
 การปกคลุมพื้นที่ดินในอ าเภอร้องกวาง ปี 
2543, 2548, 2553 และ 2558 พบว่า พื้นที่ TC มีพื้นที่ 
50 .48% , 20.84% , 48.95% และ 43.41 % ไร่  
ตามล าดับ 2. พื้นที่ TCM มีพื้นที่ 35.75 %, 37.47 %, 
25.12 % และ 21.22 %  ตามล าดับ 3. พื้นที่ OWL  มี
พื้นที่ 3.91 %,  32.10 %, 22.15 % และ 25.85 % 
ตามล าดับ 4. OLC มีพื้นที่ 7.44 %, 8.98 %, 3.20% 
และ 9.27% ไร่ และ 5. น้ า (W) มีพื้นที่ 2.42 %, 0.64 
%, 0.59 % และ 0.25 %  ตามล าดับ (ภาพที่ 1) 

การปกคลุมพื้นที่ดินแบบสุ่มแบบเป็นระบบ 
การปกคลุมพื้นที่ดินแบบสุ่มแบบเป็นระบบใน

อ าเภอร้องกวาง ปี 2543 , 2548 , 2553 และ 2558 
พบว่า TC มีพื้นที่ 46.18 %, 15.19 %, 44.92 % และ 
39.77 % ตามล าดับ 2. TCM มีพื้นที่ 38.51 %, 39.01 
%, 26.28 % และ 21.69 %) ตามล าดับ 3. พื้นที่ OWL   
มีพื้นที่ 4.45 %,  34.30 %, 24.55% และ 28.05% 
ตามล าดับ 4. พื้นที่ OLC มีพื้นที่ 8.22 %, 10.62 %, 
3.69 % และ 10.26 %  และ 5. น้ า (W) มีพื้นที่ 2.64 
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%, 0.89 %, 0.55 % และ 0.23 %  ตามล าดับ (ภาพที่ 
2) 
 

 
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการการปกคลุมพื้นที่ดินอ.ร้อง
กวาง 
 

 
ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นท่ีดินแบบสุ่มปี
2558 
 

พ้ืนที่ทางธรรมชาติที่สูญหาย 
 พื้นที่สูญหายของการปกคลุมพื้นที่ดินแบบสุ่ม
แบบเป็นระบบในอ าเภอร้องกวาง ปี 2543-2548, 2548-
2553 และ 2553-2558 พบว่า TC มีพื้นที่สูญหาย  

299.64, 51,613.26 และ 7,359.55 ไร่ ตามล าดับ 2. 
TCM มีพื้นที่สูญหาย 26 ,590.38 , 13,845.48 และ 
4,400.86 ไร่  ตามล าดับ 3. OWL มีพื้นที่สูญหาย 
152.83, 4,418.45 และ 8,859.24 ไร่ ตามล าดับ 4. 
OLC มีพื้ นที่ สูญหาย 6 ,776 .86 , 1 ,493 .60 และ 
11,484.56 ไร่ และ 5. น้ า (W) มีพื้นท่ีสูญหาย  507.94, 
371.35 และ 33.42 ไร่ ตามล าดับ ดังภาพท่ี 3 

พ้ืนที่ทางธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
  พื้นที่เพิ่มขึ้นของการปกคลุมพื้นที่ดินแบบสุ่ม
แบบเป็นระบบในอ าเภอร้องกวาง ปี 2543-2548, 2548-
2553 และ 2553-2558 พบว่า TC มีพื้นที่ เพิ่มขึ้น  
50,507.54, 3,158.55 และ 15,762.99 ไร่ ตามล าดับ 2. 
TCM มีพื้นที่ เพิ่มขึ้น 27 ,396.96 , 34 ,583.06 และ 
13 ,034.87 ไร่  ตามล าดับ 3. OWL มีพื้นที่ เพิ่มขึ้น 
48,798.17, 20,296.84 และ 4,379.25 ไร่ ตามล าดับ 4. 
OLC มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 2,253.14, 12,792.93 และ 797.79 
ไร่ และ 5. แม่น้ า,แหล่งกักเก็บน้ า (W) มีพื้นที่เพิ่มขึ้น  
3,365.01, 910.75 และ 561.82 ไร่ ตามล าดับ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพ้ืนที่ดิน
อ าเภอร้องกวาง 
 ผลการศึกษาการปกคุมพื้นที่ดินในอ าเภอร้อง
กวางแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ TC ระหว่างปี พ. ศ. 2543 ถึง
ปี 2548 มีสูญเสียพื้นที่ทางธรรมชาติไป 17,100.40 ไร่ 
และ TC + OWL จ านวน 145,848.15 ไร่ มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงปกคลุมด้วยด้วยต้นไม้ลดลง ปีละ 0.22% 
เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่ เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
แพร่และจังหวัดน่าน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
2553) และมีพื้นที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของพื้น TC ในช่วงปี 
2548 ถึงปี 2553 ในอัตรา 0.17% ต่อปี อาจเป็นผลมา
จากพื้นที่ทางภาคเหนือมีการปลูกพืชไร่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ท าให้ราคาตกต่ าพื้นที่อ าเภอร้องกวาง จึงมี การท า
การเกษตรปลูกพืชไร่ที่ลดลงในช่วงเวลานี้ (กรมป่าไม้ , 
2557) ซึ่งจากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ของทั้ง 2 วิธี 
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ภาพที่ 3 การสูญเสียพื้นท่ีอ าเภอร้องกวาง 
 

 
ภาพที่ 4 การเพิ่มขึ้นของพืน้ท่ีอ าเภอร้องกวาง 
 
สรุป    
 การเปลี่ยนแปลงของการปกคลุมพื้นที่  ใน
การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามครั้งแรกในการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้
ธรรมชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเพื่อท าการวิเคราะห์
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินรวมถึงการ
สูญเสียและการสูญเสียพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพรรณไม้ ซึ่ง
เป็นการแสดงวิธีการพื้นฐานของการวิเคราะห์การสุ่ม

ตัวอย่างอย่างเป็นระบบของภาพดาวเทียม Landsat เพื่อ
ช่วยให้การประเมินการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นที่
อย่างสม่ าเสมอตลอดเวลาและลดลงของทรัพยากร และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเมื่อเทียบกับการแปลแผนที่ท้ังแผนที่ 

ผลการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 555,617.48 ไร่ โดย
มีพื้นท่ีที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ธรรมชาติ เท่ากับ  145,848.15 
ไร่ และพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่ท าการเกษตร ที่อยู่อาศัย 
เป็นต้น เท่ากับ 17,100.40 ไร่ พ้ืนท่ีดังกล่าวยังถูกท าลาย
ลงไปอย่างมากจากการเกษตรที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่สูง 
โดยรวมแล้วพบว่า อ าเภอร้องกวางมีการสูญเสียพื้นท่ีการ
ปกคลุมด้วยพื้นที่ธรรมชาติอย่างต่อ เนื่อง อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปีของ อ าเภอร้องกวางในช่วงปี 
2543-2548 (-0.22% ต่อปี) สูงกว่าใน 2553-2558 (- 
0.02% ต่อปี) นอกจากนี้ในพื้นที่การปกคลุมด้วยพรรณ
พืชค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2548-2553 (0.17% ต่อปี) ซึ่ง
เป็นปีที่ราคาข้าวโพดตกต่ า ท าให้มีการปลูกข้าวโพดลด
น้อยลงโดยที่พื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชมจะปล่อยให้
รกร้างว่างเปล่า ส่วนพ้ืนท่ีอยู่ใกล้ชุมชนก็มีการหันมาปลูก
ไม้เศรษฐกิจ เช่น สัก  การศึกษานี้น าเสนอเทคนิควิธีการ
ใหม่ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นทีข่อง
ดินในอ าเภอร้องกวางในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่
ส าคัญส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจน
พื้นที่ท่ีสูญหายและเพิ่มขึ้นของการสูญเสียพื้นท่ีอนุรักษ์ 

ดังนั้นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สามารถตรวจสอบ
การเปลีย่นแปลงการปกคลมุพื้นท่ีดินในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งย้อนกลับไปในอดีต และท าให้มีการใช้วิธีการใหม่
ของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อท าให้ได้ฐานข้อมลูที่ใช้
ส าหรับการวิเคราะหด์้านสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ และสามารถ
ท าด้วยวิธีการที่รวดเร็วและประหยัดได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทน า   

การศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวกับไม้สกุลมะเดื่อใน
ประเทศไทยยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย งานวิจัยที่ท าโดยคนไทย
ช้ินแรก คือ การศึกษาทางอนุกรมวิธานของไม้สกุลไทรใน
สะแกราช โดย สุมน (2522) พบมีพรรณไม้สกุลมะเดื่อ 12 
ชนิด วิรัตน์ (2527) ได้ศึกษาเพื่อท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
การศึกษาชนิดและการประเมินค่าไทรและมะเดื่อพื้นเมือง 
บนดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ พบมีมะเดื่อและไทร 
21 ชนิดน ามาใช้ประโยชน์ ทางผัก 8 ชนิด ไม้ผล 6 ชนิด 
ไม้ประดับ 20 ชนิด สมุนไพร 6 ชนิด  ภานุมาศ และ ศิริพร 
(2547) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความหลากชนิดไม้สกุลไทร 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา และ
นราธิวาส พบมีไม้สกุลไทร 60 ชนิด  ภานุมาศ และ พร
นรินทร์ (2547)ได้ศึกษาเรื่อง ความหลากชนิดของพรรณไม้
สกุลมะเดื่อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน พบมีไม้
สกุลมะเดื่อ 39 ชนิด นอกจากนี้ ภานุมาศ (2552) ได้ส ารวจ
พรรณไม้สกุลมะเดื่อ ไทรในอุทยานแห่งชาติเขานัน พบ
มะเดื่อและไทร 50 ชนิด   
  สังคมป่าบนเขาหินปูน เป็นอีกสังคมที่มีสภาพ
แตกต่างจากสังคมชนิดอื่น ดินตื้น และมีข้อจ ากัดเรื่อง
ความช้ืน สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับความแห้งแล้ง
และขาดแคลน พรรณพืชส่วนใหญ่เป็นพืชทนแล้ง ล าต้น
มักแคระแกร็น และจากสภาพพื้นที่อันทุรกันดารนี้  
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่จึงเป็นกลุ่มหายาก และมีรายงานการ
ค้นพบพืชและสัตว์ใหม่ๆอยู่บ่อยครั้ง ดังเช่น Chirdsak et 
al. (2006) ร า ย ง า น  Dioscorea pseudotomentosa 

Prain & Burkill พืชสถานภาพถูกคุกคามพื้นที่เขาหินปูน
จากภาคกลางของไทย นอกจากนี้  Forest Herbarium 
(2005) รายงานชนิดพรรณพืชที่ถูกคุกคามในประเทศไทย 
พบหลายชนิดอาศัยในพื้นที่เขาหินปูน ปิยะ และคณะ 
(2551) ได้รายงานเรื่องพรรณไม้ถิ่นเดียว การอนุรักษ์และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ พบไม้หลายชนิดขึ้นเฉพาะพื้นที่เขา
หินปูน จึงเป็นการยืนยันว่าพื้นที่เขาหินปูนมีความส าคัญใน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามมีรายงาน
เกี่ยวกับมะเดื่อในสังคมป่าเขาหินปูนน้อยมาก และส่วน
ใหญ่มักแฝงอยู่ในโครงการศึกษาวิจัยอื่นๆ เช่น การศึกษา
เกี่ยวกับมะเดื่อในช้ันย่อย Urostigma ของทั้งโลกโดย 
Chantarasuwan et al. (2013) พบมะเดื่อชนิดใหม่สอง
ชนิดจากพื้นที่เขาหินปูนของประเทศไทยและอินโดนีเซีย 

พรรณไม้สกุลมะเดื่อ (Ficus L.) เป็นพืชสกุลหนึ่งใน
วงศ์  Moraceae พบขึ้นกระจายในเขตร้อน ทั่ วโลกมี
ประมาณ 735 ชนิด (Berg and Corner, 2005) โดยมี
ลักษณะเด่นคือ เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ที่เจริญบนพื้นดินเช่นไม้
ต้นและไม้พุ่มทั่วไป หรือเป็นไม้เลื้อยที่มักมีรากพิเศษออก
ตามข้อเพื่อเกาะไต่ตามต้นไม้อื่น หรือ บางครั้งด ารงชีพ
แบบไม้อิงอาศัยตอนเป็นต้นกล้าและค่อยเจริญส่งราก
พิเศษโอบรัดพันต้นไม้ที่เคยเกาะอิงอาศัย และรากนั้นค่อย
ขยายเช่ือมติดกันจนคล้ายต้น หรือเป็นไม้พุ่มทอดเลื้อย
ตามพื้นดิน อย่างไรก็ตามการศึกษาความหลากชนิดของ
พรรณไม้ในสกุลนี้ยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะในป่าเขาหินปูน 
ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ต้องการ
ทราบความหลากหลายของมะเดื่อในพ้ืนที่เขาหินปูนของ
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ประเทศไทย และ2) ศึกษาการใช้ประโยชน์ของมะเดื่อใน
พื้นที่เขาหินปูนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเป็นพืชอาหารสัตว์ป่า หรือการปลูกสร้างเสริมป่า
ไม้ต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ   
1. การตรวจเอกสาร รวบรวมข้อมลูทาง

วิชาการ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ จากห้องสมดุ 
หรือจาก Internet เพื่อน ามาเป็นเอกสารในการอ้างอิง 
และเป็นข้อมลูส าหรับศึกษา 

2. ส ารวจมะเดื่อในพื้นที่เขาหินปูนเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย โดยเลือกพ้ืนท่ีภาคกลาง 3 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 5 พื้นที่ ได้แก่ 1. จังหวัดสระบุรี 2 พื้นที่ คือวัด
พระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท และ วัดเขาวง(ถ้ า
นารายณ์) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 2. จังหวัด ลพบุรี 2 
พื้นที่ คือ วัดเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง และ วัดป่าภัทรปิ
ยาราม อ าเภอพัฒนานิคม 3. จังหวัดนครสวรรค์ 1 พื้นที่ 
คือ เขาชอนเดื่อ อ าเภอตาคลี  

3. การส ารวจไมส้กุลมะเดื่อภาคสนาม พ้ืนท่ีละ 
4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 4 วัน โดยมีรายละเอียดการ
ส ารวจดังนี ้
 3.1 ส ารวจไม้สกุลมะเดื่อตามเส้นทางส ารวจ 
บันทึกชนิดและจ านวนที่พบ และเก็บตัวอย่างเพื่อท า
พรรณไม้อ้างอิงอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านอื่นๆ 
ต่อไป  
 3.2 บันทึกข้อมูลลักษณะพืชภาคสนาม โดย
การบันทึกลักษณะที่ส าคัญต่างๆของพรรณไม้ที่ส ารวจ
พบ เช่น ลักษณะนิสัย สีของใบ สีหน่วยผล  

3.3 บันทึกภาพชนิดมะเดื่อที่ส ารวจพบไว้เป็น
หลักฐาน และใช้ในการจัดท าสื่อเผยแพร่แก่สาธารณะชน  

3.4 ในกรณีที่พบเห็นสัตว์ป่าเข้ามากินผล
มะเดื่อที่ท าการส ารวจ ก็จดบันทึกชนิดสัตว์เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน  

4. การจ าแนกชนิดพันธ์ุตัวอย่างพรรณไม้ 
 ในการจ าแนกพรรณไม้เพื่อหาช่ือที่ถูกต้อง 
จ าเป็นต้องใช้ต าราน ามาอ้างอิงหลายเล่ม และในขั้นตอน
การจ าแนกชนิด คือ  

4 . 1  กา ร ใ ช้ ลั กษณะทา งสั ณ ฐานวิ ทย า 
(morphology) ในการจ าแนก 

- บรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
- ใช้รูปวิธานในการจ าแนกชนิด เพื่อหาช่ือ

พืชในขั้นต้น โดยยึดต าราของ Berg and Corner (2005) 
และ Berg et al. (2011) เป็นหลัก  

4.2 การตรวจสอบความถูกต้องในการจ าแนก
ชนิด โดยการน าตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างอ้างอิง
ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จะตรวจสอบ
ความถูกต้องกับ ตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บรักษาใน พิพิธภัณฑ์
พืชของกรมอุทยานแห่งชาติฯ พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิชาการ
เกษตร โดยการเปรียบเทียบโดยตรง และพิพิธภัณฑ์พืช
แห่ งชาติ เ น เ ธอร์ แลนด์  (Leiden herbarium) โ ด ย
เปรียบเทียบผ่านไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ และโดยการยืม
ตัวอย่างพรรณไม้มาเพื่อเปรียบเทียบ 

5. การจัดสถานภาพชนิดมะเดื่อที่พบ โดยใช้
เ ก ณ ฑ์ ต า ม  IUCN red list of threaten species 
Categories and Criteria version 3.1 (IUCN, 2017) 

ผลและวิจารณ์  
ลักษณะของไม้สกลุมะเด่ือ 
ไม้สกุลมะเดื่อประกอบด้วย มะเดื่อและไทร 

เป็นพืชในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae  มีลักษณะเด่นคือ
เป็นไม้ต้น หรือไม้พุ่ม หรือไม้เถาเลื้อย ทุกส่วนของพืชมี
ยางสีขาวคล้ายน้ านม มีหูใบหุ้มยอดอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว 
ดอกเป็นดอกช่อ มีดอกย่อยขนาดเล็กเจริญอยู่ภายใน
ฐานรองช่อดอก (receptacle) มีลักษณะกลวง ฐานรอง
ช่อดอกนี้ดูภายนอกคล้ายเป็นผล เรียกว่าช่อดอกแบบ
มะเดื่อ (syconium หรือ fig) ประกอบไปด้วยส่วน ก้าน
ผล (stalk) ที่บริเวณก้านจะมีกลีบประดับ เรียก กลีบ
ประดับฐานผล (basal bract) อาจเกิดเป็นวงรอบ หรือ
กระจายตามก้าน ที่ตัวผลอาจเกลี้ยงหรือมีกลีบประดับ 
เรียก กลีบประดับข้างผล (lateral bract) ตรงปลายผล 
เป็นรูและมีกลีบประดับจ านวนมากปิดรูนี้อยู่  เรียก
บริเวณรูนี้ว่า ปากช่องเปิด (ostiole) ส่วนกลีบประดับ
ตรงรูนี้เรียก กลีบประดับปากช่องเปิด (ostiolar bract)  
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ดอกย่อยเป็นดอกแยกเพศ อันประกอบด้วย 
ดอกเพศผู้ (male flower) มีเกสรเพศผู้ ตั้งแต่ 1 ถึง 3 
อัน มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละชนิด 
ดอกเพศเมีย (female flower) มีรังไข่ 1 อัน ปกติก้าน
เกสรยาว ยอดเกสร 1 หรือ 2 แฉก และดอกปม (gall 
flower) ลักษณะคล้ายดอกเพศเมีย แต่ในรังไข่แทนที่จะ
เป็นเมล็ดกลับกลายเป็นตัวอ่อนของแมลง ซึ่งพืชสกุล
มะเดื่อ สร้างดอกชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นท่ีอาศัยของแมลงที่
ช่วยในการผสมเกสร ในบางกลุ่ม มีรังไข่ที่เช่ือกันว่าเป็น
หมัน เกิดที่ดอกเพศผู้ด้วย เรียกดอกเพศผู้จ าพวกนี้ว่า 
ดอกกระเทยเทียม(pseudo-hermaphrodite flower) 
และบางกลุ่มก็มีดอกที่ไม่มีทั้งเกสรเพศผู้และรังไข่อยู่เลย 
มีเพียงก้านดอกย่อยและกลีบรวม เราเรียกดอกชนิดนี้ว่า
ดอกไร้เพศ (neuter flower) 
 

ชนิดมะเด่ือที่พบในพื้นที่ภูเขาหินปูนภาคกลาง 
จากการส ารวจความหลากหลายของไม้สกลุมะเดือ่

ในภูเขาหินปูนในพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี 
จ านวน 10 ครั้ง พบไม้สกุลมะเดื่อทั้งสิ้น 17 ชนิด อย่างไร
ก็ตาม มีเพียง 3 ชนิดเท่านั้นที่พบขึ้นอยู่ทุกพื้นที่ที่ส ารวจ 
คือ โพขี้นก Ficus rumphii Blume ไทรย้อยใบทู่ Ficus 
microcarpa L.f. และ โพหิน Ficus glaberima Blume 
subsp. siamensis (Corner) C.C.Berg แต่อย่างไรก็ตาม 
โพขี้นกและไทรย้อยใบทู่เป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปทุกสภาพ
พื้นที่ ในขณะที่โพหินที่ไม่พบในพื้นที่ที่มีสภาพอื่นๆที่
นอกเหนือจากเขาหินปูน จึงกล่าวได้ว่า โพหิน เป็นไม้
สกุลมะเดื่อที่มีความจ าเพาะกับถิ่นอาศัยที่เป็นภูเขา
หินปูน   

เมื่อพิจารณาสถานภาพไม้สกุลมะเดื่อ ตามเกณฑ์
การจ าแนกของ IUCN red list of threaten species 
Categories and Criteria version 3.1 (IUCN, 2017) 
พบว่ามีไม้สกุลมะเดื่อที่พบในพื้นส่วนใหญ่มีสถานภาพไม่
เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ยกเว้น 2 ชนิดมีสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ (endangered, EN) คือ 1) Ficus alongensis 
ชนิดนี้มีรายงานการพบที่จังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งครั้งที่ 

อ าเภอไทรโยค เมื่อ ปี พ.ศ. 2504 และหลังจากนั้น พบที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2549  และพบใน
การศึกษาครั้งนี้อีกหนึ่งครั้ ง จนถึงปัจจุบัน จ านวน
ประชากรของชนิดนี้มีรายงานเพียงแค่ 3 ต้น และ 2) 
Ficus pubipetiola เป็นชนิดที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 
2558 มีจ านวนประชากรที่ยืนยันที่แน่ชัดเพียงแค่ 2 ต้น 
และ ในการศึ กษาครั้ งนี้ ยั งพบว่ า  เ ดื่ อแห  (Ficus 
anastomosans) เป็นชนิดที่อยู่ในสถานะภาพเสี่ยงต่อ
การถูกคุกคาม ด้วยเหตุที่จ านวนประชากรของชนิดนี้ใน
ธรรมชาติลดลงเป็นจ านวนมาก เพราะชนิดนี้ มีใบที่
สวยงามและเหมาะแก่การท าเป็นไม้ประดับ จึงมีการน า
ออกมาจากธรรมชาติเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ  
 

การใช้ประโยชน ์
จากการศึกษาพบมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ

ไม้ประดับ และการใช้ประโยชน์ดา้นความเชื่อ  
1. ไม้ประดับ: ไม้สกุลมะเดื่อในพื้นที่เขาหินปูน 8 

ชนิดที่มีการน าไปเป็นไม้ประดับ คือ  1) เดื่อแห Ficus 
anastomosans Wall. ex Kurz 2 )  ไ ก ร  Ficus 
concinna (Miq.) Miq. 3 )  ไ ท ร หิ น  Ficus curtipes 
Corner 4)ไทรย้อย Ficus maclellandii King 5) ไทร
ย้อยใบทู่ Ficus microcarpa L.f. 6) โพศรีมหาโพ Ficus 
religiosa L. 7) ไทรย้อยใบแหลม Ficus benjamina 
และ 8) โพขี้นก Ficus rumphii Blume 

2. ด้านความเชื่อ: ไม้สกุลมะเดื่อในพื้นที่เขาหินปูน 
2 ชนิดมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของความเชื่อ คือ โพ
ศรี มหา โพ  Ficus religiosa L. และ  โพขี้ นก  Ficus 
rumphii Blume 

สรุป 
พบไม้สกุลมะเดื่อทั้งสิ้น 17 ชนิด มีเพียงศรีมหา

โพธิ์ Ficus religiosa L. ที่เป็นไม้ต่างถิ่นที่ถูกน าเข้ามา
ปลูก ส่วนอีก 16 ชนิดที่เป็นไม้ประจ าถิ่น ที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  
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สถานภาพตาม IUCN มีเพียงสองชนิดที่ อยู่ในสถานภาพ 
EN (endanger) คือ Ficus alongensis และ Ficus 
pubipetiola  
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แนวทางการก าจัดพืชต่างถิ่นรุกรานเพื่อป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

Guideline to dispose invasive alien plants to prevent loss of biodiversity case study 
of Thung salaeng luang national park 
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บทน า 

พืชต่างถิ่นรุกราน (Invasive  alien  plants) ถือ
เป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ
นิเวศที่ร้ายแรง และได้มีการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่ป่า
อนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ มาเป็นเวลานานแล้ว ทั้ง
โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือเข้ามาโดยธรรมชาติ สัตว์ป่า และ
มนุษย์จนท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ขึ้น เนื่องจาก
ความสามารถในการปรับตัว เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆ 
ได้ดี ส่งผลให้มีการกระจายพันธุ์เป็นไปอย่างรวดเร็วบาง
ชนิดมีพฤติกรรม หรือการด ารงชีวิตที่คุกคามสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของท้องถิ่นเดิม บางครั้งอาจถึง
ขั้นท าให้ชนิดพันธุ์ในท้องถิ่นเดิมสูญพันธุ์ได้ การศึกษาเรื่อง
นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการก าจัดชนิดพันธุ์พืชต่าง
ถิ่นรุกรานตามทะเบียน ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควร ป้องกัน 
ควบคุม ก าจัดของประเทศไทย รายการ 1 (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2552) โดยเน้นก าจัด “สาบเสือ” พื้นที่ศึกษาบริ เวณ
เส้นทางเข้าถึงแหล่งนันทนาการ ของอุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ท่ี สล.8 
(หนองแม่นา) 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1.ก าหนดวิธีการก าจัด 9 วิธี  คือ 1)ใต้ร่มเงาไม้ 
2)การปล่อยตามธรรมชาติ 3)การตัด 4)การขุด 5)การถอน 
6)การราดด้วยน้ าส้มควันไม้ผสมเกลือ (ส่วนผสมน้ า 20 

ลิตร เกลือ 5 กก. น้ าส้มควันไม้ 1 ลิตร) 7)การปิดแสงรอบ
ด้าน 8)การปิดแสงด้านบน และ 9) การสุมเผา 

2.วางแปลงตัวอย่าง/แปลงทดลองรูปสี่เหลี่ยม
ขนาด 4 X 4 ม. จ านวน 3 แปลง ต่อ 1 วิธีการ ในแต่ละ
แปลง ซอยแบ่งเป็นแปลงย่อย ขนาด 40 X 40 ซม. จ านวน 
100 แปลงย่อย ซึ่งจะได้ 300 แปลงย่อยต่อ 1 วิธีการ โดย
เว้นระยะห่างระหว่างวิธีการ 2 เมตร ดังภาพที่ 1  

3.บันทึกต าแหน่งของต้นสาบเสือท่ีพบในแปลงฯ 
4.วิเคราะห์ความเหมาะสม ของวิธีการก าจัดแต่

ละวิธีการ ในแต่ละฤดูกาลเปรียบเทียบจากปริมาณและ
ต าแหน่ง ของต้นสาบเสือที่พบในแปลงตัวอย่างของแต่ละ
วิธีการก าจัด ว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น หรือลดลง หลังจากท า
การทดลอง โดยระยะเวลาด าเนินการแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล 
คือช่วงฤดูร้อน, ฤดูฝน และ ฤดูหนาว 

ผลและวิจารณ์ 
จากเปรียบเทียบจากปริมาณและต าแหน่ง ของ 

ต้นสาบเสือ ที่พบในแปลงตัวอย่าง ในแต่ละวิธีการก าจัด
ว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น หรือลดลง หลังจากท าการทดลอง 
โดยระยะเวลาด าเนินการแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือช่วงฤดู
ร้อน, ฤดูฝน และ ฤดูหนาว นั้น (ตารางที่ 1และภาพที่ 2) 
พบว่า 

1. วิธีการขุด ในช่วงฤดูหนาว พบอัตราการตาย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.48  
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2. วิธีการถอน ในช่วงฤดูหนาว พบอัตราการตาย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.68 

 

 
แปลง ขนาด 4x4 ม. แปลงย่อยขนาด 40 x 40 ซม. 

 

 
ภาพที่ 1 ผังการวางแปลงการก าจดัพืชต่างถิ่นรุกราน 

3. วิธีการเผา ในช่วงฤดูหนาว พบอัตราการตาย 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.75 

4. วิธีการราดด้วยน้ าส้มควันไม้ผสมเกลือ ในช่วง 
ฤดูหนาว พบอัตราการตาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
99.32 

5. วิธีการตัด ในช่วงฤดูหนาว พบอัตราการตาย 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.36 

6. วิธีการปิดแสงด้านบน ในช่วงฤดูหนาว พบ
อัตราการตาย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.50 

7. วิธีการปิดแสงรอบด้าน ในช่วงฤดูหนาว พบ
อัตราการตาย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.16 

8. วิธีการใช้ร่มเงาไม้ ในช่วงฤดูร้อน พบอัตราการ
ตาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.27 

9. วิธีการปล่อยตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูร้อน พบ
อัตราการตาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.13 
และจากผลการทดลองการก าจัดในแต่ละวิธีการ พบว่า 
ช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการก าจัด
ต้นสาบเสือ ซึ่งพบอัตราการตาย จากวิธีการก าจัด จ านวน 
7 วิธีการ เนื่องจากช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ต้นสาบเสือ ออก
ดอก ซึ่งหากเป็นดอกแล้วก็จะสามารถแพร่กระจายพันธุ์ 
ได้ในระยะต่อไป เมื่อก าจัดขณะที่ก าลังออกดอก ก็จะ
สามารถควบคุมเมล็ดพันธุ์ที่จะกระจายลงดิน ลดอัตรา
การเกิดเป็นต้นใหม่ ได้

 
ตารางที่ 1  ผลการทดลองวิธีการก าจัดแตล่ะวิธกีารในแตล่ะฤดูกาล 
วิธีการก าจัด ร้อยละ อัตราการตายของ “สาบเสือ” 
 แปลงฤดูร้อน แปลงฤดูฝน แปลงฤดูหนาว เฉลี่ย 3 ฤดู 
1.ขุด 97.71 97.29 99.48 98.16 
2.ถอน 97.98 96.76 99.68 98.14 
3.เผา 82.05 84.87 95.75 87.56 
4.ราดด้วยน้ าส้มควันไมผ้สมเกลือ 59.98 68.19 99.32 75.83 
5.ตัด 65.57 64.34 93.36 74.42 
6.ปิดแสงด้านบน 62.47 66.10 76.50 68.36 
7.ปิดแสงรอบด้าน 61.02 66.83 77.16 68.34 
8.ใต้ร่มเงาไม ้ 79.27 24.45 38.04 47.25 
9.ปล่อยตามธรรมชาต ิ 49.13 31.18 38.06 39.46 
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    ภาพที่ 2  เปรียบเทียบผลการทดลองวิธีการก าจัดแต่ละวิธีการ ในแต่ละฤดูกาล 

สรุป 
วิธีการก าจัดต้นสาบเสือที่ดีที่สุด คือ วิธีการขุด 

วิธีการถอน และวิธีการเผา ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การ
ก าจัดต้นสาบเสือควรด า เนินการในช่วงฤดูหนาว 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้นสาบเสือออกดอก ซึ่งหากก าจัด
ขณะที่ก าลังออกดอกก็จะสามารถควบคุมเมล็ดพันธุ์ที่จะ
กระจายลงดิน และลดอัตราการเกิดเป็นต้นใหม่ได้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม. 2552. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2552 เร่ือง มาตรการป้องกัน 
ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพฯ.
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ป่าดอนปู่ตา : ความหลากหลาย และปัจจัยคุกคาม 
Don Puu Taa forest (conserved forest): diversity and threatened factors 

 
นันทวรรณ สุปันต1ี วรดลต์ แจม่จ ารูญ1* สมราน สุดด1ี และโสมนัสสา ธนิกูล1  

 
1 ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรุงเทพฯ 10900 

*Corresponding author: E-mail: voradol@yahoo.com 
 
บทน า 
 ป่าดอนปู่ตา เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาดเล็ก เป็นที่
สาธารณประโยชน์มีการสร้างศาลพระภูมิ เชิญผีเจ้าที่เจ้าทาง
มาอยู่ในศาล มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นทั่วไป พบมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ดูแลเพราะความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็น
พื้นที่ที่ห้ามบุกรุกแผ้วถางหรือท าให้เสียหาย เพราะมีความ
เช่ือว่าจะท าให้มีอันเป็นไป ท าให้ยังคงมีต้นไม้ใหญ่เล็ก
เหลืออยู่ พรรณไม้บางชนิดมีการกระจายพันธุ์อยู่รอดเพราะมี
ป่าอนุรักษ์แบบนี้  
 ป่าดอนปู่ตาเป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรของชุมชน 
ปัจจุบันป่าอนุรักษ์ดอนปู่ตา นับวันจะมีจ านวนพื้นท่ีลด
น้อยลง คนรุ่นใหม่ไม่มีความเช่ือเหมือนบรรพบุรุษ  พื้นที่ถูก
บุกรุกเพื่อการเกษตร ท าให้ความหลากหลายของพรรณไม้ที่มี
อยู่ลดลง วิธีการเลือกพื้นที่ เพราะความเช่ือ วัฒนธรรม 
ประเพณี ต านานต่าง ๆ  และชนิดพรรณไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์
ในป่าดอนปู่ตา วิธีการใช้ประโยชน์พืช ข้อปฏิบัติ ข้อยกเว้น 
เป็นภูมิปัญญาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า จึงต้อง
เร่งท าการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลมาวางแผนใน
การจัดการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ตลอดจนเพื่ออนุวัต
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเก็บข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษาของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือหรือพื้นที่ภาคอีสาน 
2. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพรรณพืช บันทึกข้อมูลเพื่อ

ศึกษาตามวิธีการทางพฤกษศาสตร์ 

3. ส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกข้อมูลช่ือพื้นเมือง การใช้ประโยชน์ และข้อมูลด้าน
พฤกษศาสตร์อื่น ๆ เช่น ลักษณะทางนิเวศวิทยาและการ
กระจายพันธุ ์

4. ตรวจวิเคราะห์หาช่ือทางวิทยาศาสตร์และช่ือพื้นเมือง
ของพรรณไม้ที่ส ารวจได้ โดย 

5. ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาส่วนต่าง ๆ อย่าง
ละเอียด พร้อมศึกษาข้อมูลที่บันทึกไว้ในภาคสนาม ท าการ
ตรวจสอบหาช่ือสกุลและชนิดโดยใช้เอกสารทางพฤกษ
อนุกรมวิธานในห้องสมุดพฤกษศาสตร์และจากแหล่งอื่น ๆ 
ส าหรับตัวอย่างที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จะประสานงานขอ
ความช่วยเหลือกับผู้เช่ียวชาญในสถาบันทางพฤกษศาสตร์
ต่างประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับส านักงานหอ
พรรณไม้ 

6. จัดท าตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและดองพร้อมข้อมูล
ประกอบตามวิธีการทางพฤกษศาสตร์ จัดเก็บรักษาตัวอย่าง
พันธุ์ไม้ตามหมวดหมู่ในพิพิธภัณฑ์พืชเพื่อใช้ในการอ้างอิง
และศึกษาวิจัยต่อเนื่อง โดยจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ตามล าดบั
สกุลและชนิด 

ผลและวิจารณ์  
ภาคอีสานตอนบน 

 ด าเนินการส ารวจ เก็บตัวอย่าง ถ่ายภาพพรรณไม้ 
เก็บข้อมูลความเช่ือ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่า
ดอนปู่ตา จ านวน 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และจังหวัด
สกลนคร พบว่าพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และ
บางแห่งไม่เหลือสภาพความเป็นป่าอยู่เลย เนื่องจากการ
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เพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การเจริญเติบโตของสังคมเมือง 
การบุกรุกพื้นที่เพื่อท าการเกษตร และการเข้าใช้ประโยชน์
พื้นที่โดยส่วนราชการหรือชุมชนเอง เพื่อสร้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ประปาหมู่บ้าน สถานรับเลี้ยงเด็กก่อน
วัยเรียน ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากข้าวของ
ชุมชน หรือมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ  

จากการส ารวจพื้นที่ป่าดอนปู่ตา ในปีงบประมาณ 
2558 สามารถสรุปข้อมูลที่ได้ในแต่ละด้าน ดังนี ้ 

ความหลากหลายของพรรณไม้  พบพรรณไม้ 170 
ชนิด แบ่งเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ยางนา กะบาก 
มะค่าโมง มะค่าแต้ พะยอม พะยูง ชิงชัน พืชอาหาร เช่น ติ้ว
เกลี้ยง กระบก มะไฟ ตะคร้อ ไผ่ป่า กระถินบ้าน มะตูม หว้า 
มะหวด พืชสมุนไพร เช่น อบเชย ก าแพงเจ็ดช้ัน หนาม
เล็บเหยี่ยว คัดเค้า พญารากด า นมวัว ชิงช่ี มะหวด เป็นต้น 

พิธีกรรมและความเช่ือ พิธีกรรมที่ส าคัญของทุก
หมู่บ้าน คือ การเลี้ยงพ่อปู่ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงปีละ 2 ครั้ง 
ก าหนดวันจัดงานโดย จ้ าหรือผู้น าชุมชน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
จัดให้ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 เรียกว่า เลี้ยงขึ้น เป็นการ
เลี้ยงหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้ว เพื่อแสดง
ความขอบคุณที่พ่อปู่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีและปกปักรักษาคน
ในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และจะมีการเลี้ยงอีกครั้งในวันขึ้น 
6 ค่ า เดือน 6 เรียกว่า เลี้ยงลง เป็นการเลี้ยงก่อนที่จะเริ่ม
ฤดูกาลเพาะปลูกอีกครั้ง เพื่อขอให้พ่อปู่ช่วยให้ท าการเกษตร
ได้ราบรื่น มีผลผลิตที่ดี และช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน 
สิ่งของที่ใช้ในพิธีได้แก่ ขันธ์ 5 ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน 
หมาก พลู อย่างละ 5 คู่ และของคาวหวาน ซึ่งแตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่ นอกจากการเลี้ยงพ่อปู่แล้ว  ในบางหมู่บ้านยัง
มีการเลี้ยงพร้อมกับงานเทศกาลประจ าปี เช่น ไหลเรือไฟ บุญ
บั้ งไฟ สงกรานต์  เป็ นต้ น นอกจากนั้ นศาลปู่ ตายั ง
เปรียบเสมือนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในหมู่บ้าน หากคน
ในหมู่บ้านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมาบนบานศาลกล่าว 
เมื่อประสบผลส าเร็จตามที่ขอแล้วจะมีการแก้บนกับพ่อปู่ 
 จ้ า คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพ่อปู่
กับคนในหมู่บ้านและเป็นผู้น าในการประกอบพิธีต่าง ๆ การ
คัดเลือกจ้ าของแต่ละหมู่บ้านจะแตกต่างกันไปโดยอาจ

คัดเลือกจากผู้ที่สืบทอดตามสายเลือด คนในชุมชนเป็นผู้เลือก
เองจากคนที่มีความศรัทธา หรือพ่อปู่เป็นผู้เลือก โดยปกติแล้ว
จ้ าจะมีเพียงคนเดียวและเป็นผู้ชาย ในบางหมู่บ้านจ้ าสามารถ
ท าหน้าที่เป็นร่างทรงพ่อปู่ หรือในบางพื้นที่จะมีคนทรง 
เรียกว่า นางเทียม จ้ า แต่ละคนมักจะท าหน้าที่ไปจนกระทั่ง
เสียชีวิต หรือไม่สามารถท าหน้าที่ได้ดังเดิม แต่ในบางหมู่บ้าน
หากจ้ าประพฤติตัวไม่เหมาะสมก็จะปลดจ้ าคนเดิมและ
คัดเลือกจ้ าคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน 

การใช้ประโยชน์  จากการส ารวจพบว่าโดยทั่วไปคนใน
ชุมชนถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนให้ความเคารพเนื่องจากมีพ่อปู่ 
หรือบางที่เรียกปู่ตา ปู่ค าแดง ปู่ผาแดง คอยปกปักรักษา ทั้ง
บริเวณพื้นที่ป่าที่ศาลตั้งอยู่ หมู่บ้าน และคนในหมู่บ้าน ดังนั้น 
ประชาชนจึงไม่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเก็บหาของป่า ล่า
สัตว์ หรือใช้ประโยชน์จากต้นไม้ในป่า นอกจากนั้น ป่าดอนปู่ตา
แต่ละแห่งมีคนในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือหน่วยงาน
ของราชการเข้ามาร่วมดูแล จัดการ และมีการตั้งกฎ ระเบียบต่าง 
 ๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละพื้นที ่

อาหาร  คนในชุมชนจะเข้าเก็บหาของป่าเพื่อใช้เป็น
อาหารเพียงแคเ่ล็กน้อย เช่น  
เก็บเหด็ หน่อไม้ แมลง  

สมุนไพร  ในบางหมู่บ้านที่ยังมีหมอสมุนไพรอยู่อาจมี
การเข้าเก็บหาสมุนไพรมาใช้บ้าง แต่โดยทั่วไปแล้วหมอ
สมุนไพรจะเข้าเก็บสมุนไพรในป่าดอนปู่ตาเฉพาะเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนเท่านั้น และไม่ได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ให้คนรุ่น
ใหม่ เนื่องจาก การมีโรงพยาบาลประจ าต าบล อ าเภอ หรือ
จังหวัด อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน ส าหรับวิธีการเก็บสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์นั้น หมอสมุนไพรแต่ละคนจะมีความเช่ือที่ต่างกัน 
เช่น ต้องมีคาถาก ากับขณะเก็บ เตรียม และปรุงยา เก็บ
สมุนไพรบางชนิดได้เป็นบางเวลาและบางวันเท่านั้น หรือ 
ขณะเก็บต้องหันหน้าไปทางทิศที่เงาตัวเองจะไม่บังสมุนไพรที่
ต้องการจะเก็บ เป็นต้น ส่วนที่นิยมน ามาใช้ได้แก่ ราก ล าต้น 
และใบ วิธีการน าสมุนไพรไปใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการต้ม
เพื่อดื่มหรืออาบ ฝนแล้วน ามาดื่มหรือทา และการอบสมุนไพร 

เนื้อไม้  ไมม่ีการใช้ประโยชน์ถึงแม้ตน้ไมจ้ะโค่นลม้ลง
มาเองหรือตาย หากมคีวามจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในทาง
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สาธารณะต้องได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
เสียก่อน  

ภาคอีสานตอนกลาง 
ด าเนินการส ารวจ เก็บตัวอย่าง ถ่ายภาพพรรณไม้ เก็บ

ข้อมูลความเช่ือ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าดอน
ปู่ตา จ านวน 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬ
สินธ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง 
ป่าเต็งรัง และบางแห่งไม่เหลือสภาพความเป็นป่าอยู่เลย 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การเจริญเติบโต
ของสังคมเมือง และการบุกรุกพื้นที่เพื่อท าการเกษตร  

จากการส ารวจพื้นที่ป่าดอนปู่ตา ในปีงบประมาณ 
2559 สามารถสรปุข้อมูลทีไ่ด้ในแตล่ะด้าน ดังนี ้

ความหลากหลายของพรรณไม้ พบพรรณไม้ ประมาณ 
200 ชนิด แบ่งเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ยางนา กะบาก 
มะค่าโมง มะค่าแต้ พะยอม พะยูง ชิงชัน พืชอาหาร เช่น ติ้ว
เกลี้ยง กระบก มะไฟ ตะคร้อ ไผ่ป่า กระถินบ้าน มะตูม หว้า 
มะหวด พืชสมุนไพร เช่น อบเชย ก าแพงเจ็ดช้ัน หนาม
เล็บเหยี่ยว คัดเค้า พญารากด า นมวัว ชิงช่ี มะหวด และพบไม้
หายากจ านวน 1 ชนิด คือ แครกฟ้า 

พิธีกรรมและความเช่ือ  พิธีกรรมที่ส าคัญของทุก
หมู่บ้าน คือ การเลี้ยงพ่อปู่ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงปีละ 1 ครั้ง 
ก าหนดวันจัดงานโดย จ้ าหรือผู้น าชุมชน โดยส่วนใหญ่จะจัด
ให้ตรงกับข้างขึ้นเดือนยี่หรือเดือน 12 บางแห่งเป็นการเลี้ยง
ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อขอให้พ่อปู่ช่วยให้ท า
การเกษตรได้ราบรื่น มีผลผลิตที่ดี และช่วยปกปักรักษาคนใน
หมู่บ้าน และบางแห่งเป็นการเลี้ยงหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผล
ทางการเกษตรแล้ว เพื่อแสดงความขอบคุณที่พ่อปู่ช่วยให้ได้
ผลผลิตที่ดีและปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้อยู่ เย็นเป็น 
สิ่งของที่ใช้ในพิธีได้แก่ ขันธ์ 5 ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน 
หมาก พลู อย่างละ 5 คู่ และของคาวหวาน ซึ่งแตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่ นอกจากการเลี้ยงพ่อปู่แล้ว ในบางหมู่บ้านยังมี
การเลี้ยงพร้อมกับงานเทศกาลประจ าปี เช่น บุญบั้งไฟ 
สงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนั้นศาลปู่ตายังเปรียบเสมือนที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของคนในหมู่บ้าน หากคนในหมู่บ้านมีเรื่อง
เดือดเนื้อร้อนใจก็จะมาบนบานศาลกล่าว เมื่อประสบ
ผลส าเร็จตามที่ขอแล้วจะมีการแก้บนกับพ่อปู่ 

 จ้ า คือ บคุคลที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพ่อปู่
กับคนในหมู่บ้านและเป็นผู้น าในการประกอบพิธีต่าง ๆ การ
คัดเลือกจ้ าของแต่ละหมู่บ้านจะแตกต่างกันไปโดยอาจ
คัดเลือกจากผู้ที่สืบทอดตามสายเลือด คนในชุมชนเป็นผู้เลือก
เองจากคนที่มีความศรัทธา พ่อปู่เป็นผู้เลือก หรือเลือกโดย
การเสี่ยงทาย โดยปกติแล้วจ้ าจะมีเพียงคนเดียวและเป็นผู้ชาย 
ในบางหมู่บ้านจ้ าสามารถท าหน้าที่เป็นร่างทรงพ่อปู่ หรือใน
บางพื้นที่จะมีคนทรง เรียกว่า นางเทียม จ้ า แต่ละคนมักจะท า
หน้าที่ไปจนกระทั่งเสียชีวิต หรือไม่สามารถท าหน้าที่ได้
ดังเดิม  
 การใช้ประโยชน์  จากการส ารวจพบว่าโดยทั่วไป
คนในชุมชนถือเป็นสถานที่ท่ีทุกคนให้ความเคารพเนื่องจากมี
พ่อปู่ ทั้งบริเวณพื้นที่ป่าที่ศาลตั้งอยู่ หมู่บ้าน และคนใน
หมู่บ้าน ดังนั้น ประชาชนจึงไมเ่ข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพื่อ
เก็บหาของปา่ ล่าสตัว์ หรือใช้ประโยชน์จากต้นไม้ในปา่  
อาหาร  คนในชุมชนจะเข้าเก็บหาของป่าเพื่อใช้เป็นอาหาร
เพียงแค่เล็กน้อย เช่น เก็บเหด็ หน่อไม้ แมลง  

เนื้อไม้  ไม่มีการใช้ประโยชน์ถึงแม้ต้นไม้จะโค่นล้ม
ลงมาเองหรือตาย  

ภาคอีสานตอนใต้ 
ด าเนินการส ารวจ เก็บตัวอย่าง ถ่ายภาพพรรณไม้ เก็บ

ข้อมูลความเช่ือ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าดอน
ปู่ตา จ านวน 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนใต้ พบว่าพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง  
จากการส ารวจพื้นที่ป่าดอนปู่ตา สามารถสรุปข้อมูลทีไ่ด้ในแต่
ละด้าน ดังนี้  

ความหลากหลายของพรรณไม้  พบพรรณไม้ ประมาณ 
100 ชนิด แบ่งเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ยางนา กะบาก 
มะค่าโมง มะค่าแต้ ประดู่ พะยูง พืชอาหาร เช่น ติ้วเกลี้ยง 
กระบก ตะคร้อ ไผ่ป่า หว้า มะหวด ตาล พืชสมุนไพร เช่น 
บอระเพ็ด สมอพิเภก หนามเล็บเหยี่ยว ชิงช่ี มะหวด หมีเหม็น 
เป็นต้น 

พิธีกรรมและความเช่ือ  ประชากรในพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่จะเป็นลาว แต่
ประชากรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมี 2 ชาติพันธุ์ คือ ลาวและ
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ส่วย แต่ในเรื่องของพิธีกรรมและความเช่ือมีความแตกต่างกัน
ไม่มากนัก ยกเว้นการใช้ภาษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาส่วยสื่อสารกับพ่อปู่ในระหว่างท าพิธี พิธีกรรมที่
ส าคัญของทุกหมู่บ้าน คือ การเลี้ยงพ่อปู่ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยง
ปีละ 2 ครั้ง บางที่เลี้ยงปีละ 1 ครั้ง ก าหนดวันจัดงานโดย
ผู้สูงอายุที่ประชากรในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ โดยส่วน
ใหญ่จะจัดให้ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 เรียกว่า บุญเดือน 3 
เป็นการเลี้ยงหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้ว เพื่อ
แสดงความขอบคุณที่พ่อปู่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีและปกปัก
รักษาคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และจะมีการเลี้ยงอีกครัง้
ในวันขึ้น 6 ค่ า เดือน 6 หรือบางแห่งเลี้ยงเดือน 12 เรียกว่า 
บุญเดือน 6 หรือบุญเดือน 12 เป็นการเลี้ยงก่อนท่ีจะเริ่ม
ฤดูกาลเพาะปลูกอีกครั้ง เพื่อขอให้พ่อปู่ช่วยให้ท าการเกษตร
ได้ราบรื่น มีผลผลิตที่ดี และช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน 
สิ่งของที่ใช้ในพิธีได้แก่ ขันธ์ 5 ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน 
หมาก พลู อย่างละ 5 คู่ ของคาวหวาน เหล้า เบียร์ ซึ่งอาจจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่ห้ามของคาว มีเฉพาะ
ผลไม้ ของหวาน และเหล้า เบียร์ นอกจากการเลี้ยงพ่อปู่แล้ว 
ในบางหมู่บ้านยังมีการเลี้ยงพร้อมกับงานเทศกาลประจ าปี 
เช่น ไหลเรือไฟ บุญบั้งไฟ หรือสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนั้น
ศาลปู่ตายังเปรียบเสมือนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนใน
หมู่บ้าน หากคนในหมู่บ้านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมาบน
บานศาลกล่าว เมื่อประสบผลส าเร็จตามที่ขอแล้วจะมีการแก้
บนกับพ่อปู่ แต่ในบางพื้นที่ไม่มีการบนบานศาลกล่าว 
 บุคคลที่ท าหน้าที่เปน็สื่อกลางระหว่างพ่อปู่กับคน
ในหมู่บ้านและเป็นผู้น าในการประกอบพิธีต่าง ๆ  ทางพื้นที่
ภาคอสีานตอนใตม้ักจะเลือกจากผูสู้งอายุที่ประชากรใน
หมู่บ้านใหค้วามเคารพนับถือ ซึ่งในแต่ละปีอาจจะไม่ใช่คน ๆ  
เดียวกัน  
 การใช้ประโยชน์  จากการส ารวจพบว่าโดยทั่วไปคน
ในชุมชนถือเป็นสถานที่ท่ีทุกคนให้ความเคารพเนื่องจากมีพ่อ
ปู่หรือบางที่เรียกปู่อุดม คอยปกปักรักษา ทั้งบริเวณพื้นที่ป่า
ที่ศาลตั้งอยู่ หมู่บ้าน และคนในหมู่บ้าน ดังนั้น ประชาชนจึง
ไม่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ หรือใช้
ประโยชน์จากต้นไม้ในป่า นอกจากนี้บางหมู่บ้านศาลพ่อปู่

ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ีท าเกษตรกรรม ซึ่งไม่เหลือเป็นพื้นที่ป่าแล้วจึง
ใช้ประโยชน์เฉพาะในการท าพิธีไหว้พ่อปู่เท่านั้น 

อาหาร  คนในชุมชนจะเข้าเก็บหาของป่าเพื่อใช้เป็น
อาหารเพียงแค่เล็กน้อย เช่น เก็บเห็ด หน่อไม้ แมลง  

สมุนไพร  ไม่มีการใช้เนื่องจากในปัจจุบันการเดินทางมี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีโรงพยาบาลประจ าต าบล อ าเภอ 
หรือจังหวัด อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน  

เนื้อไม้  ไม่มีการใช้ประโยชน์ถึงแม้ต้นไม้จะโค่นล้มลง
มาเองหรือตาย หากมีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในทาง
สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
เสียก่อน 
สรุป    

ป่าดอนปู่ตาเป็นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์โดยชุมชนอย่าง
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การดูแล การใช้ประโยชน์ในการจัดการ ท าให้เป็นป่าที่อยู่ใกล้
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บทน า 
 เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรรา เป็นกลุ่มรา
ที่มีการรวมตัวของเส้นใยเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ มองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า สามารถหยิบ จับ สัมผัสได้ และเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญใน
ระบบนิเวศป่าไม้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตาม
บทบาทหน้าที่ ในระบบนิ เวศ ได้แก่  เห็ดผู้ย่อยสลาย
อิ น ท รี ย วั ต ถุ  ( saprophytic mushroom) เ ห็ ด ที่ มี
ความสัมพันธ์ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น (symbiotic mushroom) 
และ เห็ ดที่ เ ป็ นปรสิ ตของสิ่ ง มี ชี วิ ตอื่ น  ( parasitic 
mushroom) หากขาดสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้แล้วจะส่งผลให้ระบบ
นิเวศป่าไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากปกติ อาจส่งผล
ให้ความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆ อยู่ในภาวะไม่
สมดุลได้ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่
เป็นตัวบ่งช้ีความอุดมสมบูรณ์ของป่า เป็นแหล่งอาหารของ
มนุษย์ ท าให้เห็นคุณค่าเกิดความรู้สึกหวงแหนเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นก าเนิด และยังเป็น
การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนของประเทศ พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว เป็น
แหล่งพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายที่มีความส าคัญ
ต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ งานวิจัยนี้อาจเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่สนับสนุน
องค์ความรู้ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
น าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม น าไปสู่การจัดการองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป
ตามล าดับได้ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  
 1. การเก็บข้อมูล 
 ส ารวจและเก็บตัวอย่างเห็ดราในพื้นที่ตัวแทน
ของกลุ่มป่าภู เขียว-น้ าหนาว 5 พื้นที่  ได้แก่  อุทยาน
แห่งชาติน้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ. 
เลย อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ. เลย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
เขียว จ.ชัยภูมิ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ. เลย 
โดยเริ่มด าเนินการส ารวจ ในปี พ.ศ. 2556-2559 ท าการ
ส ารวจเก็บตัวอย่างโดยวิธีเดินสุ่มส ารวจตามเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ  ในช่วงฤดูแล้ งและฤดูฝน ท าการ
บันทึกภาพ จดบันทึกรายละเอียดที่พบเห็ด สังเกตและจด
บันทึกลักษณะต่างๆของเห็ดที่อยู่ไม่คงทน ของเหลวที่
ปรากฏออกมาเมื่อดอกเห็ดฉีกขาด การเปลี่ยนสีของส่วน
ต่างๆ หรือสีของรอยช้ า เป็นต้น เก็บตัวอย่างใส่ในถุง
กระดาษ เพื่อน ากลับมาตรวจดูลักษณะโครงสร้างภายนอก 
จดบันทึกรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของเห็ด เช่น วัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางหมวก ลักษณะหมวก ครีบ สี ความสูง
ของก้าน และองค์ประกอบอื่น ๆ เป็นต้น น าไปตัดเนื้อเยื่อ
เพื่อตรวจดูโครงสร้างลักษณะภายใน เช่น ที่ก าเนิดสปอร์ 
รูปร่างลักษณะ ขนาด สีของสปอร์ แล้วน าตัวอย่างเห็ดไป
ท าแห้งโดยใส่สารดูดความช้ืน (silica gel)  หรือดองใน
แอลกอฮอล์  70 เปอร์ เซ็นต์  น ากลับมาจั ดจ าแนก
อนุกรมวิธานเพื่อหาช่ือวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาป่าไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัด
จ าแนกยึดหลักอนุกรมวิธานของ Imazaki และคณะ 
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( 1988) บ า ร มี  แ ล ะ ค ณ ะ  ( 2559) นิ วั ฒ  ( 2553) 
ราชบัณฑิตยสถาน (2539) อนงค์ และคณะ (2551) และ 
อุทัยวรรณ และคณะ (2556) ท าการบันทึกรายละเอียด
ข้อมูลเห็ดราลงในฐานข้อมูลเห็ดรา และจัดเก็บตัวอย่าง
แห้งเป็นหลักฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์เห็ดรา  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลาย
ของ Shannon- Weaver (H’) พร้อมค่า +95%CI  ทั้ง
ภาพรวมและแยกในแต่ละพื้นที่ศึกษาด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป Species Diversity and Richness program 
version 2.64. (Pisces Conservation Ltd., 2001) และ
ได้ท าการจัดจ าแนกกลุ่มเห็ดที่พบใน 5 พื้นที่ศึกษาด้วย
วิธีการ Cluster Analysis ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป PC-
ORD version 5 (McCune and Mefford, 1999) 

ผลและวิจารณ์  
 ผลการส ารวจและเก็บตัวอย่างเห็ดราในพื้นที่
กลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว จากการศึกษารวบรวมตัวอย่างได้
ทั้งสิ้น 868 ตัวอย่าง และสามารถจัดจ าแนกตามหลัก
อนุกรมวิธานได้ในระดับชนิด (species level) จ านวน 359 
ชนิด จัดอยู่ใน 2 ไฟลัม (phylum) 5 ช้ัน (class) 11 อันดับ 
(order) 54 วงศ์  (family) 143 สกุล (genus) 359 ชนิด 
(species) และยังรอการจ าแนก (unknown) จ านวน 5 

ตัวอย่าง จัดอยู่ในกลุ่ม Ascomycota 19 ชนิด 15 สกุล 8 
วงศ์ และเห็ดราในกลุ่ม Basidiomycota 340 ชนิด 128 
สกุล 46 วงศ์ (ตารางที่ 1) จ านวนสมาชิกของเห็ดที่พบมาก
ที่สุดอยู่ ในสกุล Amanita, Russula และ Marasmius 
ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon- 
Weaver (H’) สูงสุดที่อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว (4.81) รอง
ลงไปคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู เขียว(4.68) อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง (4.09) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
(3.65) และมีค่าต่ าสุดที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ (3.43) โดย
เห็ดราขนาดใหญ่ที่พบสามารถจัดแบ่งบทบาทออกได้ 4 
กลุ่ม ดังนี้ เห็ดกินได้จ านวน 99 ชนิด เห็ดพิษ 11 ชนิด เห็ด
ไมคอร์ไรซาจ านวน 122 ชนิด และกลุ่มเห็ดย่อยสลาย
จ านวน 216 ชนิด  

จากจ านวนเห็ดทั้งหมดแบ่งตามประเภทและ
คุณประโยชน์ของเห็ด เป็นเห็ดกินได้ 99 ชนิด เช่น เห็ดหู
หนู  (Auricularia auricula A. delicate) เห็ดตีนตุ๊ กแก 
(Shizophyllum commune) เ ห็ ด จ มู ก ห มู  (Galiella 
celebica) เห็ดร่ างแห (Phallus indusiatus) เห็ดโคน 
(Termitomyces clypeatus) แ ละ เ ห็ ด ข้ า ว ตอก  (T. 
microcarpus) เป็นต้น ซึ่งเห็ดเป็นอาหารที่รู้จักและใช้
บริโภคในชีวิตประจ าวันจ านวนมาก เป็นอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสูง มีไขมันต่ ามาก และมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระสูง  

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนชนิดเหด็ที่ส ารวจพบในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาว 

  
กลุ่ม 

  

อุทยานแห่งชาติ 
น้ าหนาว (NN) 

อุทยานแห่งชาติ 
ภูกระดึง (PKD) 

อุทยานแห่งชาติ 
ภูเรือ (PR) 

เขตรักษาพนธุ์สัตว์ป่า 
ภูเขียว (PK) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า 

ภูหลวง (PL) รวม 

วงศ ์ สกุล ชนิด วงศ ์ สกุล ชนิด วงศ ์ สกุล ชนิด วงศ ์ สกุล ชนิด วงศ ์ สกุล ชนิด วงศ ์ สกุล ชนิด 

Ascomycota  5 9 11 5 6 8 4 4 5 8 15 19 5 10 11 2 4 4 

Basidiomycota 37 80 178 36 78 153 31 53 74 46 128 340 27 52 89 18 27 35 

รวม 42 89 189 41 84 161 35 57 79 54 143 359 32 62 100 20 31 39 
 Shannon- 
Weaver (H') 
+95%CI  

4.81 
(4.75 -4.81) 
 

4.09 
(4.02 -4.12) 
 

3.43 
(3.34 -3.46) 
 

4.68 
(4.62-4.68) 
 

3.65 
(3.57-3.69) 
 

5.21 
(5.18-5.22) 
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เห็ดย่อยสลายพบจ านวน 216 ชนิด พวกเห็ด
ย่อยสลายจะท าหน้าที่ย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ที่ย่อย
สลายได้ยาก เช่น ลิกนิน เซลลูโลสให้เป็นสารอินทรีย์
โมเลกุลเล็ก เช่น น้ าตาล การย่อยสลายเช่นนี้เป็นการท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนธาตุอาหารให้สามารถ
กลับมาใช้ใหม่ได้ เห็ดกลุ่มนี้พบบนเศษซากใบไม้ เช่น เห็ด
ม่วงมณี (Marasmius pulcherripes) เห็ดร่มกระดาษไข 
(M. pellucidus) เห็ดเฟืองล้อสีส้ม (M. siccus) เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังพบเห็ดกลุ่มนี้บนก่ิงไม้ ขอนไม้ ท่อนไม้ เช่น 
เห็ดรังแตน (Hexagonia tenuis)  เห็ดกรวยแก้ว (Trogia 
infundibuliformis) เห็ดหางไก่ งวงปลอม (Stereum 
ostrea) และเห็ดดาวลูกไก่ (Favolaschia manipularis) 
เป็นต้น 

เห็ดบางชนิดที่ส ารวจพบยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก 
เช่น เห็ดมีพิษ (11 ชนิด) เช่น เห็ดดอกส้าน (Amanita 
mira) เป็นเห็ดในสกุลอะมานิต้าซึ่งจัดเป็นเห็ดที่มีพิษมาก 
สารพิษท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ amatotoxin ถ้ารับประทาน
เข้าไปสารพิษจะเข้าสู่กระแสเลือด ท าให้ปวดท้องอย่าง
รุนแรง จะเข้าไปท าลายอวัยวะต่างๆท าให้ท างานผิดปกติ
อาจถึงเสียชีวิตได้ภายใน 4-6 ช่ัวโมง นอกจากนี้ยังมีเห็ด
ข อ น สี เ ห ลื อ ง เ ก ล็ ด อ ม ม่ ว ง แ ด ง  (Gymnopilus 
aeruginosus) และ  เ ห็ ด ไ ข่ ก้ า น เ กล็ ด งู  (Amanita 
vaginata var. punctate) เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
พบว่าเป็นเห็ดพิษร้ายแรง (อนงค์ และคณะ, 2551)  

 ในการเกิดของเห็ดในแต่ละพื้นที่มักขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการก่อให้เกิดความหลากชนิดทั้ง
ปัจจัยด้านกายภาพและชีวภาพ เช่น ชนิดของต้นไม้ ความ
หนาทึบของป่า สภาพภูมิอากาศ เศษซากพืชหรือ
อินทรียวัตถุที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ และการป้องกันไฟป่า 
ดังนั้นเมื่อสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสม ความชุ่มช้ืน
และความอบอ้าวของป่าเพิ่มขึ้น น่าจะมีผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิตของเห็ดป่าได้มากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้องค์ประกอบ
ของแหล่งน้ าน่าจะมีผลเกี่ยวข้องด้วย รวมถึงการป้องกัน
ไฟป่าท าให้มีการสะสมของซากพืชหรืออินทรียวัตถุต่างๆ 
ซึ่งเป็นวัสดุอาศัยของเห็ด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การลดการบุกรุกท าลายป่าท าให้พรรณไม้ต่างๆ ไม่ถูก

ท าลายไปและนับวันยิ่งจะเจริญเติบโตหนาแน่นยิ่งขึ้น 
ย่อมมีผลท าให้สภาพแวดล้อมต่างๆ เอื้ออ านวยให้ผลผลิต
ของเห็ดมากข้ึนตามล าดับ ดังจะเห็นได้จากการวิเคราะห์
จัดกลุ่มเห็ดที่พบใน 5 พื้นที่นี้พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
เห็นได้ ชัดเป็นสองกลุ่มใหญ่ (ภาพที่  1) คือ กลุ่มที่  1 
ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว (NN) เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (PK) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
(PL) กับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (PKD) อุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ (PR) และพบอีกว่าเห็ดในอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 
(NN) มีความคล้ายคลึงกันกับเห็ดที่พบใน เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว (PK) ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วย 

 

ภาพที่ 1 การจัดกลุ่มตามการปรากฏของเห็ดราขนาด
ใหญ่ ในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าภูเขยีว-น้ าหนาวท้ัง 5 พ้ืนท่ีศึกษา 
 
สรุป    
 ในการศึกษาความหลากชนิดของเห็ดราใน
พื้นที่กลุ่มป่าภูเขยีว-น้ าหนาว พบเห็ดราทั้งหมด 359 
ชนิด 143 สกุล 54 วงศ์ และยังรอการจ าแนกอีก 5 
ตัวอย่าง จากจ านวนของเห็ดทั้งหมดที่ส ารวจพบเป็นเห็ด
ย่อยสลาย 216 ชนิด ซึ่งพบมากในวงศ์ Polyporaceae, 
Russulaceae และ Marasmiaceae สกุลที่พบมาก 
ได้แก่ Amanita Russula และ Marasmius พบเห็ดรา
ไมคอรไ์รซาจ านวนทั้งหมด 122 ชนิด โดยเห็ดไมคอรไ์ร
ซาที่พบมาก ได้แก่ วงศ์ Amanitaceae รองลงมาได้แก ่
วงศ์ Russulaceae สกุลที่พบมาก ได้แก่ Amanita, 
Russula และ Lactarius  เป็นเห็ดพิษทั้งหมด 11 ชนิด 
และเป็นเห็ดกินได้ 99 ชนิด และในเห็ดกินได้นี้มีทั้งที่เป็น
เห็ดย่อยสลายและเห็ดไมคอร์ไรซาด้วย 
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โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติในวัดป่า จังหวัดอุบลราชธานี 
Plants Community Structure and Diversity of Flora in Forest Monastery,  

Ubon Ratchathani Province  
 

จริาพัชร จ าปาสิงห์1 ธรรมรัตน์ พทุธไทย1* และสรุะ พัฒนเกียรต1ิ 
 

1คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล นครปฐม 73170 
*Corresponding author: E-mail: thamarat.phu@mahidol.ac.th 

 
บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนอยู่
ระหว่าง 2 เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณใหญ่ๆ คือ เขต
ภูมิศาสตร์พืชพรรณภูมิภาคอินโดจีน (Indochina) และ
ซุ น ด า  ( Sunda-typical of Malaysia, Sumatra, 
Borneo and Java) (ราชันย์, 2548) อีกทั้งมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์หลากหลายที่เอื้ออ านวยต่อการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์
นานาชนิด (ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่
คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี, 2556)  
 ส าหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามี
พื้นที่ป่าเหลืออยู่น้อย โดยพบกระจายอยู่เฉพาะในเขต
จังหวัดชัยภูมิ เลย อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา 
และอุบลราชธานี (ธวัชชัย, 2555) โดยในปีพ.ศ. 2559 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีพื้นที่ป่าร้อยละ 14.93 
รวมถึงพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้ก าหนด
มาตรการในการอนุรักษ์ที่ โดยพื้นที่ที่มีความส าคัญ
อย่างหนึ่งคือ พื้นที่ป่าในบริเวณวัด ซึ่งมักนิยมเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า วัดป่า ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่นอก
เขตพื้นที่คุ้มครองที่มีการประกาศตามกฎหมาย 
 ทั้งนี้ พื้นที่ป่าของจังหวัดอุบลราชธานีส่วนหนึ่ง
ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยเป็นลักษณะของวัดป่า ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่ยังสามารถคงสภาพความหลากหลายของพืช
พรรณไว้ ทั้งที่เป็นชนิดดั้งเดิมของท้องถิ่นและน ามาปลูก
ใหม่ รวมทั้งการฟื้นตัวของระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
นอกจากนั้นยังช่วยเก็บรักษาความชุ่มช้ืน (ชริดา และ

คณะ, 2559) ปัจจุบันวัดป่าได้ขยายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งความเป็นวัดป่านี้ ท าให้สภาพ
ของป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์ตามระบบนิเวศมากที่สุด 
ถึงแม้จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยก็ตาม (สุพิมล และคณะ , 
2556)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะมีการศึกษาโครงสร้างและจ าแนกสังคมพืช
ในพื้นที่วัดป่า จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะสามารถ
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสถานภาพ
ทางด้านการอนุรักษ์ อันจะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่หายากให้คงอยู่ไว้
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของสังคมพืช และส ารวจ
ความหลากหลาย พร้อมทั้งชนิดพันธุ์ไม้ ในพื้นที่วัดป่า 
จังหวัดอุบลราชธานี  
 2. เพื่อตรวจสอบสถานภาพ และการใช้ประโยชน์
ของพันธุ์ไม้ ในพ้ืนท่ีวัดป่า จังหวัดอุบลราชธานี  
 
อุปกรณ์และวิธีการ  
 1. พ้ืนที่ศึกษา 

ท าการคัดเลือกบริเวณที่เป็นตัวแทนที่ดีของ
สังคมพืชในพื้นที่วัดป่า โดยท าการพิจารณาสุ่มส ารวจ
แบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อวางแปลง
ตัวอย่างช่ัวคราว (temporary sample plots) ขนาด 
20x50 เมตร จ านวน 14 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ป่าดิบแล้ง 
7 แปลง และพื้นที่ป่าเต็งรัง 7 แปลง ในแต่ละแปลง
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ตัวอย่างท าการแบ่งแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร เพื่อวัด
ขนาดและจ าแนกชนิด ไม้ต้น (Tree)  (คือ ไม้ที่มีขนาด
ความโตทางเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือ DBH (Diameter at 
Breast Height) ที่ 1.30 เมตร มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 
เซนติ เมตร )  อีกทั้ งท าการส ารวจโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของพรรณพืช ท าการวางแปลงย่อยขนาด 
4x4 เมตรบริเวณมุมแปลง เพื่อส ารวจไม้หนุ่ม (Sapling) 
และ วางแปลงย่อยขนาด 1x1เมตร ในแปลงย่อยขนาด 
4x4 เมตร เพื่อส ารวจกล้าไม้ (Seedling)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1. ท า ก า ร ส า ร ว จ ไ ม้ ต้ น  ( Tree)  เ พื่ อ

วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชโดยท าการแบ่ง
ช้ันเรือนยอด วิเคราะห์ค่าดัชนีความส าคัญของวงศ์ 
(Family Importance Value, FIV) (Mori et al, 1983) 
วิเคราะห์ค่าดัชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้ (Importance 
Value Index, IVI) (Curtis and McIntosh, 1950) และ
ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพรรณ  (Species 
diversity index, H’) ใ ช้ ส ม ก า ร  Shannon-Wiener 
diversity index (Shannon and Weaver, 1949)  

2.2. การระบุ ช่ือและสถานภาพทางการ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ โดยการระบุชนิดพรรณพืช
นั้นอาศัยข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และหนังสือ 
Flora of Thailand เล่มต่างๆ รวมไปถึงการระบุสถานะ
โดยอาศัย หนังสือ Threatened Plants in Thailand 
(2017) และ เว็บไซต์บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN Red List เพื่อระบุสถานะ
แก่พืชที่ได้ท าการส ารวจ  

ผลและวิจารณ์  
 จากการวางแปลงส ารวจแบบเจาะจงขนาด 
20x50 เมตร จ านวนทั้งหมด 14 แปลง ระหว่างเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560 สามารถ
แบ่งสังคมพืชออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สังคมพืชป่าดิบ
แล้ง และสังคมพืชป่าเต็งรัง ดังนี้ 

1. โครงสร้างของสังคมพืชป่าดิบแล้ง ส่วนใหญ่
พบบริเวณพื้นที่ลุ่ม หรือใกล้ล าน้ า โดยวางแปลงช่ัวคราว

จ านวน 7 แปลง พบไม้ต้นทั้งหมด 583 ต้น 50 วงศ์ 106 
ชนิด (ไม่สามารถระบุได้ 7 วงศ์ 7 ชนิด) โดยวงศ์ที่มี
ค ว ามส า คัญจากค่ า  FIV ส่ วน ใหญ่ จั ด อยู่ ใ น วงศ์  
Dipterocarpaceae สามารถแบ่งช้ันเรือนยอดได้เป็น 3 
ช้ันเรือนยอดอยู่ในช่วงโดยเฉลี่ย 6-11 เมตร , 11-18 
เมตร และ18-27 เมตร  

ไม้หนุ่มพบ 37 วงศ์  63 ชนิด  โดยพบวงศ์  
Moraceae, Fabaceae และ Myristicaceae เป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนกล้าไม้พบ 16 วงศ์ 30 ชนิด โดยพบวงศ์ 
Dipterocarpaceae, Moraceae แ ล ะ  Sapindaceae 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับพรรณไม้เด่นในแต่
ละวัดแล้วนั้น สังคมพืชป่าดิบแล้งจะยังคงมีการทดแทน
ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม วัดป่าบางแห่งมีลักษณะ
สังคมพืชที่เกิดจากการทดแทนในอดีตเป็นเวลายาวนาน 
ได้แก่ วัดป่าโนนสว่าง และวัดป่าหนองบัวฮี ซึ่งในอดีตมี
ลักษณะเป็นป่าเต็งรัง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นป่าดิบ
แล้งทดแทน เนือ่งจากยังคงมีพันธ์ุไม้ที่ปรากฏในป่าเต็งรัง
เหลืออยู่ 

2. โครงสร้างของสังคมพืชป่าเต็งรัง มักพบ
บริเวณที่เป็นลานหิน หรือช้ืนดินตื้น ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัด โดยวางแปลงช่ัวคราว จ านวน 7 
แปลง พบไม้ต้นทั้งหมด 414 ต้น 23 วงศ์ 44 ชนิด โดย
วงศ์ที่มีความส าคัญจากค่า FIV ส่วนใหญ่จัดอยู่ในวงศ์ 
Dipterocarpaceae สามารถแบ่งช้ันเรือนยอดได้เป็น 2 
ช้ันเรือนยอด โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4-8 เมตร และ 8-14 
เมตร 

ไม้หนุ่มพบ 20 วงศ์ 34 ชนิด และกล้าไม้พบ 15 
วงศ์ 20 ชนิด (ไม่สามารถระบุได้ 2 วงศ์ 2 ชนิด) โดยทั้ง
ไม้หนุ่มและกล้าไม้พบวงศ์ Dipterocarpaceae เป็นส่วน
ใหญ่ และเมื่อพิจารณาร่วมกับพรรณไม้เด่นในแต่ละวัด
แล้วนั้น สังคมป่าเต็งรังจะยังคงมีการสืบต่อทดแทนต่อไป 
ทั้งนี้วัดป่าบางแห่ง เช่น วัดถ้ าอัศวเทพ และวัดป่าภูพร้าว 
มีลักษณะสังคมพืชที่ปรากฏเป็นป่าเต็งรังแคระบนลาน
หิน เนื่องจากลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหิน  
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3. สถานภาพทางการอนุรักษ์ จากการส ารวจ 
และจ าแนกชนิดพันธุ์ทั้งหมด 179 ชนิด (รวม 2 สังคม
พืช) พบว่ามีพรรณไม้ที่อยู่ในสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ 
จ านวน 32 ชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae 
และ Fabaceae สามารถแบ่งออกได้ตามระดับความ
เสี่ยงคือ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered; 
CR) พบ3 ชนิด ได้แก่ กฤษณา (Aquilaria crassna) ยาง
แดง (Dipterocarpus turbinatus) และน้ าใจใคร่ (Olax 
psittacorum) ใกล้สูญพันธุ์  (Endangered; EN) เ ช่น 
ชิง ชัน (Dalbergia oliveri) มีแนวโน้ม ใกล้สูญพันธุ์  
( Vulnerable; VU) เ ช่ น  พ ะ ยู ง  ( Dalbergia 
cochinchinensis) ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened; 
NT) เ ช่น เขลง (Dialium cochinchinense) และ มี
ความเสี่ยงน้อย (Least concerned; LC) เช่น ยางเหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius) พันธุ์ไม้หายาก (Rare) 
เช่น สองสลึง (Lophopetalum duperreanum) 

4. การใช้ประโยชน์จากพืช ส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์
ยาง (Dipterocarpaceae) ที่นิยมใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ 
เช่น ไม้รัง กระบาก การใช้ประโยชน์จากใบ เช่น ใบเหียง 
ใบพลวง ใช้ห่ออาหารหรือมุงหลังคาบ้าน การใ ช้
ประโยชน์จากชันและยาง เช่น ชันกระบาก ชันเต็ง ชันรัง 
น้ ามันยางนา น้ ามันยางเหียง น้ ามันยางกราด น้ ามันยาง
พลวง ใช้เป็นน้ ามันชักเงา ยาเรือ ส าหรับการใช้ไม้วงศ์
ยางเป็นสมุนไพร เช่น ใบและยางของต้นยางนาหรือเหียง
ใช้ขับเลือด เปลือกต้นเต็งใช้แก้ผื่นคัน น้ ามันยางนาใช้แก้
โรคผิวหนัง โรคเรื้อน ห้ามหนอง กล่อมเสมหะในล าคอ 
ใบยางนาหรือเหียงต้มกับเกลือแล้วอม แก้ปวดฟัน ปวด
เหงือก นอกจากนั้นไม้วงศ์ยางยังส่งผลด้านวัฒนธรรม 
เ ช่ น  ก า ร นั บ ถื อ ผี ปู่ ต า ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักสร้างศาลปู่ตาไว้บริเวณที่
ดอนของหมู่บ้านซึ่งมีไม้วงศ์ยางเป็นไม้เด่น (จินตนา และ 
คณะ, 2556)  

ทั้งนี้ ชิงชัน พะยูง และ กฤษณา เป็นพันธุ์ไม้ที่มี
ความต้องการทางการตลาดสูง แต่วัดป่าส่วนใหญ่ไม่ได้
อยู่ในเขตคุ้มครองตามกฎหมาย (วัดป่าบางแห่งอยู่ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ) อาจส่งผลให้เกิดการลักลอบใช้ไม้ ซึ่ง
ต้องติดตามตรวจสอบต่อไป 

 

สรุป    
 1. ความหลากชนิดของพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง
ในพื้นที่วัดป่า พบพืชทั้งหมด 60 วงศ์ เช่น วงศ์มะไฟ 
( Euphorbiaceae)  ว ง ศ์ ถั่ ว  (Fabaceae) ว ง ศ์ ย า ง 
(Dipterocarpaceae) เป็นต้น นอกจากน้ัน มีพันธุ์ไม้เด่น
จ าพวก เหมือดโลด (Aporosa villosa) และกระบาก 
(Anisoptera costata) ขึ้นอยู่ทั่วไปขึ้นผสมกับพันธุ์ไม้
ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง พื้ น ที่ เ ช่ น  เ หี ย ง  ( Dipterocarpus 
obtusifolius) และกราด (Dipterocarpus intricatus)  
 2. ความหลากชนิดของพรรณไม้ในป่าเต็งรังใน
พื้นที่ วัดป่า  พบพืชทั้ งหมด 33 วงศ์  เ ช่น  วงศ์ เข็ม 
(Rubiaceae) และวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) เป็น
ต้น และมีพันธุ์ ไม้ เด่นจ าพวก เต็ง (Shorea obtusa) 
เ หี ย ง  ( Dipterocarpus obtusifolius) รั ง  ( Shorea 
siamensis) และข่อยหิน (Gardenia saxatilis) เป็นต้น 

3. สถานภาพทางการอนุรั กษ์ ของพันธุ์พื ช 
จ าแนกอยู่ ใ น ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ อย่ า งยิ่ ง 
( Critically endangered; CR) 3  ชนิ ด คื อ  ก ฤษณ า 
(Aquilaria crassna) ย า ง แ ด ง  (Dipterocarpus 
turbinatus) และน้ าใจใคร่ (Olax psittacorum) 

4.  พรรณไม้ส่ วนใหญ่ที่พบเป็นไม้ วงศ์ยาง 
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น การใช้
ประโยชน์จากเนื้อไม้หรือส่วนอื่นๆ โดยตรง หรือคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของไม้วงศ์ยางต่อชุมชน 

การศึกษาส ารวจในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่
ศึกษามีความส าคัญต่อการอนุรักษ์พืชในระดับภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าในวัด เนื่องจากการถูกคุกคาม
โดยมนุษย์ อาจส่งผลต่อการลดลงของชนิดพันธุ์ที่ส าคัญ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องหาแนวทางเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการพื้นอนุรักษ์ 
Biodiversity Database for Protected area management 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีพื้ นที่ ตั้ งอยู่ ใน เขตร้ อน ช้ืน 
(Tropical zone) ท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ทั้ งความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัย และ ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ ทั้งในด้านพรรณพืช สัตว์ป่า และ
เห็ดรา มีการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ (New species) ในหลาย
พื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันความหลากหลายทางชีวภาพ
เหล่านี้ก าลังถูกคุกคาม ท าให้จ านวนชนิดและปริมาณ
ลดลงอย่างมาก หลายชนิดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 
และบางชนิดสูญพันธุ์ ไปแล้ว ประกอบกับองค์ความรู้
ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในบาง
กลุ่ม และบางชนิดยังไม่เป็นที่เข้าใจกันชัดเจนมากนัก  
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 
ด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านพรรณพืช นก แมลง และเห็ด
รา จากข้อมูลที่ ได้นั้น น าไปสู่ การด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนับว่าเป็น
พื้นฐานส าคัญอย่างมาก ไม่ว่าในการจัดท าแผนแม่บทของ
พื้นที่คุ้มครอง เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
การประเมินประสิทธิภาพของการดูแลพื้นฐาน และการ
ประเมินผลของการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ  
 1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับลักษณะพื้นท่ี
ศึกษา และงานวิจัยเกี่ยวกับการส ารวจความหลากหลาย
ทางใชีวภาพในพื้นที ่
 2. ด าเนินการส ารวจความหลากหลายด้าน
นิเวศวิทยาและพรรณพืช โดยการวางแปลงตัวอย่าง ขนาด 
20 x 50 เมตร จ านวน 1574 แปลง กระจายทั่วพื้นที่ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 16 แห่ง โดยมีการบันทึกพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์แปลงจากเครื่องมือ GPS ในแต่ละแปลงแบ่งเป็น
แปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จ านวน 10 แปลง โดยเก็บ
ข้อมูลของต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.3 เมตร 
ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป วัดความโต ความสูง จ าแนก
ชนิด และติดเบอร์ต้นไม้โดยติดในทิศทางเดียวกัน ในแต่ละ
แปลงใหญ่ 
 3. วางแปลงย่อยขนาด 5 x 5 เมตร ในมุมของ
แปลงด้านใดด้านหนึ่งอย่างเป็นระบบ โดยเก็บข้อมูลไม้
หนุ่มที่มีขนาดเส้นรอบวงที่ระดับความสูง 1.3 เมตร น้อย
กว่า 15 เซนติเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 1.30 เมตรขึ้นไป 
จ าแนกชนิด และนับจ านวนแต่ละชนิด 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจค านวณค่าความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density) ค่าความถี่สัมพัทธ์ 
(Relative frequency)  ความ เด่ นสั มพั ทธ์  (Relative 
dominance)  และดั ชนี ความส าคัญของพรรณพื ช 
(Important value Index) 
 5.ค านวณค่ าดั ชนี ความหลากหลายของ 
Shannon Weiner Index 
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 6. จัดท า profile ของแปลง  ขนาด 10 x 50 
เมตร จ านวน 1 แปลง โดยเลือกท าจากแปลงตัวอย่างแปลง
ใดแปลงหนึ่งจากทั้งหมด 4 แปลง   
 7. บันทึกบัญชีรายช่ือพรรณพืช ลงในตาราง
ส าหรับท ารายงานและตารางส าหรับฐานข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม excel ตามรูปแบบที่ก าหนด 
 

ผลและวิจารณ์  
 จากข้อมูลแปลงส ารวจความหลายหลายในพื้นที่
อนุรักษ์จ านวน 1574 แปลง ทั่วประเทศ ท าการจ าแนก
แปลงส ารวจตามสังคมพืชชนิดต่างๆ (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 จ านวนแปลงท่ีส ารวจจ าแนกตามสังคมพืช 

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้น ามาพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ (ภาพท่ี 2) 

 
ภาพที ่2 รูปแบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากข้อมูลค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
จากแปลงตัวอย่างทั้งหมดของทุกส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ น ามาก าหนดจุดตามต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) ของแปลงที่ส ารวจในโปรแกรม  Google earth 
โดยข้อมูลจุดที่ส ารวจจะแสดงค่าดัชนีความหลากหลาย
ชนิดที่พบ เป็นต้น (ภาพท่ี 3) 

ในระบบฐานข้อมูลความหลากหลายมางชีวภาพ
นั้น สามารถใช้ช่วยในการตัดสินใจท าการคัดเลือกชนิด
พรรณไม้ที่มีความเหมาะสมตามถิ่นอาศัยในธรรมชาติ
เพื่อช่วยในการฟื้นฟูป่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย (ภาพท่ี 4) 

 
ภาพที่ 3 แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
อนุรักษ ์

 
ภาพที ่4 แผนภูมิการปรากฏของพรรณไม้ระหว่างสังคมพืช 
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สรุป 
 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นโดยเน้นข้อมูลจากแปลงส ารวจไม้ต้น เมื่อ
น าข้อมูลจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มาร่วมจะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้มากข้ึน 
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การจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศ
ไทยกรณีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

The Establishment on Biodiversity Database System of Mountain Ecosystem in Northern 
Thailand, Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces Case Studies 
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บทน า   
 ปัจจุบันการลดลงและความเสื่อมโทรมระบบนิเวศ 
ถือเป็นสาเหตุและภัยคุกคามหลักต่อการสูญเสียพื้นที่ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะประเทศไทย เมื่อ
พิจารณาสถานภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติที่
ครอบคลุมตั้งแต่ระบบนิเวศป่าเขาจนถึงชายฝั่ง (วิสุทธิ์, 
2535) และพื้นท่ีต่างๆถูกลดจ านวนลงอย่างมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผลจากการสูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ และการสูญเสียก็
ย่อมหมายถึงการสูญเสียถิ่นสังคมสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตามไป
ด้วย และส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของสังคมสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
นักวิชาการได้แบ่งระดับความหลากหลายทางชีวภาพเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับระบบนิเวศ ความระดับชนิดพันธุ์ และ
ระดับพันธุกรรม (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 
2555) ประเด็นดังกล่าว ประชาคมโลกก าลังให้ความสนใจ
และตระหนักถึงการสูญเสียสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศ
ต่างๆ ผลของการสูญเสียนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาโลก
ร้อน ยังส่งผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก (อุทิศ, 
2556)  
 ระบบนิเวศภูเขา เป็นระบบนิเวศที่ส าคัญและมี
ความเปราะบาง (fragile ecosystem) (ดอกรัก, 2558) มี
ความส าคัญต่อการเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร และแหล่งรวม
ของความหลากหลายทางชีวภาพอาทิ ป่าดิบเขาที่ระดับ
ความสูง 1,000 เมตร (อุทิศ, 2542) พื้นท่ีป่ายอดดอยอิน
ทนนท์ ดอยเชียงดาว ภูหลวง และภูกระดึง (ธวัชชัย, 2549) 

ดังนั้น การสร้างระบบฐานข้อมูลจึงมีความจ าเป็นและมี
ส าคัญยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรที่ส าคัญดังกล่าว งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส ารวจรวบรวมและจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูเขา 
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการจัดการและติดตามความ
หลากหลายทางชีวภาพให้มีความแม่นย าและถูกต้อง 
สามารถน ามาใช้เพื่ออนุรักษ์ จัดการ และช่วยสนับสนุนงาน
ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ีระบบนิเวศภูเขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  
อุปกรณ์และวิธีการ  
 1. การจ าแนกพื้นท่ีระบบนิเวศภูเขา โดยศึกษา
รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ระบบ
นิเวศภูเขา โดยก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 
1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศที่มีพิกัดอ้างอิงที่ถูดต้องและมีมาตรฐาน กับ
ข้อมูลแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (DEM) และจัดเก็บข้อมูล
ให้อยู่ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS 
database) 
 2. การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ อันได้แก่ 2.1) ด้านพืชป่า ส ารวจ
ด้วยวิธีการวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราว 2.2) ด้านสัตว์ป่า 
ส ารวจข้อมูลด้วยการเลือกวางเส้นฐาน และวางแปลงแบบ
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เป็นระบบ และ 2.3) ด้านจุลินทรีย์ ส ารวจเก็บตัวอย่างชนิด
และจ านวนเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละแปลงตัวอย่าง 
ท าการจดบันทึกรายละเอียดที่พบเห็ด ตลอดจนการ
บันทึกภาพของเห็ดราแต่ละชนิดที่เก็บได้ และการเก็บ
ตัวอย่าง ตามมาตรฐานสากล 
 3. การจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพระบบนิเวศภูเขา จัดสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลเชิงพื้นท่ี และข้อมูลเชิงบรรยาย ออกแบบ
ฐานข้อมูลที่มีระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
database management system: RDBMS) อย่ า ง เป็ น
ระบบ 
ผลและวิจารณ์  
 1. การจ าแนกขอบเขตพ้ืนที่ระบบนิเวศภูเขา 
พ้ืนที่ ก ร ณีศึ กษาจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่ แล ะจั งหวั ด
แม่ฮ่องสอน พบว่า มีพื้นที่ท้ังหมดเท่ากับ 9,787.39 ตร.
กม. โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เท่ากับ 6,813.44 (ร้อย
ละ 30.84) ของพื้นที่จังหวัด และจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
พื้นที่เท่ากับ 2,806.94 ตร.กม. (ร้อยละ 22.03) ของพื้นที่
จังหวัด (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1 ผลการจ าแนกขอบเขตระบบนิเวศภเูขา 

 1.1 ด้านสังคมพืช ในระบบนิเวศป่าดิบเขา
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบพรรณไม้ จ านวน 54 

ชนิด 23 วงศ์ และไม่สามารถวินิจฉัยได้ 6 ชนิด พบวงศ์ 
(Theacea) ม า ก ที่ สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ  Fagaceae, 
Anacardiaceae, Lauraceae และ  Euphorbiaceae พบ 
จ านวน 8, 6, 5, 5 และ 4 ชนิด ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่า
ความหนาแน่นของพรรณไม้แต่ละวงศ์  พบว่า วงศ์  
Fagaceae, Papilionaceae, Theacea, Elaeocarpaceae 
และ Myrtaceae มีค่าเท่ากับ 60.00, 59.19, 38.75, 16.64 
และ 16.22 ตามล าดับ ในขณะที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย พบพรรณไม้ จ านวน 81 ชนิด 27 วงศ์ และไม่สามารถ
วินิจฉัยได้ 7 ชนิด พบวงศ์ Fagaceae มากท่ีสุด รองลงมา
คื อ  Euphorrbiaceae, Pinaceae, Anacardiacea แ ล ะ 
Staphyleaceae พบจ านวน 14 , 6, 3, 2 และ 2 ชนิด 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณา ค่าความหนาแน่นพรรณไม้แต่ละ
ว ง ศ์  พ บ ว่ า  ว ง ศ์   Euphorrbiaceae, Pinaceae, 
Anacardiaceae แ ล ะ   Staphyleaceae มี ค่ า เ ท่ า กั บ 
154.93, 52.60, 34.34, 30.33 และ 19.60 ตามล าดับ 
ในขณะที่อุทยานแห่งชาติเชียงดาว พบพรรณไม้ จ านวน 39 
ชนิด 19 วงศ์ และที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ 3 ชนิด พบวงศ์ 
(Theaceae) มากที่ สุ ด  รองลงมาคื อ  Bignoniaceae, 
Burseraceae, Anacardiaceae และ  Dipterocarpaceae 
พบจ านวน 5, 5, 4, 4 และ 4 ชนิด ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ความหนาแน่ นพรรณไม้ แต่ ละวงศ์  พบว่ า  วงศ์  
Dipterocarpaceae, Pinaceae, Verbenaceae, Fagaceae 
และ Burseraceae มีค่าเท่ากับ 114.42, 48.19, 42.99, 
22.10 และ 20.33 ตามล าดับ และส ารวจสังคมพืชกึ่งอัล
ไพล์ (ตรีภพ, 2549) พบพันธุ์ไม้ 39 ชนิด 25 วงศ์ แบ่งเป็น
พืชถิ่นเดียว 20 ชนิด 19 สกุล พืชหายาก 33 ชนิด 28 สกุล 
พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 6 ชนิด 6 สกุล ซึ่งมีทั้งที่เป็น
พืชล้มลุก พืชล้มลุกหลายปี ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย เฟิร์น และ
กล้วยไม้บางชนิด ในขณะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 
พบพรรณไม้  จ านวน 31 ชนิ ด 18 วงศ์  พบวงศ์  
Uphorbiaceae มากที่สุด รองลงมาคือ วงศ์ Fagaceae, 
Anacardiaceae, Burseraceae แ ล ะ  Rubiaceae พ บ
จ านวน 6, 5, 2, 2 และ 2 ชนิด ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจาก 
ความหนาแน่นพรรณไม้แต่ละวงศ์พบว่า วงศ์ Fagaceae, 
Theaceae, Dilleniaceae, 
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Leguminosaecaesalpinioideae แ ล ะ  Labiatae มี ค่ า 
เท่ากับ 45.84, 7.77, 7.00, 6.64 และ 5.58 ตามล าดับ
ในขณะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย พบพรรณไม้ 
จ านวน 23 ชนิด 14 วงศ์ และที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ 3 ชนิด 
พบวงศ์ไม้ (Fagaceae) มากที่สุด (6 ชนิด) ส่วนวงศ์อื่นๆ มี
ชนิดพันธุ์ไม้ลดหลั่นกันไป เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของ
พรรณไม้ พบว่า วงศ์ Fagaceae, Pinaceae, Meliaceae, 
Anacardiaceae แ ล ะ  Magnoliaceae มี ค่ า  เ ท่ า กั บ 
119.49, 36.67, 24.88, 22.78 และ 14.42 ตามล าดับ 
(ภาพที่ 2) 

  

  

 
ภาพที ่2 พันธุ์ไม้แปลงตัวอย่างในพื้นที่อนุรักษ์ท้ัง 5 พื้นที่  

1.2) ด้านสังคมสัตว์ อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งหมด 8 อันดับ 20 วงศ์ 
38 ชนิด นก 9 อันดับ 24 วงศ์ 110 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 
ทั้งหมด 3 อันดับ 7 วงศ์ 35 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก ทั้งหมด 2 อันดับ 6วงศ์ 35 ชนิด ในอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งหมด 7 
อันดับ 13 วงศ์ 27 ชนิด นก 14 อันดับ 41 วงศ์ 345 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลาน ทั้งหมด 3 อันดับ 10 วงศ์ 30 ชนิด และ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ทั้งหมด 3 อันดับ 7วงศ์ 18 ชนิด 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ส ารวจพบสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม ทั้งหมด 7 อันดับ 18 วงศ์ 37 ชนิด นก 13 อันดับ 
36 วงศ์ 203 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด 3 อันดับ 14 

วงศ์ 35 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกทั้งหมด 2 
อันดับ 6วงศ์ 30 ชนิด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย พบ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งหมด 9 อันดับ 19 วงศ์ 40 ชนิด 
นก 14 อันดับ 41 วงศ์ 175 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด 
3 อันดับ 11 วงศ์ 26 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
ทั้งหมด 1 อันดับ 3 วงศ์ 12 ชนิด ในขณะที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย ส ารวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งหมด 
9 อันดับ 25 วงศ์ 67 ชนิด นก 15 อันดับ 42 วงศ์ 249 
ชนิด สัตว์เลื้อยคลานท้ังหมด 3 อันดับ 15 วงศ์ 43 ชนิด 
และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 3 อันดับ 7 วงศ์ 23 ชนิด 
(ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 ชนิดพันธุ์สัตว์ท่ีพบในพื้นที่อนุรักษ์ท้ัง 5 พื้นที่ 

1.3) ด้านจุลินทรีย์หรือเห็ดรา ในอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ รวบรวมเห็ดได้ทั้งหมด 97 ชนิด 
พบเห็ดทั้งหมด 27 สายพันธุ์ พบวงศ์ Russulaceae มาก
ที่สุด รองลงมาคือ Marasmiaceae และ Polyporaceae 
(11, 9 และ 7 สายพันธุ)์ ตามล าดับ อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย พบท้ังหมด 180 ชนิด จ าแนกออกได้ 102 ชนิด 
53 สกุล และ 31 วงศ์ พบเห็ดในวงศ์ Russulaceae มาก
ที่ สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ  ว ง ศ์  Marasmiaceae แ ล ะ 
Polyporaceae (13, 10 และ 8 สายพันธุ์) ตามล าดับ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (กิตติมา และคณะ, 2550) พบ
เห็ด 51 ชนิด 24 สกุล และ 15 วงศ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อมก๋อย พบ 155 ชนิด พบเห็ดในวงศ์ Russulaceae มาก
ที่ สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ  ว ง ศ์  Marasmiaceae แ ล ะ 
Polyporaceae (16, 13 และ 13 สายพันธุ์ ) ตามล าดับ
ในขณะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย พบ 8 ชนิด วงศ์ 
Clavariacaea และ Tricholomataceae จ านวนละ 3 
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และวงศ์ Marasmiaceae และ Stereaceae พบอย่างละ
สายพันธุ ์ 

2. การจัดท าระบบฐานข้อมูลระบบนิเวศภูเขา 
ด าเนินการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยาย 
สามารถเชื่อมโยงในรูปแบบ GIS database จากการศึกษา
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และแนวทางก าหนดต าแหน่ง
พื้นที่ ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์และออกแบบฐานข้อมูล 
ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของ Data Flow Diagram (ภาพท่ี 4) 
จากโครงสร้ างในรูปแบบดั งกล่ าว  น ามาแยกลงใน
รายละเอียดระดับตารางและแสดงความสัมพันธ์แต่ละ
ตารางที่ เช่ือมโยงกัน สามารถอธิบายโดยการใช้  Entity 
Relationship Diagram รายละเอียด อันได้แก่ ฟิลด์ (Field) 
และเรคคอร์ด (Record) ซึ่ งได้ตารางฐานช้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ คื อ Forest DB, Forest Plot, 
Wildlife DB, Mushroom DB และ  Site Area แสดงใน
พจนานุกรม Data Dictionary (ตารางที่ 1 และ 2) และใน
แต่ละฐานข้อมูลจะมีกระบวนการประมวลผลที่อ้างอิงต่อกัน 
สามารถน าระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บผ่าน
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รูปแบบซีดี 
Microsoft Access) ที่ผู้ ใช้สามารถจัดการและน าเสนอ
ฐานข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
(ArcGIS) และใช้ค าสั่งเรียกค้นพื้นฐานอย่างง่าย และจัดท า
ออกมาเป็นแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้ได้  

ตารางที่ 1 พจนานุกรมฐานข้อมูลต าแหน่งส ารวจสังคมพืช 
FiledName Data 

Type 
Length Description 

OBJECTID int 0 รหัสภายในตาราง 
Shape image 0 ประเภทของข้อมูล

เชิงพื้นที่ 
pro_name_t nvarchar 100 ชื่อ Plot ใน

ภาษาไทย 
pro_name_e nvarchar 50 ชื่อ Plot ใน

ภาษาอังกฤษ 

สรุป   
 ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศภูเขา 
ที่ความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตร มีพื้นที่ 9,787.39 ตร.กม. 

จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 30.84
และ 22.03 ของพื้นที่จังหวัด) พบว่า เป็นป่าดิบเขามากที่สุด 

ภาพที่ 4 Data Flow Diagram ระบบฐานข้อมูล 

พบพันธุ์พืชทั้งหมด 167 ชนิด 50 วงศ์ และไม่สามารถ
วินิจฉัยได้ 24 ชนิด เป็นไม้วงศ์ Fagaceae ได้แก่ ก่อใบ
เลื่อม ก่อแป้น ก่อเดือย ก่อแดง ก่อแอบ ก่อตี๋/ก่อลิ่ม และ
ไ ม้ ว ง ศ์  Theaceae, Rubiaceae, Lauraceae, 
Magnoliaceae, Ericaceae และ Styracaceae และอาจมี
ไม้สนผสมป่าดิบเขา พันธุ์ไม้พบตั้งแต่ความสูง 1,000 เมตร 
และระบบนิเวศกึ่งอัลไพล์ ที่ระดับความสูงตั้งแต่  1,600 
เมตรขึ้นไป พบพืช 39 ชนิด 25 วงศ์ เป็นพืชถิ่นเดียว 20 
ชนิด พืชหายาก 33 ชนิด และพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 6 
ชนิด ความหลากหลายสัตว์ป่า พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 101 
ชนิด 29 วงศ์ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 63 ชนิด 7 วงศ์ 
สัตว์เลื้อยคลาน 89 ชนิด 16 วงศ์ และนก 479 ชนิด 51 วงศ์ 
และเห็ด พบเห็ดทั้งหมด 277 ชนิด 42 วงศ์ และฐานข้อมูล
ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ออกแบบพิจารณาสองส่วน คือ 
1) ข้อมูลต าแหน่งส ารวจในรูปแบบจุดหรือพื้นที่ตัวแทน คือ 
ต าแหน่งส ารวจพันธุ์ไม้ และ 2) ข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ข้อมูล
เห็ดและสัตว์ป่า ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แบบผสมผสาน โดยน าเสนอรูปแบบ
เชิงพื้นที่กับข้อมูลเชิงบรรยายที่ ได้จัดเก็บลงสู่ระบบ
ฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถ
น ามาใช้ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความ
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หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างพจนานุกรมฐานด้านสังคมพืช 
OBJECTID int 0 รหัสภายในตาราง 
RecNo float 53 ล าดับของข้อมูลพันธุ์ไม้ 
Site nvarchar 255 ชื่อของพื้นที่ Plot ป่าไม้ 
ID nvarchar 255 รหัสของพันธุ์ไม้ 
Family nvarchar 255 ชื่อ Family 
BotanicNa
me 

nvarchar 255 ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 

Specie nvarchar 255 ชื่อ Specie 
No.Tree int 255 จ านวนที่พบต้นไม้ชนิด

นั้น 
No_Plot int 255 จ านวนแปลงที่พบ

ต้นไม้ชนิดนั้น 
BA(m2) float 255 เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก

ของต้นไม้ชนิดนั้น 
Length int 255 ค่าความยาวของแปลง

ส ารวจป่าไม ้
Width int 255 ค่าความกว้างของ

แปลงส ารวจป่าไม ้
TotalPLOT int 255 จ านวนแปลงย่อย

ทั้งหมดในการส ารวจ
ป่าไม้ * 

D float  255 ความแน่นแน่นของ
ต้นไม้ 

F float 255 ความถี่ของต้นไม้ 
Do float 255 ความเด่นของต้นไม้ 
RD float 255 ความหนาแน่นสัมพัทธ์

ของต้นไม้ 
RF float 255 ความถี่สัมพัทธข์อง

ต้นไม้ 
RDo float 255 ความเด่นสัมพัทธ์ของ

ต้นไม้ 
IVI float 255 ค่าดัชนีความส าคัญของ

ต้นไม้ 
No float 53 จ านวนที่พบ 
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ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกิดวงปีปลอมในไม้สนสามใบ 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 

The effect of climate changes on false ring formation in khasi pines and trends of 
climate changes in the twenty-first century 
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บทน า   
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
change) ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การเข้าใจ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงมี
ความส าคัญในการวางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น การศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศย้อนหลังที่
บันทึกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประมาณ 65 ปี เป็นแนวทาง
หนึ่งในการอธิบายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี แต่หากต้องการทราบ
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตย้อนหลัง
เพื่อให้การพยากรณ์แนวโน้มสภาพภูมิอากาศในอนาคตมี
ความแม่นย ามากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจการปรับตัวหรือการ
ตอบสนองของสิ่ งมี ชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ข้อมูลตัวแทน (Proxy data) อาทิ วงปีไม้ 
ปะการัง ละอองเรณู และIce core จึงมีความส าคัญ  
 วงปีไม้ (Tree-ring) เป็นข้อมูลตัวแทนอย่างหนึ่ง
ที่สามารถใช้ศึกษาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงสามารถใช้จ าลองสภาพ
ภู มิ อ า ก าศ ใน อดี ต  และพย ากรณ์ แนว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ ยนแปลงที่ จะ เกิ ดขึ้ น ในอนาคต      ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกิดวงปีปลอมในไม้

สนสามใบ (Pinus kesiya) จากพื้นที่ป่าสนวัดจันทร์  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่และศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลวงปีไม้ที่มีอายุกว่า 
100 ปี  

อุปกรณ์และวิธีการ  
 เก็บตัวอย่างวงปีไม้สนสามใบจ านวน 22 ต้น 
(88 ตั ว อย่ า ง ) จ าก เปลื อกถึ ง ไ ส้ ไ ม้ ด้ ว ยอุ ปก รณ์  
Increment borer และเตรียมตัวอย่างส าหรับวัดความ
กว้ า งว งปี ต ามวิ ธี ขอ ง  Stokes and Smiley (1996) 
จากนั้นท าการจ าแนกวงปีปลอม วงปีจริง และระบุปีที่
ต้นไม้เติบโตรวมถึงปีที่เกิดวงปีปลอมโดยใช้กระบวนการ 
Cross-matching ความกว้างวงปีสามารถวัดได้โดยใช้
เครื่องวัดความกว้างวงปีท่ีมีความแม่นย า 0.001 มม.  
 ข้ อ มู ล ค ว า ม ก ว้ า ง ว ง ปี ทั้ ง ห ม ด ไ ด้ น า ม า
เปรียบเทียบความถูกต้องโดยใช้โปรแกรม COFECHA 
(Holmes, 1983) สร้างเส้นดัชนีวงปีไม้ด้วยโปรแกรม 
ARSTAN (Cook and Peter, 1981) และเปรียบเทียบ
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภูมิอากาศกับข้อมูล
การเติบโตและความถี่ของการเกิดวงปีปลอมโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ จากนั้นท าการจ าลองสภาพ
ภูมิอากาศในอดีตจนถึงปัจจุบัน และพยากรณ์แนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้น 
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ผลและวิจารณ์ 
ข้อมูลวงปีไม้สนสามใบจ านวน 88 ตัวอย่าง จาก 

22 ต้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเติบโตที่สอดคล้องกัน 
โดยต้นสนสามใบที่มีอายุมากท่ีสุดสามารถวัดความกว้าง
วงปีได้ถึง 118 ปี (พ.ศ. 2441-2558) มีความกว้างวงปี
เ ฉลี่ ย  3.39 มม . และมีค่ า  series intercorrelation, 
autocorrelation และ mean sensitivity เป็น 0.396, 
0.591 และ 0.316 ตามล าดับ ซึ่งอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีแรก (พ.ศ. 2441-2480) และ
ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ข้อมูลความกว้างวง
ปีไม้สนสามใบเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับความกว้างวงปีไม้สน
สามใบในพื้นที่อื่นๆ  ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
(Pumijumnong and Eckstein, 2011) แ ต่ มี ค ว า ม
แตกต่างอย่างชัดเจนกับอัตราการเติบโตของไม้สนสามใบ
ที่ปลูกในเขตศูนย์สูตรของแอฟริกาใต้ที่มีอัตราการเติบโต
เพียง 1.44 มม./ปี (Missanjo and Matsumura, 2016)  
 เส้นดัชนีวงปีไม้  (Index) ที่สร้างขึ้นมีความ
น่าเ ช่ือถือ  เนื่องจาก มีค่ า  Expressed Population 
Signal (EPS) อยู่ในช่วง 0.85-0.99 ซึ่งค่าต่ าสุดที่สามารถ
ยอมรับได้คือ 0.85 และเมื่อน าไปหาความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลภูมิอากาศ พบว่า รูปแบบการเติบโตของไม้สนสาม
ใบมีความสัมพันธ์เ ชิงลบอย่างมีนัยส าคัญกับระดับ
อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายนมากที่สุด (r = -0.42, p < 
0.01) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Pumijumnong and 
Eckstein (2011) ในประเทศไทย และ Chaudhary and 
Bhattacharyya (2002) ในประเทศอินเดีย  
 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเส้นดัชนีวงปีไม้
และระดับอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายนระหว่างปี พ.ศ. 
2524-2558 ถูกน ามาใช้สร้างโมเดลการพยากรณ์สภาพ
ภูมิอากาศในอดีต โดยใช้ข้อมูลจริงระหว่างปี พ.ศ. 2498-
2523 และค่าที่จ าลองได้จากโมเดลข้างต้นมาเป็นตัวทวน
สอบ (Verification) พบว่า โมเดลที่สร้างขึ้นมาสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือน
เมษายนจากอดีตมาถึงปัจจุบันได้ (r = 0.45, p < 0.05) 
โดยระดับอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายนค่อยๆ เพิ่มขึ้น

จาก 30.10 °C ในปี พ.ศ. 2441 มาเป็น 30.45 °C ในปี 
พ.ศ. 2558 และ 30.60 °C ในอีก 50 ปี ข้างหน้า  
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการ
เกิดวงปีปลอมและข้อมูลสภาพภูมิอากาศ พบว่า ความ
ผันแปรของระดับอุณหภูมิสู งสุดในเดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ สิงหาคม และกันยายนมีผลต่อการปรากฏ
ของวงปีปลอมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง De Micco 
et al. (2016) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิ
เป็นสาเหตุหลักของการขาดน้ าและลดอัตราการ
สังเคราะห์แสงรวมถึงกิจกรรมของแคมเบียม จนเป็น
สาเหตุให้เกิดการสร้างวงปีปลอมในท่ีสุด 

สรุป    
 การเกิดวงปีปลอมในไม้สนสามใบ มี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงปลายฤดูหนาวและระดับอุณหภูมิที่ลดต่ าลงปลาย
ฤดูฝน จนมีผลกระทบต่อการใช้น้ าและกิจกรรมของแคม
เบียม ในขณะที่รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโต
และระดับอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนเมษายนสามารถน ามาใช้
จ าลองสภาพภูมิอากาศในอดีตที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของระดับอุณหภูมิเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาถึง
ปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต  
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บทน า 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการ
เจริญเติบโต มวลชีวภาพและปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้จากการสร้างรูปแบบการฟื้นฟู
ป่าจากที่ดินเกษตรเชิงเดี่ยวส าหรับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่า
วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเริ่มด าเนินการปลูกเมื่อ
กรกฏาคม 2557 ผลการศึกษาพบว่าขนาด DBH เฉลี่ยและ
ความสูงเฉลี่ย ของรูปแบบที่ 3 มีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็น
รูปแบบที่ 1 และ 2 โดยมีค่า DBH เฉลี่ย 6.98 cm. 5.24 cm. 
และ  3.51 cm. ตามล าดับ และมีค่าความสูงเฉลี่ย 6.11 m. 
5.28 m. และ 3.21 m. ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากชนิดพันธุ์
ที่ใช้ในการปลูกในรูปแบบที่ 3 ประกอบด้วยไม้เศรษฐกิจโต
เร็วท าให้มีการเติบโตที่สูงกว่ารูปแบบที่ 1 และ 2 ซึ่งใช้ชนิด
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นหลัก ส าหรับปริมาณมวลชีวภาพและ
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่ารูปแบบที ่1 
มีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นรูปแบบที ่3 และ 2 โดยมีปริมาณ
มวลชีวภาพเฉลี่ย 8.10, 5.21 และ1.18 ตัน/ไร่ ตามล าดับ 
และมีปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 
13.97, 8.98 และ 2.04 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่ 
ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบที่ 1 มีการปลูกที่ใช้กล้า
ไม้ปริมาณหนาแน่นกว่า รวมถึงมีกล้าไม้การแข่งขันกัน
เจริญเติบโต ท าให้มีปริมาณมวลชีวภาพสูงกว่ารูปแบบที่ 2 
และ 3 ส่งผลให้มีปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สูงกว่าเช่นเดียวกัน ซึ่งผลจากการติดตามข้อมูลดงักลา่วอยา่ง

ต่อเนื่องจะเป็นข้อมูลฐานส าหรับการฟื้นฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรมที่
ผ่านการท าเกษตรกรรมในพื้นที่ สู่แปลงสาธิตการฟื้นฟูป่า
ภายในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ในอนาคต 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. พ้ืนที่ศึกษา 
 ด าเนินการในแปลงปลูกป่าภายในศูนย์การเรียนรู้
ป่าวังจันทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง พัฒนาขึ้นในปี 2557 โดยสถาบันปลูกป่าและ
ระบบนิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน บนที่ดิน ปตท. 
351 ไร่ เดิมเป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งผ่านการท าสัมปทานป่าไม้ 
หลังจากนั้นถูกใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวต่อเนื่อง
กว่า 30 ปี  
 การเก็บข้อมูลใช้วิธีการวางแปลงถาวร ขนาด 20 
เมตร x40 เมตร โดยใช้การวางแบบสุ่มในพื้นที่ปลูกป่าในแต่
ละรูปแบบ (รูปแบบท่ี 1 การปลูกป่าโดยใช้ความหนาแน่น
กล้าไม้สูง (ปลูก 3-4 ต้น/ตร.ม.) รูปแบบท่ี 2 การปลูกป่า
เลียนแบบธรรมชาติ(ปลูก 300-400 ต้น/ไร่) และ รูปแบบที่ 3 
การปลูกป่าแบบผสมผสานไม้ป่าร่วมกับไม้เศรษฐกิจโตเร็ว 
(ปลูก 400 ต้น/ไร่)) พื้นที่ละ  2 แปลง ในหนึ่งแปลงแบ่งเป็น
แปลงย่อยขนาด 10 เมตร x10 เมตร จ านวน 8 แปลง เพื่อ
เก็บข้อมูลไม้ต้น (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, DBH, ตั้งแต่ 4.5 
เซนติเมตร และสูงมากกว่า 1.3 เมตร) และแปลงย่อยขนาด 4 
เมตร x 4 เมตร บริเวณมุมขวาล่างของแต่ละแปลงย่อยเพื่อ
เก็บข้อมูลไม้รุ่น (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, DBH, น้อยกว่า 4.5 
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เซนติเมตร และสูงมากกว่า 1.3 เมตร) โดยข้อมูลที่เก็บ
ประกอบด้วยชนดิไม้ ขนาด DBH และความสูงต้นไม้  
 2. การวิเคราหะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยของ DBH และ ความสูงต้นไม้ ปริมาณมวลชีวภาพ
ของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง โดยใช้สมการแอลโลเมตรีของ 
Tsutsumi et al. (1983) ซึ่งแปลงปลูกป่าใช้พันธุ์ไม้ป่าดิบ
แล้งในการปลูกเป็นหลัก และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
และปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของหมู่ไม้ที่เกิดจากการ
ปลูกฟื้นฟูในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินถึงระดับการ
ฟื้นฟูของแปลงปลูกปลูกป่าในด้านการสร้างมวลชีวภาพของ
สังคมพืช 

ผลและวจิารณ์  
 ขนาด DBH เฉลี่ยและความสูงเฉลี่ย ของรูปแบบที่ 
3 มีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นรูปแบบที่ 1 และ 2 โดยมีค่า 
DBH เฉลี่ย 6.98 cm. 5.24 cm. และ  3.51 cm. ตามล าดับ 
และมีค่าความสูงเฉลี่ย 6.11 m. 5.28 m. และ 3.21 m. 
ตามล าดับ ท้ังนี้เนื่องมาจากชนิดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกใน
รูปแบบที่ 3 ประกอบด้วยไม้โตเร็วท าให้มีการเติบโตที่สูงกว่า
รูปแบบที่ 1 และ 2 ซึ่งใช้ชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นหลัก 
ส าหรับปริมาณมวลชีวภาพและปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ พบว่ารูปแบบที่ 1 มีค่ามากที่สุด 
รองลงมาเป็นรูปแบบที่ 3 และ 2 โดยมีปริมาณมวลชีวภาพ
เฉลี่ย 8.10, 5.21 และ1.18 ตัน/ไร่ ตามล าดับ และมีปริมาณ
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 13.97, 8.98 และ 
2.04 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่ ตามล าดับ ทั้งนี้
เนื่องมาจากรูปแบบที่ 1 มีการปลูกที่ใช้กล้าไม้ปริมาณ
หนาแน่นกว่า รวมถึงมีกล้าไม้การแข่งขันกันเจริญเติบโต ท า
ให้มีปริมาณมวลชีวภาพและปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า  

สรุป 
 หมู่ไม้ที่เกิดจากการปลูกฟ้ืนฟูอายุ 3 ปี ภายใน
แปลงปลูกป่าศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ มีการเติบโตที่แตกต่าง
กันทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งเป็นผลจากชนิดพันธุ์ และความหนาแน่น
ของการปลูกที่ต่างกัน กล่าวคือ รูปแบบที่ประกอบด้วยไม้โต

เร็ว อาทิ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา จะมีการเติบโตที่สูงกว่า
รูปแบบการปลูกที่ใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นโตช้า เมื่อพิจารณาใน
ส่วนของมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พบว่า 
รูปแบบที่ใช้กล้าไม้ปลูกในประมาณหนาแน่นมากกว่า จะมี
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่า การปลูกที่ใช้ความ
หนาแน่นของต้นไม้ต่ ากว่า โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลฐานใน
การออกแบบรูปแบบการปลูกฟ้ืนฟูป่าเพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
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การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

Tree Stands Clustering and Carbon Stock Assessment of Deciduous Dipterocarp Forest at 
Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus, 

Sakonnakhon Province. 
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บทน า   
 สังคมพืชป่าเต็งรังมักมีขอบเขตการกระจาย
ซ้อนทับอยู่กับป่าผสมผลัดใบ โดยสังคมพืชชนิดนี้พบใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีการ
กระจายตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึง
ภาคตะวันตกของประเทศ จากการที่มีถิ่นการกระจายที่
แตกต่างกัน ท าให้มีลักษณะย่อยขององค์ประกอบของชนิด
พันธุ์ในสังคมพืชแตกต่างไปด้วย โดยปกติพันธุ์ไม้เด่นจะ
ประกอบไปด้วยพรรณไม้วงศ์ยางผลัดใบ 2 ชนิดขึ้นไป แต่
องค์ประกอบของชนิดพรรณย่อย ย่อมแตกต่างกันไปในแต่
ละถิ่นท่ีตั้งและสภาพปัจจัยแวดล้อม (สรายุทธ และคณะ 
2559) โดยป่าชนิดนี้มีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดส าคัญ คือ ไฟ
ป่า เนื่องจากพรรณไม้ส่วนใหญ่ในป่าดังกล่าวมีการปรับตัว
เพื่อให้ตอบสนองต่อการรอดตาย ภายหลังจากเกิดไฟป่าได้ 
ปัจจุบันมักมีการจัดการป่าเต็งรังในด้านไฟป่าอย่างไม่ถูกวิธี 
เช่น การป้องกันไฟป่าอย่ างยาวนาน ซึ่ งอาจท าให้
องค์ประกอบของชนิดพรรณไม้ เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาที่มีการป้องกันไฟ เช่น ด้านส่งผลต่อการสืบต่อ
พันธุ์ตามธรรมชาติของกล้าไม้ เป็นต้น ทั้งนี้จากการที่
องค์ประกอบของพรรณไม้เปลี่ยนไปอาจท าให้ปริมาณมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอน ของพรรณไม้

สังคมพืชย่อยของป่าเต็งรังมีการเปลี่ยนแปลง และมีความ
แตกต่างในแต่ละสังคมย่อยด้วย 
 พื้นที่ปาเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เป็นเวลานานกว่า 
20 ปี โดยป้องกันไฟป่าไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ
ยังมีการระบายน้ าเข้าไปในพ้ืนที่ป่า ท าให้ในพื้นที่นี้ไม่มีไฟ
ป่าเข้าไปเผาเศษซากพืชในพื้นท่ี จึงส่งผลท าให้โครงสร้าง
ของป่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะในระดับไม้หนุ่ม
ที่มีความหนาแน่นมากขึ้น ท าให้แตกต่างจากพรรณไม้
โครงสร้างเดิมของพื้นที่น้ี 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการจัด
จ าแนกกลุ่มหมู่ไม้ ซึ่งเป็นผลมาจากการกันไฟอาจมีผลจาก
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของพรรณไม้ต่างกันไปในแต่
ละสังคมย่อยอย่างไร และน าไปสู่การศึกษามวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินและการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พื้นดินของหมู่ไม้ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. พ้ืนที่ศึกษา 
ท าการศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บริเวณอุทยาน

mailto:h.sutheera@gmail.com
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ธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรม
ราชินี โดยมีพื้นที่ป่าเต็งรัง กว่า 1,000 ไร่  

 
2. การเก็บข้อมูล 
2.1 ใช้แปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 4 เฮกแตร์ โดย

ท าการวางแปลงอย่างเป็นระบบขนาด 40x40 ตารางเมตร 
หรือ 1 ไร่ จ านวน 16 แปลง โดยในแต่ละแปลงแบ่งเป็น
แปลงย่อยขนาด 10x10 ตารางเมตร (รวมทั้งหมด 256 
แปลงย่อย) 

2.2 ท าการติดหมายเลขต้นไม้ (Tag) ภายใน
แปลงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at 
breast height, DBH, ที่ระดับความสูง 1.30 เมตร) ตั้งแต่ 
4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป และท าการวัดขนาดและความสูงไม้
ต้นที่มีการติดหมายเลขไว้  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3 .1  ดั ชนี ค่ า ความส าคั ญของพรรณไม้  

( Importance value index, IVI) ต า ม รู ป แ บ บ ข อ ง 
Whittaker (1970) (ดอกรัก และอุทิศ, 2552) 

3.2 การวิเคราะห์การจัดกลุ่มหมู่ไม้ (Cluster 
Analysis) ด้วยวิธีการ Relative Sorensen Distance และ 
Ward’s Linkage Method (วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม 
PCOR Version 6) (MjM Software Design, 2010)  

3.3 มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (Above-ground 
biomass, AGB)  
 น าข้อมูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก และ
ความสูงของต้นไม้ที่วัดได้ มาประเมินผลผลิตมวลชีวภาพ
ต้นไม้จากสมการแอลโลเมตรี  ของพืชป่าเต็ งรั งที่มี
การศึกษาไว้โดย Ogawa et al. (1965)  

3.4 การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ (Carbon 
stock) สามารถค านวณได้จากสูตร  
การกักเก็บคาร์บอน (ตัน/เฮกแตร์) = มวลชีวภาพ (ตัน/เฮก
แตร์) x ความเข้มข้นของคาร์บอน (ร้อยละ) 
 IPCC (2006) เสนอว่ากรณีที่ไม่ทราบค่าความ
เข้มข้นของคาร์บอนสามารถใช้ค่ากลาง (default value) 
มีค่าเท่ากับ 0.47 หรือร้อยละ 47 ของน้ าหนักแห้ง 

ผลและวิจารณ์ 
พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 29 วงศ์ 52 สกุล 65 ชนิด มี

ต้นไม้ในแปลงทั้งหมด 16 แปลงย่อย 4,364 ต้น วงศ์ที่เด่น
จากจ านวนต้นมากที่สุดคือ วงศ์ยาง (Dipterocapaceae) 
พบทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ รัง (Shorea siamensis) เต็ง 
(Shorea obtusa) และ พลวง (Dipterocarpus 
tuberculatus) 

1. การจัดกลุ่มหมู่ไม้ 
การจ าแนกสังคมพืชด้วยวิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มของ
หมู่ไม้ (cluster analysis) ด้วยการจัดกลุ่มตามค่า
สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง จากแผนภาพต้นไม้สามารถ
แบ่งหมู่ไม้ที่ความคล้ายคลึง 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 หมู่ไม้ (ภาพที่ 1) ได้แก่ 
 หมู่ไม้ที่ 1 พันธุ์ไม้เด่น 5 อันดับแรก ได้แก่ รัง 
เต็ง แดง ขว้าว และยางพลวง เนื่องจากในพื้นที่บริเวณหมู่
ไม้ที่ 1 จะมีพันธุ์ไม้ดั้งเดิมกระจายเป็นอยู่จ านวนมาก จึง
ท าให้ไม้ดั้งเดิมเด่น สาเหตุที่ท าให้ไม้หมู่นี้แยกออกจากหมู่
อื่น เพราะไม้ที่เด่นในอันดับรองลงมา คือ พลวง และ
มะกอกเกลื้อน ซึ่งพันธุ์ไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถขึ้นได้ดีใน
พื้นที่ป่าเต็งรัง และพื้นที่แห้งแล้ง สอดคล้องกับราย งาน
ของ ไซมอน และคณะ (2543) ที่รายงานว่า พันธุ์ไม้ทั้งสอง
เป็นชนิดที่ข้ึนได้ดีในที่แห้งแล้ง ดินมีอนุภาคทราย ทนไฟ 
และต้องการแสงมาก ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของป่าเต็งรัง
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 หมู่ไม้ที่ 2 พันธุ์ไม้ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้หมู่ไม้ที่ 2 
แยกออกจากหมู่อื่น คือ มะม่วงหัวแมงวัน และเหมือดโลด 
อาจเป็นเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีเรือนยอดค่อนข้างเปิด
โล่ง สอดคล้องกับรายงานของ ส านักงานหอพรรณไม้ 
(2555) ที่รายงานว่า มะม่วงหัวแมงวัน และเหมือดโลด 
เป็นไม้ที่ต้องการแสงมาก ข้ึนได้ดีในพื้นท่ีแห้งแล้งที่เสื่อม
โทรมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าเต็งรังที่มีลักษณะเป็นเนิน ดิน
ตื้น ต้นไม้ค่อนข้างแคระแกร็น 
 หมู่ไม้ที่ 3 พันธุ์ไม้ที่ท าให้แยกออกจากกลุ่มอื่น
คือ อะราง และกระท่อมหมู มีการกระจายหนาแน่น โดย
พื้นที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นแอ่งมีน้ าขัง และมีความช้ืนของ
ดินสูง ลักษณะเรือนยอดค่อนข้างทึบ จึงส่งผลให้พันธุ์ไม้ทั้ง 
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2 ชนิด ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เบิกน าของป่าผสมผลัดใบที่ชอบ
สภาพแวดล้อมที่ไม่แห้งแล้งมากนัก เหมาะส าหรับการ
เจริญเติบโต สอดคล้องกบรายงานของ ธงชัย และนิวัตร 
(2554) รายงานว่า กระท่อมหมู และอะราง เป็นไม้โตเร็ว 
ต้องการแสงมาก ขึ้นได้ดีในที่โล่งที่มีความชุ่มช้ืน หรือริมล า
ธาร สามารถอยู่ร่วมกับไม้โตเร็ว และเป็นพันธุ์ไม้เบิกน าใน
การฟื้นฟูป่าที่ป่าเสื่อมโทรมได้ดี 
 หมู่ไม้ที่ 4 พันธุ์ไม้ที่ท าให้กลุ่มนี้แยกออกจาก
กลุ่มอื่น คือ รกฟ้า และติ้วส้ม เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ 
4 เป็นพื้นท่ีที่มีเรือนยอดค่อนข้างหนาแน่นกว่าหมู่ไม่อื่น 
และประกอบไปด้วยมีแม่ไม้ขนาดใหญ่ของพันธุ์ไม้ทั้งสอง
ชนิดข้างต้น ท าให้มีการกระจายและเกิดการตั้งตัวเป็นไม้
ใหญ่ที่มีขนาดความโตประมาณ (5-10 เซนติเมตร) เป็น
จ านวนมาก อาจสืบเนื่องมาจากการกันไฟป่าเป็นระยะ
เวลานาน จึงท าให้มีความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้
มาก สอดคล้องกับการรายงานของ สรายุทธ และคณะ 
(2559) ที่ศึกษาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ใน
พื้นที่มีลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังเดิมเป็นป่าโปร่ง แต่
ภายหลังการป้องกันไฟ โครงสร้างป่าได้เปลี่ยนไป เรือน
ยอดช้ันล่างรวมถึงพื้นป่าค่อนข้างรก พันธุ์ไม้บางชนิดมีการ
สืบต่อพันธุ์มากเกินไป เช่น พันธุ์ไม้สกุลติ้ว (Cratoxylum 
sp.) และสกุลก่อนก (Lithocarpus sp) บางชนิด เป็นต้น 

 
 
ภาพที่ 1 แผนภูมิต้นไม้ (dendrogram) จากการวิเคราะห์
การจัดกลุ่มหมู่ไม้ (cluster analysis) 
 2. มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน  

ผลการประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
รวมทั้ง 4 กลุ่มหมู่ไม้ เฉลี่ยเท่ากับ 18,896.99 ± 6,746.27 
กิโลกรัม/ไร่ หรือ 18.90 ± 6.75 ตัน/เฮกตาร์ โดยพบว่าใน 

4 กลุ่มหมู่ไม้ กลุ่มที่ 2 มีปริมาณมวลชีวภาพสูงที่สุด เฉลี่ย
เท่ากับ 21,015.61 ± 9,884.02 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเป็น
หมู่ที่ 1, 3 และ 4 เฉลี่ยเท่ากับ 18,727.44 ± 270.00, 
18,247.99 ± 8,591.82, 17,596.92 ± 8,239.27 กิโลกรัม/
ไร่ ตามล าดับ  

3. การกักเก็บคาร์บอน  
 ผลการประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
รวมทั้ง 4 กลุ่มหมู่ไม้ เท่ากับ 18,896.99 ± 6,746.27 
กิโลกรัม/ไร่ หรือ 118.11 ± 42.16 ตัน/เฮกแตร์  และการ
กักเก็บคาร์ บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวมทั้ง 4 กลุ่ม
หมู่ไม้ เฉลี่ยเท่ากับ 8,881.58 ± 5,392.53 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือ 55.51 ± 33.70 ตัน/เฮกแตร์  
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ กันย์  
และณัฐวุฒิ (2558) การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์ พบว่ามีการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ศึกษา 
อาจเนื่องจากในพื้นที่ฯ มีการกันไฟและระบายน้ าเข้า 
ส่งผลให้มีพันธุ์ไม้เบิกน าเข้าไปในพื้นที่เป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และปริมาณ
คาร์บอน มากกว่าป่าเต็งรังอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่มีการ
ปล่อยให้มีการจัดการโดยธรรมชาติ และการศึกษาของ 
พอล และคณะ (2557) ท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. เขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร พบว่ามีการกักเก็บ
คาร์บอนมากกว่าพื้นที่ศึกษาอาจเนื่องมาจากพื้นที่ป่าที่ 
เขื่ อนน้ าพุง เป็นป่าดั้ งเดิมที่มี ไม้ขนาดใหญ่  และมี
องค์ประกอบของพรรณไม้ที่หนาแน่น  จึงท าให้ในพื้นที่
เขื่อนน้ าพุง มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินมากกว่า 
 เห็นได้ว่าการป้องกันไฟในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีการตั้งตัวของพรรณไม้ในที่มีขนาด DBH≥4.5 
เซนติเมตร จ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการทดแทน
ตามธรรมชาติ (Laurance et al., 1998) ส่งผลต่อปริมาณ
มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น 
(Vicharnakorn et al., 2014) เมื่อเทียบกับป่าผลัดใบที่มี
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การจัดการโดยมนุษย์โดยเฉพาะป่าเต็งรัง บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เกษราภรณ์, 2557) 
 
สรุป 

1. ความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าเต็งรัง
ป้องกันไฟ พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 65 ชนิด 29 วงศ์ 52 สกุล 
สามารถจ าแนกหมู่ไม้ได้ 4 กลุ่ม ซึ่งไม้เด่นในอันดับต้น ๆ 
ของแต่ละกลุ่มจะไม่แตกต่างกัน คือ เต็ ง และแดง 
ตามล าดับ สาเหตุที่ท าให้หมู่ไม้ท้ัง 4 กลุ่ม แยกออกจากกัน 
เพราะพันธุ์ไม้ที่มีความเด่นในอันดับรองลงมาในแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกัน จึงท าให้ทั้ง 4 กลุ่มหมู่ไม้แยกออกจากกัน 

2. มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บ
คาร์บอน ผลรวมการประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินรวมทั้ง 4 กลุ่มหมู่ไม้เฉลี่ยเท่ากับ 118.11 ± 42.16 
ตัน/เฮกแตร์ โดยปริมาณมวลชีวภาพมากท่ีสุดอยู่ในส่วน
ของล าต้น รองลงมาจะเป็นส่วนของกิ่ง และ ใบ ตามล าดับ 
และผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินรวมทั้ง 4 กลุ่มหมู่ไม้เฉลี่ยเท่ากับ 55.51 ± 
26.61 ตัน/เฮกแตร์  
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บทน า   

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็น
ประเด็นหลักที่มีการกล่าวถึงในเวทีส าคัญต่างๆ ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปถึงระดับนานาชาติ  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กับทุกภาคส่วน อาทิ ภาคพลังงาน การขนส่ง การพัฒนา
เมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นท้ังแหล่งปลดปล่อยคาร์บอนจาก
การน าไปใช้ (เช้ือเพลิง เยื่อและกระดาษ เป็นต้น) และ
กระบวนการจัดการป่า และแหล่งกักเก็บคาร์บอน ป่าไม้จึง
มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 
โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศมา
กักเก็บไว้ในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ การปลูกป่าจึงเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ได้มีการก าหนดให้สามารถด าเนินการเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งการ
ปลูกป่าหรือฟื้นฟูป่า นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษา
บทบาทและหน้าที่ของป่าไม้ให้กลับคืนมา  

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว คณะวน
ศาสตร์ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นป่า
ธรรมชาติและป่าปลูก พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่มี

ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ดังนั้นการประเมินการกัก
เก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสถานีฝึกวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์
วังน้ าเขียว คณะวนศาสตร์ จะท าให้ทราบปริมาณการ
สะสมคาร์บอนในภาพรวมเชิงพื้นที่  ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
วิชาการที่สนับสนุนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ โดยมุ่งหวังว่าพื้นท่ีป่าสาธิต คณะ
วนศาสตร์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่สนใจ ท้ังในมิติของการ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการน าวิชาการป่าไม้มาประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ และเป็นป่าสาธิตเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้
สู่ภาคประชาชนต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ   
 1.การวางแปลงตัวอย่างและการวัดการเติบโต 

ท าการศึกษาการกักเก็บคาร์บอน ในบริเวณ
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว บริเวณผืนป่าที่ 
1 (888 ไร่) โดยป่าอนุรักษ์ท าการศึกษาในพื้นที่ป่าดิบแล้ง 
(Dry evergreen forest, DEF) และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจใน
สวนป่ายูคาลิปตัส โดยสุ่มเลือกพื้นท่ีเพื่อท าการวางแปลง
ตัวอย่างในป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจขนาด 40 เมตร x 
40 เมตร ประเภทป่าละ 3 แปลง รวมทั้งหมด 6 แปลง ใน
แต่ละแปลงตัวอย่าง ท าการวางแปลงตัวอย่างย่อยอีก 2 
แปลง ที่มุมด้านซ้ายตอนล่าง ขนาด 10 x 10 เมตร และ 4 
x 4 เมตร ตามล าดับ 
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2. การเก็บข้อมูลต้นไม้  
ท าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของไม้

ใหญ่ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้น
ไป) และต้นไม้ที่ล้ม หรือยืนต้นตาย ทุกต้นที่ระดับความสูง 
1.30 เมตร ในแปลงขนาด 10×10 ตารางเมตร บันทึกชนิด
และจ านวนไม้หนุ่มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 
4.5 เซนติเมตร และและมีความสูงมากกว่า 1.30 ม. 
  3. การเก็บข้อมูลซากพืชและไม้พุ่ม 

ท าการเก็บซากพืชและไม้พุ่มในแปลงตัวอย่าง
ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร จ านวน 4 แปลงตัวอย่าง ที่มุมนอก
แปลงตัวอย่างถาวร โดยเก็บเศษซากพืชและไม้พุ่มทั้งหมด
ที่อยู่บนผิวดิน แล้วท าการช่ังน้ าหนักสด และสุ่มเก็บ
ตัวอย่าง บันทึกน้ าหนักสดเพื่อน าไปหาปริมาณความช้ืนใน
ห้องปฏิบัติการ โดยน าตัวอย่างไปอบในตู้อบที่มีอุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 72 ช่ัวโมง หรือจนกว่า
น้ าหนักคงที่  จากนั้นน าตัวอย่างที่อบจนแห้งไปช่ังหา
น้ าหนักอบแห้งเพื่อค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความช้ืน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ดรรชนีความส าคัญ ( Important value 
index; IVI) ค านวณจากผลรวมของความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
(relative density) ความถี่สัมพัทธ์ (relative freguency) 
และความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance) ความสูง
เฉลี่ย 
  4.2 ดรรชนีความหลากหลาย วิเคราะห์โดยใช้ 
Shanon-Wiener index (H)  
  5. การประเมินมวลชีวภาพ  
  จากข้อมูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกและ
ความสูงของต้นไม้ที่วัดได้จากแปลงตัวอย่าง ท าการ
ประเมินผลผลิตมวลชีวภาพของต้นไม้จากสมการแอลโลเม
ตรี (allometry) ที่มีการศึกษาไว้โดย ประดิษฐ์ และคณะ 
(2551) และ Tsutsumi et al. (1983) โดยจ าแนกเป็นมวล
ชีวภาพล าต้น (stem) กิ่ง (branch) ใบ (leaf) และราก 
(Root)  
  6. การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

   แหล่ งสะสมคาร์บอน (carbon pool) เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบนิเวศป่าไม้ซึ่ง Watson 
(2009) ได้จ าแนกเป็น 6 แหล่ง ดังนี้ 1) มวลชีวภาพเหนือ
ดิน (living above-ground biomass) 2) มวลชีวภาพใต้
ดิน (living below-ground biomass) 3) ไม้ตาย (dead 
organic matter in wood) 4)  ซากพื ช (dead organic 
matter in litter) 5) อินทรี ยวัตถุ ในดิน (soil organic 
matter) และ  6 )  ผลิ ตภั ณฑ์ ไ ม้  ( harvested wood 
product) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการประเมินการกักเก็บ
คาร์บอนแหล่งกักเก็บคาร์บอนท้ังหมด 4 แหล่ง อันได้แก่ 
มวลชีวภาพเหนือดิน มวลชีวภาพใต้ดิน ไม้ตาย และซาก
พืช โดยน าค่าปริมาณคาร์บอนในส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้คูณ
กับมวลชีวภาพ โดยค่าความเข้มข้นของคาร์บอนใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ค่ากลาง (default value) ซึ่ง IPCC 
(2006) ได้ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.47 ของน้ าหนักแห้ง 
แล้วคิดเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พันธุ์ไม้
สามารถดูดซับจากบรรยากาศโดยการคูณด้วยค่าคงที่ 3.67  

ผลและวิจารณ์  
  ชนิดพรรณไม ้

จากการส ารวจพบว่าสังคมพืชป่าดิบแล้ง มี
จ านวนไม้ต้นทั้งหมด 935 ต้น มีจ านวนชนิดพรรณไม้ 
ทั้ งสิ้น 45 วงศ์  (Family) 76 สกุล (Genus) 95 ชนิด 
(species) รวมที่ไม่สามารถจ าแนกได้ 2 ชนิด มีค่าความ
หนาแน่นต้นไม้ในระดับไม้ใหญ่และไม้หนุ่ม เท่ากับ 927.50 
และ 81.25 ต้น/เฮกแตร์ ตามล าดับ และมีพื้นที่หน้าตัด
เท่ากับ 18.566 และ 0.013 ตารางเมตร/เฮกแตร์  
ตามล าดับ โดยวงศ์ไม้เด่นคือวงศ์ถั่ว (Fabaceae) โดยพบ
ทั้งหมด 10 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นชนิดไม้ที่ไม่ผลัดใบ พรรณ
ไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ กะ
เบากลัก, โมกมัน, มะค่าโมง, กระถินยักษ์ และพลองกินลูก 
มีค่าเท่ากับ 27.858, 19.738, 12.954, 12.660 และ 
11.439 % ตามล าดับ กระถินยักษ์จัดเป็นพรรณไม้ต่างถิ่น
รุกรานที่อาจส่งผลต่อการสืบต่อพันธุ์ของป่าดิบแล้งบริเวณ
นี้ได้ พรรณไม้ป่าดิบแล้งในบริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์วังน้ าเขียวมีจ านวนพรรณไม้ที่มากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าดิบแล้งใน
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พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อวิจัยและสาธิตวิชาการด้านป่าไม้อ าเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย และการศึกษาการทดแทนของ
สังคมพืชบริเวณป่าปลูก ป่าทุติยภูมิ ป่าดิบแล้งในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ
ป่าดิบแล้งบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่พบ
พรรณไม้ทั้ งหมด 55 ชนิด , 37 ชนิด และ 87 ชนิด 
ตามล าดับ (กมลภู และคณะ, 2553, สุพล, 2556 และอุดม
พันธ,์ 2532)  

ในขณะที่สวนป่ายูคาลิปตัส พบจ านวนไม้ต้นที่
ส ารวจท้ังหมด 608 ต้น ชนิดพรรณไม้มีจ านวนทั้งสิ้น 13 
วงศ์ (Family) 19 สกุล (Genus) 20 ชนิด (species) มี
ความความหนาแน่นต้นไม้ของไม้ใหญ่และไม้หนุ่ม เท่ากับ 
531.25 และ 45.00 ต้น/เฮกแตร์ ตามล าดับ มีพื้นที่หน้าตัด
ทั้งหมดเท่ากับ 4.888 ตารางเมตร/เฮกแต โดยวงศ์ไม้เด่น
คือวงศ์ถั่ว (Fabaceae) โดยพบทั้งหมด 4 ชนิด พรรณไม้ที่
มีค่าดัชนัความส าคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ยูคา
ลิปตัส, โมกมัน, ปอแก่นเทา, มะกอกป่า และถ่านไฟผี มีค่า
เท่ากับ 246.938, 19.371, 7.199, 3.751 และ 3.356 
ตามล าดับ ซึ่งมีจ านวนชนิดพรรณไม้ใกล้เคียงกับการศึกษา
ของคณะวนศาสตร์ (2558) ที่พบไม้ต้นจากการส ารวจ
ทั้งหมด 1,008 ต้น จ าแนกได้เป็น 12 วงศ์ 19 สกุล 20 
ชนิด ซึ่งพรรณไม้ในพื้นสวนป่ายูคาลิปตัส โดยรวมส่วน
ใหญ่เป็นชนิดที่มาจากป่าดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่และมีการ
กระจายห่างๆ  
  ความหลากชนิด 

ดัชนีความหลากชนิดของป่าดิบแล้งบริเวณสถานี
วิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว พบว่าค่าดัชนีค่า 
เท่ากับ 3.726 และ 2.920 ส าหรับไม้ยืนต้นและไม้หนุ่ม 
ตามล าดับ ในขณะที่สวนป่ายูคาลิปตัสพบว่า ค่าดัชนีความ
หลากชนิด เท่ากับ 0.465 และ 1.561 ส าหรับไม้ยืนต้นและ
ไม้หนุ่ม ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับดอกรัก และคณะ (2546) ได้
ท าการศึกษาการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ที่มี
ค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 3.21 ซึ่งใกล้เคียงกับ

การศึกษาครั้งนี้ แต่น้อยกว่าป่าดิบแล้งบริเวณสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.46 (อุดมพันธ์ , 
2532) และป่าดิบแล้งบริเวณลุ่มน้ าพรม จังหวัดชัยภูมิ มี
ค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 4.89 (พงษ์ศักดิ์ และคณะ, 
2522) เนื่องจากในบริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์
วังน้ าเขียวอยู่ในช่วงการฟื้นตัวจากการทดแทนของพื้นที่ที่
เคยโดนบุกรุกแผ้วถาง พื้นที่เคยตั้งเป็นแหล่งชุมชนพื้นที่ไร่
ร้าง พื้นที่ปศุสัตว์ จึงมีลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบ
ชนิดไม้ผันแปรมาก 
  การกระจายตามชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของไม้ใหญ ่

กระจายตามช้ันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความ
สูงเพียงอกของไม้ใหญ่ในพื้นท่ีป่าดิบแล้งพบว่าการมีการ
กระจายเป็นแบบ L-shape  กล่าวคือ ช้ันขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ความสูงเพียงอกที่มีขนาดเล็กจะมีจ านวนต้นไม้
มาก และลดลงเมื่อขนาดช้ันของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความ
สูงเพียงอกเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับในป่าดิบแล้งบริเวณ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชซึ่ง ธิติ (2526) อธิบายว่า
ลักษณะการกระจายแบบ L-shape แสดงว่าป่าอยู่ ใน
สภาวะที่ค่อนข้างคงที่และมีการทดแทนที่ดี  
  ปริมาณมวลชีวภาพ 

จากการประเมินมวลชีวภาพ พบว่า มีปริมาณ
มวลชีวภาพในบริเวณป่าดิบแล้งเท่ากับ 188.96 ตัน/เฮก
แตร์ โดยแบ่งเป็นส่วนของล าต้น กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 
122.51, 38.16, 3.19 และ 25.10 ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ 
ในขณะที่สวนป่ายูคาลิปตัส มีมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 
56.95 ตัน/เฮกแตร์ โดยแบ่งเป็นส่วนของล าต้น กิ่ง ใบ และ
ราก เท่ากับ 56.39, 0.43, 0.11 และ 0.03 ตัน/เฮกแตร์ 
ตามล าดับ  
  ปริมาณซากพืช 

ปริมาณซากพืชบนผิวดินในพ้ืนท่ีป่าสาธิตพบว่า 
ป่าดิบแล้งมีปริมาณซากพืชเฉลี่ยเท่ากับ 11.50 ตัน/เฮก
แตร์ ในขณะที่สวนป่ายูคาลิปตัสโดยมีปริมาณซากพืชเฉลี่ย
เท่ากับ 10.09 ตัน/เฮกแตร์ ปริมาณซากพืชในพื้นท่ีมีค่า
มากกว่าปริมาณปริมาณซากพืชป่าดิบแล้งที่ก าลังฟื้นสภาพ
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บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
(สนธยา, 2547) และป่าดิบแล้งในป่าดิบแล้งสะแกราช (ธิติ 
และชลธิดา, 2547) ที่มีค่าเท่ากับ 6.01-6.09 และ 7.6752 
ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ ท้ังนี้อาจเป็น ความแตกต่างของ
ชนิดของหมู่ไม้ ความหนาแน่นของหมู่ไม้ อายุของหมู่ไม้ 
และการจัดการทางวนวัฒนวิทยาในสวนป่าด้วย (Bray and 
Gorham, 1964) รวมทั้งสภาพของพื้นที่ป่า โดยป่าที่ก าลัง
ฟื้นสภาพจะมีปริมาณซากพืชมากกว่าป่าธรรมชาติ  
เนื่องจากป่าที่ก าลังฟื้นสภาพมีจ านวนและความหนาแน่น
ของต้นไม้ขนาดใหญ่ต่ า ท าให้ระยะห่างระหว่างทรงพุ่มมี
มาก เมื่อมีลมพายุหรือมีลมกรรโชกแรงในระยะเวลาสั้นๆ 
จึงท าให้เศษซากใบร่วงหล่นลงมาก (ศรีศักดิ์, 2540) 
  การกักเก็บคาร์บอน 

  1) แหล่งกักเก็บในมวลชีวภาพเหนือดินและใต้
ดิน 

การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือดินใน
สังคมพืชป่าดิบแล้ง มีค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือดิน
เท่ากับ 88.81 ตัน/เฮกแตร์ โดยแบ่งเป็นส่วนของล าต้น กิ่ง 
และใบ เท่ากับ 57.58, 17.94 และ 1.50 ตัน/เฮกแตร์ 
ตามล าดับ ส่วนพ้ืนท่ีสวนป่ายูคาลิปตัส มีปริมาณการกัก
เก็บคาร์บอนเท่ากับ 26.77 ตัน/เฮกแตร์ โดยแบ่งเป็นส่วน
ของล าต้น ก่ิง และใบ เท่ากับ 26.502, 0.200 และ 0.050 
โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในล าต้นคิดเป็นร้อยละ 
65-99 ในขณะที่การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพใต้ดิน 
มีค่าการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 11.80 ตัน/เฮกแตร์ ส่วน
พื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัส พบว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
ในส่วนของรากเท่ากับ 0.01 ตัน/เฮกแตร์ คิดเป็นสัดส่วน
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมวลชีวภาพรวม 

เมื่อเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนในป่าดิบ
แล้งในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการศึกษาวัฎจักรคาร์บอนป่าดิบแล้งสะแกราชและป่า
เบญจพรรณลุ่มน้ าแม่กลอง (สาพิศและคณะ, 2548) โดย
ป่าดิบแล้งสะแกราชมีปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินและใต้ดินสะสม เท่ากับ 152.15 และ 71.51 ตัน
คาร์บอน/เฮกแตร ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากลักษณะโครงสร้าง
ของสังคมพืชที่แตกต่างกัน 

 2) แหล่งกักเก็บในไม้ตาย 
ป่าดิบแล้งมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในไม้

ตายเท่ากับ 2.59 ตัน/เฮกแตร์ ในขณะที่สวนป่ายูคาลิปตัส
มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในไม้ตายเท่ากับ 0.36 ตัน/
เฮกแตร์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในไม้
ตายมีค่อนข้างน้อย คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของ
การกัก เก็บคาร์ บอนรวม จึ งอาจไม่ ส่ งผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงคาร์บอนในพื้นที่อย่างมีนัยส าคัญ ในบางครั้ง
จึงอาจไม่น าแหล่งคาร์บอนนี้มาคิดรวม (Watson, 2009) 

3) แหล่งกักเก็บในซากพืช 
ความเข้มข้นของคาร์บอนในซากพืชในการศึกษา

ครั้งนี้ ใช้ค่ากลางของ IPCC (2006) ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 
37 ของน้ าหนักแห้ง เมื่อค านวณการกักเก็บคาร์บอนใน
ซากพืชในป่าบริเวณป่าดิบแล้งสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวน
ศาสตร์วังน้ าเขียวเท่ากับ 3.74 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนสวนป่ายู
คาลิปตัสมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในซากพืชเท่ากับ 
4.25 ตัน/เฮกแตร์ 

4) ปริ มาณคาร์ บอนที่ สะสมและปริ มาณก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีดู่ดซับ 

การกักเก็บคาร์บอนในบริเวณสถานีวิจัยและฝึก
นิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว พบว่า ป่าดิบแล้ง มีปริมาณ
คาร์บอนสะสมทั้งหมดเท่ากับ 95.65 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ 
หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เท่ากับ 
350.72 ตัน CO2 /เฮกแตร์ ส่วนสวนป่ายูคาลิปตัส มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมทั้งหมดเท่ากับ 30.86 ตันคาร์บอน/
เฮกแตร์ หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) เท่ากับ 113.16 ตัน CO2 /เฮกแตร์  

สรุป 
1. สภาพโครงสร้างของสังคมพืชโดยส่วนใหญ่

เป็นป่าเสื่อมโทรมและอยู่ในช่วงของการทดแทน แต่มีไม้
รุกรานต่างถิ่น เช่น ผกากรอง กระถินยักษ์ ท่ีขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่น ท าให้การทดแทนตามธรรมชาติของไม้ต้นดั้งเดิม
เป็นไปได้ยาก ดังนั้นควรมีการใช้วนวัฒนวิธีที่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมให้หมู่ไม้มีคุณภาพที่ดี และให้ผลผลิตทางด้านเนื้อ
ไม้ของชนิดไม้พื้นถิ่นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อไปใน
อนาคต 
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2. มวลชีวภาพของสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณ
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว มีค่าเท่ากับ 
188.96 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนที่สวนป่ายูคาลิปตัส มีมวล
ชีวภาพรวมเท่ากับ 56.95 ตัน/เฮกแตร์ โดยปริมาณมวล
ชีวภาพของต้นไม้จะมีมากในส่วนของล าต้น โดยคิดเป็น
มากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณมวลชีวภาพทั่งหมด 

3. การกักเก็บคาร์บอนในสังคมพืชป่าดิบแล้ง
และสวนป่ายูคาลิปตัสบริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวน
ศาสตร์วังน้ าขียว มีค่าการกักเก็บคาร์บอนรวมเท่ากับ 
95.65 และ 30.86 ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ 
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ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่าเต็งรังท่ีมีหวายนั่ง  
บริเวณบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

Structure and composition of tree species in deciduous dipterocarp forest where 
Calamus acanthophyllus was found within Ban Lad Somboon Mai,  

Huai Yang Sub-district, Mueang Sakon Nakorn District, Sakon Nakorn Province. 
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บทน า   
 หวายในประเทศไทยมีอยู่จ านวนไม่น้อยกว่า 60 
ชนิด การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าชนิดต่างๆ เช่น 
ป่าพรุ  ป่าดิบช้ืน และป่าดิบแล้ง (Dransfield, 1970) 
อย่างไรก็ตามมีหวายเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ได้มีการศึกษา 
และน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น หวายตะค้า
ทอง (Calamus caesius) หวายข้อด า (C. manan) และ
หวายดง (C. siamensis) เป็นต้น (สถิตย์, 2529)  
 หวายนั่ง (Calamus acanthophyllus Becc.) มี
ช่ือเรียกอื่นๆ ตามท้องถิ่น เช่น หวายแย้ หวายแคระ และ
หวายน้อย มีการกระจายพันธุ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (Evans and Sengdala, 2001) เป็นพืชที่
ชาวบ้านนิยมบริโภค เนื่องด้วยมีรสชาติดี มี สรรพคุณยา
ทางรักษาโรค โดยจากงานวิจัยของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (2551) 
ทรงวิจัยพืชสมุนไพรหวายนั่ง ชงโค เปล้าใหญ่ มีสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง 
ซึ่งเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก  
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องศึกษา
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและวางแผนการดูแลและการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ของ

ป่าเต็งรัง และนิเวศวิทยาบางประการของหวายนั่ง บริเวณ
บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. พ้ืนที่ศึกษา 
 ป่าเต็งรัง บริเวณพื้นที่ฝึกธงชัย มทบ. 29 สังกัด 
มณฑลทหารบกที่  29 อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพานในการ
ฝึกก าลังพล มีพื้นที่ทั้งหมด 7,000 ไร่ ซึ่งติดต่อกับ บ้าน
ลาดสมบูรณ์ใหม่ ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

2. การเก็บข้อมูล 
 2.1 วางแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 50 x 100 
เมตร ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนแตกต่างกัน คือ พื้นที่ป่าเต็งรังที่
มีการป้องกันไฟ พื้นที่ป่ าเต็ งรั งที่ฟื้นตัวจากการท า
การเกษตร และ พื้นที่ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าเป็นประจ า  
 2.2 ภายในแปลงตัวอย่าง ท าการวัดและบันทึก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ติด
หมายเลขประจ าต้น บันทึกช่ือชนิดพันธุ์ และสุ่มวัดขนาด
ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ โดยให้คละตามช้ันขนาดความโต 
(DBH) 
 2.3 ภายในแปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร 
เก็บข้อมูลมิติการเจริญเติบโตของต้นหวายนั่งโดย บันทึก
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอราก ความสูง พร้อมติด
หมายเลขประจ าต้น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความส าคัญ (Importance 
Value Index, IVI) ตามวิธีการของ (อุทิศ, 2542) 
  3.2 วิ เ คร าะห์ ค่ าดั ชนี ความหล ากหลาย 
(Shannon-Wiener index of diversity, H)  (Kent and 
Coker 1992) 
  3.3 ท าการจัดชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อก (DBH) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอรากของหวาย
นั่ง  
  3.4 วิเคราะห์ค่าความสูงของต้นไม้ในแปลง
ศึกษาแต่ละแปลงโดยใช้สมการความสัมพันธ์ในรูปของ 
hyperbolic ตามวิธีการของ Ogawa and Kira (1977)  
  3.5 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนลักษณะ
นิเวศวิทยาบางประการของหวายนั่ง โดยใช้ Kruskal- 
Wallis test (Zar, 1999) 
 
ผลและวิจารณ์ 

1. ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของป่า
เต็งรังที่มีหวายนั่ง 

พื้นที่ป่าเต็งรังที่มีการป้องกันไฟ (แปลง 1) พบไม้
ยืนต้นทั้งหมด 642 ต้นหรือเท่ากับ 1,284 ต้นต่อเฮกแตร์ มี
จ านวน 20 ชนิด 19 สกุล 15 วงศ์ ไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกน้อยกว่า 10 และ มากกว่าเท่ากับ 
10เซนติ เมตร มี จ านวนชนิดพันธุ์  17 และ 11 ชนิด 
ตามล าดับ พ้ืนท่ีหน้าตัดรวม 6.98 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ 
ค่า IVI พบว่าพันธุ์ไม้ที่มีค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แดง 
พลวง เต็ง รักใหญ่ และ เหียง ตามล าดับ พื้นท่ีป่าเต็งรังที่
ฟื้นตัวจากการท าการเกษตร (แปลง 2) พบไม้ยืนต้นทั้งหมด 
598 ต้น หรือเท่ากับ 1,196 ต้นต่อเฮกแตร์ มีจ านวน 21 
ชนิด 20 สกุล 15 วงศ์ ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกน้อยกว่า 10 และ มากกว่าเท่ากับ 10เซนติเมตร มี
จ านวนชนิดพันธุ์ 17 และ 16 ชนิด ตามล าดับ พื้นที่หน้าตัด
รวม 7.93 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ค่า IVI สูงสุด 5 อันดับ

แรก ได้แก่ พลวง เหมือดแอ่ แดง รักใหญ่ และ หนามแท่ง 
ตามล าดับ พื้นที่ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าเป็นประจ า (แปลง 3) พบ
ไม้ยืนต้นทั้งหมด 921 ต้นหรือเท่ากับ 1,842 ต้นต่อเฮกแตร์ 
มีจ านวน 26 ชนิด 25 สกุล 17 วงศ์ ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกน้อยกว่า 10 และ มากกว่าเท่ากับ 
10เซนติ เมตร มี จ านวนชนิดพันธุ์  23 และ 18 ชนิด 
ตามล าดับ พื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ 8.01 ตารางเมตรต่อเฮก
แตร์ พื้นที่ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าเป็นประจ า พันธุ์ไม้ที่มีค่าIVI 
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลวง แดง เต็ง ตูมกาขาว และ 
หว้า ในส่วนของดัชนีความหลากชนิด (H’) พบว่า พื้นที่ป่าที่
ถูกรบกวนน้อยมีค่าใกล้เคียงกันเท่ากับ 1.569 และ 1.485 
ส่วนพ้ืนท่ีป่าที่ถูกชาวบ้านเข้ามาท าการเกษตรนั้นพบว่ามี
ค่าต่ าสุดเท่ากับ 1.151   

จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ในรูปของ 
hyperbolic พบว่า เส้นแนวโน้มความสูงในแปลงที่ 1 มีค่า
สูงกว่าไม้ในแปลงป่าอื่น ๆ ทุกขั้นขนาดความโต (DBH) โดย
มีค่าความสูงที่จะเกิดขึ้นได้สูงสุด (Hmax) เท่ากับ 18.45 
เมตร ในขณะที่แปลงที่ 2 และ 3 มีค่า Hmax เท่ากับ 17.70 
และ 15.90 เมตร ตามล าดับ โดยมีค่า coefficients (a) 
เท่ากับ 1.18 1.078 และ 1.033 ตามล าดับ 
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าป่าเต็งรังในพ้ืนท่ีศึกษามี
ความหนาแน่นใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็งรังที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (พัชร์ธีรัตน์ และสุนทร, 2558) และ
พื้นที่ป่าเต็งรังบ้านห้วยซลอบ ต าบลห้วยผา จังหวัด
แม่ ฮ่ องสอน (อ านาจ และคณะ,  2558)  ส าหรั บ
พื้นท่ีหน้าตัดรวมพบว่ามีค่าน้อยกว่า ป่าเต็งรังที่มีการฟื้น
ตัว ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ และ ป่า
เต็งรังในสภาพธรรมชาติ ใน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
(วิชญ์ภาส, 2545) แต่มีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็งรัง 
บริเวณบ้านห้วยซลอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะที่ค่า H’ 
ของทั้งสามพื้นท่ีที่ศึกษาซึ่งมีค่าน้อยกว่า พ้ืนท่ีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ และ ใน อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ แต่มีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าเต็งรัง บริเวณบ้าน
ห้วยซลอบ จะเห็นได้ว่าลักษณะนิเวศวิทยาของป่าเต็งรังใน
พื้นที่ศึกษาใกล้เคียงกับพื้นที่บ้านห้วยซลอบ ทั้งนี้อาจ
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เนื่องจากทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ท่ีมีการเก็บหาของป่าและใช้
ประโยชน์จากป่า ในขณะที่ป่าเต็งรังบริเวณพื้นที่ อุทยาน
แห่งชาติดอนอินทนนท์ และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ เป็นสภาพป่าอนุรักษ์ และปล่อยให้มีการทดแทน 
ฟื้นฟูตามธรรมชาติ  
 2. การกระจายของชั้ นขนาดเส้ นผ่ าน
ศูนย์กลางที่เพียงอก  
 ไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่างที่ 1 2 และ 3 พบ
จ านวนต้นมากในช้ันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกอยู่
ในช่วง 1.0 – 2.5, 7.5 – 10 และ 2.5 – 5.0 เซนติเมตร 
ตามล าดับ จ านวนต้นของหวายนั่งในแปลงตัวอย่างที่ 1 2 
และ 3 พบมากที่สุดในช้ันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 
0.5-1, 0.5-1 และ 0.5-1. เซนติเมตร  
 เมื่อพิจารณาจากการกระจายของต้นไม้ตาม
ระดับช้ันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก พบว่าการ
กระจายตัวของต้นไม้เป็นรูปแบบเพิ่มขึ้นแบบช้ีก าลังเชิงลบ
(negative exponential growth form) หรือ L-shape ซึ่ง
หมายถึงการรักษาโครงสร้างไว้ได้เนื่องจากมีไม้ขนาดเล็กที่
สามารถเติบโตทดแทนไม้ขนาดใหญ่ได้ในอนาคต เนื่องจาก
มีการสืบต่อพันธุ์ที่ดี (Bunyavajchewinet et al., 2001; 
and Ogawa et al., 1965) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการ
เกิดไฟป่า และการรบกวนจากมนุษย์ อาจเป็นสาเหตุส าคัญ
ที่จะท าลายต้นไม้ขนาดเล็กได้ สอดคล้องกับ สุธีระ และ
คณะ (2556) ที่ศึกษาการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของ
พรรณไม้บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบเขาระดับต่ าและป่าเต็ง
รัง โดยพบว่าพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่ตั้งตัวในแนวรอยต่อระหว่าง
ป่ามีรูปแบบการกระจายตัวแบบ การเพิ่มขึ้นแบบช้ีก าลัง
เชิงลบ (negative exponential growth form) 
 3. ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของหวาย
นั่ง 
 จ านวนหวายนั่งที่พบในแปลงท่ี 2 พบจ านวน
ต้นสูงสุด รองลงมาคือแปลงที่ 3 และ แปลงที่ 1 จ านวนมี
1912 1881 และ 898 ต้น ตามล าดับ  ซึ่งท้ัง 3 แปลงมี
จ านวนต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านมิติ
ด้านขนาดการเจริญเติบโต พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกันได้แก่ส่วนของขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางที่คอราก ความสูงเฉลี่ย และ ความสูงสูงสุด 
ดังนั้นสภาพพื้นที่ที่มีระดับของการถูกรบกวนที่แตกต่างกัน
จะส่งผลต่อจ านวนและสภาพการเจริญเติบโตของหวายนั่ง  
 
สรุป 

1. ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิด
พันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีหวายนั่ง ในพ้ืนท่ีป่าที่ถูก
รบกวนน้อย พื้นท่ีป่าถูกรบกวนจากชาวบ้านใช้ในการท า
เกษตร และ พื้นที่ถูกไฟป่ารบกวนทุกปี มีความผันแปร
แตกต่างกันตามทั้งลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ
ชนิดพันธุ์ไม้  
 2. นิเวศวิทยาบางประการของหวายนั่งภายใต้
สภาพป่าเต็งรังที่แตกต่างกัน มีจ านวนต้น และด้านมิติด้าน
ขนาดการเจริญเติบโต ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คอ
ราก ความสูงเฉลี่ย และ ความสูงสูงสุดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
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ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. แหล่งที่มา: 
frc.forests.ku.ac.th/bulleten/document/42
_49.pdf  

วิชญ์ภาส สังพาลี. 2545. ลักษณะนิเวศทยาบาง
ประการของสังคมพืชป่าผลัดใบตามการ
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กรุงเทพฯ. 
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ความหลากชนิดของไม้วงศ์ก่อ ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
Species Diversity of Family Fagaceae at Doi Suthep-Pui National Park,  

Chiang Mai Province 
 

ดอกรัก มารอด1,2 จักรพงษ์ ทองสว1ี สถิต ถ่ินก าแพง1 แหลมไทย อาษานอก3 สุธีระ เหิมฮึก4 
และสชุาดา บุตรชารี1,2* 

 

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

3 สาขาเกษตรปา่ไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140  
4 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

*Corresponding author: Email: forestry.mju75@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

พรรณไม้วงศ์ก่อถือว่าเป็นกลุ่มพรรณไม้ที่สามารถใช้เป็นดัชนีช้ีวัดชนิดป่าดิบเขาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากชนิดไม้ก่อ
ส่วนใหญ่ตั้งตัวได้ดีบนภูเขาสูง ปัญหาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรที่สูงส่งผลต่อการสูญเสียความหลากชนิดของไม้วงศ์ก่อมาก จึง  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความหลากชนิดของพรรณไม้วงศ์ก่อในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้วิธีการส ารวจทั้งจากแปลงถาวร (ขนาด 400 x 400 เมตร) ในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยคอกม้า แปลงตัวอย่างช่ัวคราว (ขนาด 30x30 
เมตร) กระจายทั่วทุกชนิดป่าของอุทยาน และเดินส ารวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยส ารวจชนิดและเก็บตัวอย่างพรรณไม้
ก่อ (ใบ ดอก ผล ชนิดละ 3-5 ตัวอย่าง) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 พร้อมถ่ายภาพ และน าตัวอย่างมา
ตรวจสอบกับพรรณไม้แห้งในหอพรรณไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ผลการศึกษา พบไม้วงศ์ก่อทั้งหมด 34 ชนิด 3 สกุล จ าแนกเป็นสกุลก่อหนาม (Castanopsis) 12 ชนิด สกุลก่อพวง 
(Lithocarpus) 12 ชนิด และ สกุลก่อตลับ (Quercus) 10 ชนิด พบชนิดในแปลงถาวรห้วยคอกม้า จ านวน 15 ชนิด 3 สกุล ที่
ส าคัญเช่น ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) ก่อใบเลื่อม (Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC.) และ 
ก่อหรั่ง (Castanopsis armata (Roxb.) Spach) เป็นต้น ส่วนชนิดที่พบในแปลงช่ัวคราว จ านวน 28 ชนิด 3 สกุล เช่น มะก่อ 
(Lithocarpus ceriferus (Hickel & A. Camus) A. Camus) ก่อตาควาย (Quercus brandisiana Kurz) และ ก่อแพะ (Quercus 
kerrii Craib) เป็นต้น ขณะที่ความหลากชนิดในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พบจ านวน 18 ชนิด 3 สกุล ได้แก่ ก่อเหน่ง (Lithocarpus 
elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo) ก่อหรั่ง (Castanopsis armata (Roxb.) Spach) และ กอ่ห ู(Lithocarpus auriculatus 
(Hickel & A. Camus) เป็นต้น เมื่อพิจารณาจ าแนกตามถิ่นอาศัย คือ พื้นที่ป่าผลัดใบ (deciduous forests) ที่ระดับความสูงของ
พื้นทีต่ั้งแต่ 300-900 เมตร จากระดับน้ าทะเล พบชนิดก่อจ านวน 14 ชนิด 3 สกุล และ พื้นทีป่่าไม่ผลัดใบ (evergreen forests) ที่
ระดับความสูงตั้งแต่ 1,000 – 1,600 เมตร จากระดับน้ าทะเล พบ 20 ชนิด 3 สกุล พบก่อเพียงหนึ่งชนิดที่มีสถานภาพใกล้ถูก
คุกคาม (Near Threatened) คือ ก่อแดง (Castanopsis pseudo-hystrix Phengklai) ถูก คือ ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพ ใกล้ถูก
คุกคาม (IUCN red list Version 3.1-2001) อย่างไรก็ตามในหลายชนิดที่ยังส ารวจไม่พบอาจสูญหายไปจากพื้นที่แล้ว การศึกษาเชิง
ลึกด้าน การกระจายเชิงพื้นทตีามความต้องการทางนิเวศวิทยาในระดับชนิดก็ควรเร่งด าเนินการควบคู่กันไป 

ค าส าคัญ : ความหลากชนิด, ไม้วงศ์ก่อ, ป่าดิบเขา, แปลงถาวรห้วยคอกม้า   
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พลวัตป่าเต็งรังป้องกันไฟ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

Deciduous Dipterocar Forest Dynamics after Protected Forest Fire at 72nd Year HM 
Queen Sirikit Chalermprakiat Deciduous Dipterocarp Park, Kasetsart University, 

Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus. 
 

ดอกรัก มารอด1,2 ประทีป ด้วงแค1 สุธีระ เหมิฮึก3 จักรพงษ์ ทองสวี2 วงศธร พุ่มพวง2 อนุสรณ์ กุลวงษ์4 ถาวร ก่อเกิด5  
และสถติย์ ถ่ินก าแพง2* 

 

1ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
2ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

3คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
4กองบริหารการวิจัยและบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 

5คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
*Corresponding author: E-mail: kawlica_70@hotmail.com 
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 อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้ง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยท าการป้องกันไฟป่าเป็นเวลา 20 ปี และ
มีการระบายน้ าเข้าไปในพื้นที่ป่าส่งผลให้ดินปริมาณซากพืชและความช้ืนดินสูง และอาจส่งผลต่อการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืชใน
ป่าเต็งรัง วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพลวัตป่าภายหลังท าการป้องกันไฟ โดยวางแปลงถาวรขนาด 4 เฮกแตร์, 200 
เมตร x 200 เมตร ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่เดิมที่ได้มีการส ารวจและติดเบอร์ต้นไม้ไว้ ในปี พ.ศ 2548 จากนั้นท าการ
ติดตามการรอดตายและการเติมโตของพรรณไม้เดิม และส ารวจเพิ่มชนิดพันธุ์ไม้ใหม่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ซม ด้วย
การติดเบอร์ต้นไม้ วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและระบุชนิด ท าการวิเคราะห์พลวัตระหว่างช่วงสองเวลา 
 ผลการศึกษา พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 38 วงศ์ 68 สกุล 87 ชนิด มี มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดของไม้ 3,259 ต้นต่อ
เฮกแตร์และ 21.83 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ตามล าดับ รูปแบบการกระจายของต้นไม้ตามขนาดช้ันเส้นผ่าศูนย์กลาง เป็นแบบ 
negative exponential บ่งบอกถึงการเจริญทดแทนด้านโครงสร้างของไม้ในป่าเป็นไปได้ด้วยดีโดยไม้ขนาดเล็กสามารถเติบโต
ทดแทนไม้ใหญ่ได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามพรรณไม้เด่นบางชนิดมีรูปแบบการกระจายเป็นแบบระฆังคว่ า (bell shape) บ่งบอกถึง
การพัฒนาการเติบโตของกลุ่มไม้ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา หรือการสืบต่อพันธุ์ไม่มีความต่อเนื่อง ที่ส าคัญคือ  รัง (Shorea 
siamensis)  และ พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) ผลของการป้องกันไฟป่าส่งผลให้อัตราการเพิ่มพูนรายปีมคีา่สงูกวา่อตัรา
การตายรายปี (8.63 และ 0.96 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามล าดับ) ติ้วส้ม (Cratoxylum formosum) เป็นชนิดไม้ที่มีอัตราการเพิ่มพูน
สูงสุด ขณะที่ ก่อแพะ (Quercus kerrii) มีอัตราการตายสูงสุด แสดงให้เห็นว่า การป้องกันไฟส่งผลต่อการคงอยู่ของชนิดไม้เด่นใน
ป่าเต็งรังสูง   
 
ค าส าคัญ : เศษซากพืช, พลวัตป่า,ป่าเต็งรังป้องกันไฟ, สมบัติดิน  
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การกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไม้ป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

Spatial Distribution of Tree Species in Dry Evergreen Forest at Wang Nam Khiao 
Forestry Research Station, Nakhon Ratchasima Province 

 

ดอกรัก มารอด1,2, สราวุธ สังข์แกว้1 และ วงศธร พุ่มพวง1* 
 

1ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

10900 
*Corresponding author: E mail: fns_pon@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 ป่าเสื่อมโทรมและการลดลงของพื้นที่ป่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่มาก อาจส่งผลต่อการสืบต่อ
พันธุ์ของพรรณไม้ท้องถิ่นจนยากที่จะฟื้นสภาพกลับเป็นป่าตามธรรมชาติดังเดิมได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไม้ กับปัจจัยแวดล้อมบางชนิด บริเวณป่าดิบแล้ง ภายหลังการถูกรบกวน 
โดยท าการวางแปลงถาวรขนาด 3 เฮกตาร์ (150 × 200 เมตร) ท าการส ารวจพรรณไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกตั้งแต่ 2 
เซนติเมตร ด้วยการติดหมายเลข วัดขนาด บันทึกพิกัดและระบุชนิด พร้อมทั้งท าการเก็บปัจจัยแวดล้อมด้านสภาพภูมิประเทศ 
(ความสูงจากระดับน้ าทะเล เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน และทิศด้านลาด) และสมบัติดิน (เนื้อดิน ความเป็นกรดด่างของดิน และ
อินทรียวัตถุในดิน) เพื่อท าการวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไม้โดยใช้ แบบจ าลองเชิงเส้นตรง (generalized linear 
models, GLMs) ร่วมกับ เทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geo informatics system, GIS)  
 ผลการศึกษาพบจ านวนพรรณไม้ทั้งหมด 4,810 ต้น 46 วงศ์ 119 สกุล 150 ชนิด มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัด
ของไม้ใหญ่เท่ากับ 850 ต้นต่อเฮกตาร์ และ 24.26 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ ตามล าดับ พรรณไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากดัชนีค่า
ความส าคัญคือ ประดู่ป่า ยางนา ข่อย กระเบากลัก และ พลับพลา ตามล าดับ การที่พบข่อยและพลับพลาซึ่งเป็นกลุ่มไม้พุ่มมี
ความส าคัญในล าดับต้น ๆ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่อยู่ระหว่างการทดแทนตามธรรมชาติ การกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไม้พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน โดยพบว่าความสูงจากระดับน้ าทะเลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกระจายของไม้ประดู่
ป่า ส่วนยางนา และ ตาเสือ มีการกระจายตัวที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศในที่ราบลุ่มและเนื้อดินเป็นทราย ในทางตรงกันข้าม 
กระเบากลักและพลองกินลูก พบกระจายตัวบนพื้นที่สูงและมีความลาดชันมากบริเวณที่เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว แสดงให้
เห็นว่าปัจจัยแวดล้อมมีความส าคัญอย่างมากต่อการตั้งตัวของพรรณไม้ องค์วามรู้ที่ได้นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก
พรรณไม้ที่มีความเหมาะสมต่อปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมของประเทศได้ 
 

ค าส าคัญ: ป่าดิบแล้ง การกระจายเชิงพื้นที่ ความต้องการทางนิเวศวิทยา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อกลางวัน ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี 
Biodiversity of Butterfly in Namtok Samlan National Park Saraburi Province 

 
ณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกุล1 กฤษณา รักการ1 ศราวุธ ค าพุด1 นฤนาท รัตนะ1 และญาณวุฒิ แสงวงค์2 

 
1กลุ่มงานวิชาการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี 

2อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น สระบุรี 
*Corresponding author : E-mail : academic.dnp@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เป็นการด าเนินงานตามแผนการ โครงการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักวิจัยการ
อนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช เพื่ออนุมัติตามอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การส ารวจทรัพยากรต่างๆ จากนักวิชาการส่วนกลาง สู่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ สร้าง
เครือข่าย การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส ารวจความหลากหลายทางทางชีวภาพ พร้อมทั้งจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยการส ารวจ
รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช ผีเสื้อกลางวัน แมลงกลางคืน และเห็ดรา ส าหรับผีเสื้อกลางวันเป็น
ส่วนหนึ่งของการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น ผีเสื้อกลางวัน ( ฺButterflies) 
เป็นแมลงในอันดับ Lepidoptera มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นมีปีกถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ด (Scale) ขนาดเล็ก รูปร่างเเต
กต่างกันในเเต่ละกลุ่มท าให้ปีกของผีเสื้อ เกิดเป็นสีสันและลวดลาย ต่างๆ มากมายและเป็นลักษณะเฉพาะสามารถใช้ใน
การจ าเเนกชนิดได้ โดยดูจากลวดลายที่สังเกตได้ด้วยตา  ผีเสื้อกลางวันมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ (Complete 
Metamorphosis) โดยตลอดช่วงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่าง แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่ง เป็น 4 ระยะ 
ดังนี้ 1) ไข่ (Egg) 2) ตัวหนอน (Larva) 3) ดักแด้ (Pupa) 4) ตัวเต็มวัย (Adult) ในเเต่ระยะจะใช้เวลาในการพัฒนาที่
แตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับชนิดพันธ์ุผีเสื้อ และสภาพแวดล้อมในเเต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะอุณหภูมิ และความช้ืน  
 ผลการศึกษาผีเสื้อกลางวันในฤดูร้อน และฤดูฝน เก็บข้อมูลโดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ  จ านวน 2 เส้น  
ส ารวจ 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า 10.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 15.00 น. (ส ารวจแบบต่อเนื่องไม่หยุดพัก) พบผีเสื้อ
กลางวัน ทั้งหมด 60 ชนิด 5 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hespriidae) 5 ชนิด 9 ตัว, วงศ์ผีเสื้อสีน้ าเงิน (Lycaenidae)  
7 ชนิด 12 ตัว, วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) 28 ชนิด 114 ตัว, วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) 12 ชนิด 105 ตัว
, และวงศ์ผีเสื้อขาวเหลือง (Pieridae) 8 ชนิด 93 ตัว ซึ่งค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด (Diversity Index) เท่ากับ 
3.6960 และค่าดัชนีความเท่าเทียม (Evenness Index) ที่ใช้บ่งช้ีการกระจายตัวของชนิด และปริมาณของผีเสื้อ เท่ากับ 
0.9027 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ผีเสื้อกลางวัน ความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหลั่น 
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การร่วงหล่นของซากพืชและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต่ า  

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

Litterfall and Phenology of Plant Species in Lower Montane Evergreen Forest  

at Doi Suthep – Pui National Park, Chiangmai Province 
 

ปิยวัฒน์ จันทร์ศรี1* ดอกรัก มารอด1 และ สถติ ถิ่นก าแพง2 

 
1 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

2 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจยันเิวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

*Corresponding author: E-mail: piyawat.chansri@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ชีพลักษณ์ของพรรณพืชนับว่ามีความผันแปรและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สูงที่สังคมพืชโดยเฉพาะป่าดิบเขานั้นค่อนข้างมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาก แต่การศึกษาชีพลักษณ์ในป่านี้ยังมีอยู่น้อยมาก การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีพลักษณ์และ
ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าดิบเขาระดับต่ า และพรรณไม้เด่นบางชนิด ได้แก่ ก่อเดือย (Castanopsis 
acuminatissima), ก่อใบเลื่อม (C. tribuloides), ก่อหรั่ง (C. armata), ก่อด า (Lithocarpus truncates), ทะโล้ 
(Schima wallichii), และ มณฑาป่า (Magnolia garrettii) ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้าง
ตะแกรงดักซากพืช (litter traps) จ านวน 50 ตะแกรง กระจายคลุมพื้นที่ 25 ตารางเมตร ท าการเก็บข้อมูลซากพืชทุก ๆ 
เดือน น าซากพืชที่ได้มาจ าแนกชนิด และส่วนประกอบของใบ ดอก และผล พร้อมช่ังน้ าหนักแห้ง ตลอดระยะเวลาตั้งแต่
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ผลการศึกษาพบว่า พรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต่ ามีการทิ้งใบตลอดทั้งปี ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช มี
น้ าหนักรวมทั้งหมด 11,871 กก./เฮกแตร์ (11.87 ตัน/เฮกแตร์) มีค่าเฉลี่ยรายเดือน เท่ากับ 0.91 ± 0.37 ตัน/เฮกแตร์ พบ
เศษซากพืชสูงสุดในเดือนมกราคม (1,833 กก./เฮกแตร์ หรือ 1.83 ตัน/เฮกแตร์) น้อยสุดในเดือนกรกฎาคม (576 กก./
เฮกแตร์ หรือ 0.57 ตัน/เฮกแตร์) อัตราส่วนองค์ประกอบของซากพืช พบส่วนของใบสูงสุด (ร้อยละ 51.19 ของน้ าหนัก
ซากทั้งหมด) รองลงมาคือ กิ่ง ผล และดอก (ร้อยละ 31.55, 15.48 และ 1.78 ของปริมาณซากพืชทั้งหมด ตามล าดับ) 
พรรณไม้ส่วนใหญ่มีการทิ้งใบในเดือนมกราคม (ช่วงฤดูแล้ง) ขณะที่พบการทิ้งใบน้อยที่สุดประมาณปลายเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน (ช่วงฤดูฝน) การร่วงหล่นของดอกพบสูงสุดในเดือนกันยายนถึงตุลาคม ขณะที่การร่วงหล่นของผลพบได้ตลอด
ทั้งปี สูงสุดในเดือนมกราคม และต่ าสุดในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาการออกดอกและติดผลมีความแตกต่าง
กันไปตามชนิดไม้ การร่วงหล่นของพรรณไม้เด่น พบว่า ก่อเดือย มีปริมาณการร่วงหล่นมากที่สุด (2,034 กก./เฮกแตร์) 
รองลงมาคือ ก่อใบเลื่อม ทะโล้ ก่อหรั่ง มณฑาป่า และก่อด า (1,230, 892, 618, 481 และ 248 กก./เฮกแตร์ ตามล าดับ) 

 
ค าส าคัญ:  ซากพืช, ชีพลักษณ์, ป่าดิบเขาระดับต่ า, การร่วงหล่นของผล 
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ความหลากหลายของกล้วยไม้ในห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
Diversity of Orchids in Huai Kog Ma at Doi Suthep-Pui National Park  

Chiang Mai Province 
 

ยุวดี พลพิทักษ์1* ศุภลักษณ์ ศริ1ิ และ ดอกรัก มารอด  

 

1ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900 

*Corresponding author: E-mail: yu.rukna@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

กล้วยไม้นับว่าเป็นกลุ่มพืชที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากความสวยงามของดอกท่ีเป็น
ที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้มีการลักลอบน ากล้วยไม้ออกจากป่าธรรมชาติจนหลายชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์สูง 
โดยเฉพาะกล้วยไม้บนพ้ืนท่ีสูง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ภายในแปลงถาวรป่า
ดิบเขาห้วยคอกม้า ขนาด 16 เฮกแตร์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยวิธีเดินส ารวจชนิดและถ่ายภาพกล้วยไม้ ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559  

ผลการศึกษาพบกล้วยไม้จ านวน 16 สกุล 25 ชนิด สกุลที่ มีจ านวนชนิดมากที่สุด คือ สกุลสิงโตกลอกตา 
(Bulbophyllum) พบ5 ชนิด รองลงมาคือสกุลหวาย (Dendrobium) พบ 3 ชนิด เมื่อจ าแนกกล้วยไม้ตามลักษณะวิสัย 
จ าแนกได้เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย 13 ชนิด รองลงมาคือ กล้วยไม้ดิน 9 ชนิด และกล้วยไม้กินซาก 3 ชนิด พบกล้วยไม้ที่จัดอยู่
ในสถานภาพพืชหายาก (rare species) 2 ชนิด ได้แก่ เอื้องน้ าต้น (Calanthe cardioglossa Schltr.) และเอื้องสาย
วิ สู ต ร  (Dendrobium falconeri Hook.) กล้ วย ไม้ ที่ ใ กล้ สู ญพัน ธุ์  ( endangered) 3  ชนิ ด  ไ ด้ แก่  สิ ง โ ตช เ วลี  
(Bulbophyllum shweliense W.W. Sm) เถาไม้ดิบ (Cyrtosia nana (Rolfe ex Downie) Garay) และ. Habenaria 
longitheca Seidenf. กล้วยไม้ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) 2 ชนิด คือ สิงโตหัวกะโหลก (Bulbophyllum 
bittnerianum Schltr.)และเอื้องม่อนไข่ใบมน (Dendrobium thyrsiflorum Rchb.f.) เป็นพืชเฉพาะถิ่น (endemic) 1 
ชนิด คือ สิงโตสุเทพ (Bulbophyllum sutepense (Rolfe ex Downie)) แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ป่าดิบเขาดอยสุเทพ-ปุย 
นั้นมีความหลากชนิดของกล้วยไม้ที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามอยู่สูง ควรเร่งด าเนินการอนุรักษ์ทั้งชนิดกล้วยไม้และ
ถิ่นอาศัยต่อไป 

ค าส าคัญ กล้วยไม,้ ความหลากชนิด, ห้วยคอกม้า, แปลงถาวร, ป่าดิบเขา  
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ความสัมพันธ์ระหว่างไม้ผลกับสัตว์กินผลไม้ในป่าดิบเขาระดับต่ า  
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

Relationship between fruit plants and frugivores in lower montane forest  
at Doi Suthep-Pui National Park in Chiang Mai province 

 
อภิษฎา เรืองเกตุ1* สถติย์ ถ่ินก าแพง2 ดอกรัก มารอด2 และ ประทปี ด้วงแค1  

 
1 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

2 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจยันเิวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
*Corresponding author: E-mail: apisada.r@ku.th 

 
บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันพ้ืนท่ีป่าเขตร้อน (tropical forest) ซึ่งเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงก าลังถูกคุกคามอย่างหนัก
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยส่วนใหญ่พื้นท่ีป่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ส่งผลให้ไม้ผลซึ่ง
เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของสัตว์กินผลไม้ (frugivore) ลดจ านวนลงและอาจน าไปสู่การลดจ านวนและสูญพันธ์ุได้ ปัจจัยที่
จะช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูป่าตามธรรมชาติคือ การกระจายเมล็ด (seed dispersal) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์กินผลไม้เพราะ
พวกมันสามารถน าพาเมล็ดออกไปได้ไกลจากต้นแม่ (parent tree) ท าให้เพิ่มโอกาสการรอดตายของกล้าไม้จนสามารถตั้ง
ตัวได้ นอกจากนี้การทดแทนของป่า (forest regeneration) ยังช่วยสนับสนุนแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในอนาคตอีกด้วย 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของไม้ผลและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไม้ผลและสัตว์กิ น
ผลไม้ ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติได้ ท าการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูล
ชนิดพรรณไม้ที่ให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์ป่าและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH) เพื่อมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความส าคัญ (IVI) และการกระจายของพรรณไม้ และส ารวจและติดตามการเข้าใช้ประโยชน์ผลของพรรณไม้ที่ให้ผลใน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – เมษายน 2010ผลการศึกษาพบว่าในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ าห้วยคอกม้าพบพรรณ
ไม้ที่ให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์ป่าจ านวน 55 ชนิด มีความหนาแน่น 411 ต้น/เฮกแตร์ พื้นท่ีหน้าตัด 18.26 ตารางเมตร/เฮก
แตร์ และพรรณไม้ที่ให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์ป่าและมีค่าดัชนีความส าคัญมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ ก่อเดือย ก่อหรั่ง มณฑา
ดอกแดง ก่อใบเลื่อม และ เหมือดคนตัวผู้ ตามล าดับ นอกจากน้ียังมีการกระจายแบบ reverse J-shape นอกจากน้ีพรรณ
ไม้ที่ให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์กินผลไม้และมีจ านวนชนิดสัตว์กินผลไม้เข้ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ ละมุดสีบุนทา 
กล้วยป่า มะเดื่อหอม ก่อเดือย และเหมือดคนตัวผู้ ตามล าดับ  

 
 

ค าส าคัญ:  แปลงถาวร, ป่าดิบเขาระดับต่ า, สตัว์กินผลไม้, การทดแทน, การกระจายเมล็ด 
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ความหลากหลายของไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นในประเทศไทย 
Diversity of temperate woody bamboos (Bambusoideae; Poaceae) in Thailand 

 
อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์1,2 ดอกรัก มารอด3 Trevor R. Hodkinson4 และ สราวุธ สังข์แก้ว2, 3, 5* 

 
1พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิปทุมธานี 10120 

2ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900 

4 Botany Building, School of Natural Sciences, Trinity College, University of Dublin, Dublin 2, Ireland 
5ศูนย์วิทยาการขั้นสูงดา้นทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

*Corresponding author: E-mail: fforsws@ku.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายของไผม่ีเนื้อไมเ้ขตอบอุ่นตามภาคต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 
2560 พบไผ่กลุ่มนี้ตั้งตัวได้ดีในพื้นที่ป่าดิบเขาท่ีสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ด าเนินการส ารวจ
ชนิดและเก็บรวบรวมตัวอย่างไผ่เพื่อตรวจสอบและระบุชนิดโดยใช้รูปวิธานจ าแนกสกลุและชนิดจากเอกสารทาง
อนุกรมวิธานพืชและการตรวจเทียบตัวอย่างที่เก็บมาได้กับตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในหอพรรณไม้ต่างๆ 
 ผลการศึกษาพบไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นโดยรู้สกุลและ/หรือชนิดแล้ว 17 ชนิด (Oligostachyum 3 ชนิด แต่ยัง
ระบุชนิด ไม่ ได้ ; Fargesia 1 ชนิด  แต่ ยั ง ระบุชนิดไม่ ได้ ; Chimonobambusa 1 ชนิด  แต่ ยั ง ระบุชนิดไม่ ได้ ; 
Chimonocalamus 3 ชนิด โดย ระบุชนิดได้แล้ว 1 ชนิด อีก 1 ชนิดคาดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก ส่วนอีก 1 ชนิด อย่าง
น้อยน่าจะเป็นชนิดใหม่ของไทย; Phyllostachys 7 ชนิด ระบุชนิดได้แล้ว 5 ชนิด ยังระบุชนิดไม่ได้ 2 ชนิด; Pseudosasa 
1 ชนิด แต่ยังระบุชนิดไม่ได้; และ Yushania 1 ชนิด แต่ยังระบุชนิดไม่ได้) และอีก 1 ชนิดยังไม่รู้สกุล 
 ไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นที่พบเป็นไผ่น าเข้ามาปลูก 12 ชนิด (ระบุชนิดได้แล้ว 6 ชนิด ส่วนอีก 6 ชนิด รู้เฉพาะระดับ
สกุล) และเป็นไผ่พื้นเมือง 6 ชนิด (ระบุชนิดได้แล้ว 2 ชนิด อีก 3 ชนิดรู้เฉพาะระดับสกุล และอีก 1 ชนิดยังไม่รู้สกุล) ท้ังนี้ 
ไผ่พื้นเมืองที่ระบุชนิดได้ 2 แล้วนั้น ได้ท าการตีพิมพ์เป็นไผ่ชนิดใหม่ของโลก คือ Chimonocalamus elegans 
Sungkaew & Teerawat ส่วนอีกชนิดคือ ไผ่กงจักร หรือ Chimonocalamus sp. nov. ก าลังศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตีพิมพ์
เป็นไผ่ชนิดใหม่ของโลกเช่นกนั 
 
ค าส าคัญ : ไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่น, Chimonocalamus, ป่าดิบเขา 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวทิยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหวา่ง วันท่ี 18-19 มกราคม พ .ศ. 2561 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

 รศ.ดร. อุทิศ กุฏอินทร์  ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ผศ. ดร. นิคม แหลมสัก  คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ดร. จงรัก วัชรินทร์รตัน ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงดา้นทรัพยากรธรรมชาตเิขตร้อน 

 

บรรณาธิการ 

 รศ.ดร. ดอกรัก มารอด  ประธานเครือข่ายวิจัยนเิวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย 

 

กองบรรณาธิการ 

 ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรตัน ์  ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค 

 รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว  ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย 

 ดร.วรดลต์ แจ่มจ ารูญ  ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาล ี

 ดร.สรุินทร์ อ้นพรม   ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน 

 ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ ผศ.ดร.แหลมไทย อาษานอก 

 ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง  นายส าเริง ปานอุทัย 

ผศ.ดร.เชิดศักด์ ทัพใหญ่  ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน 

นางสาวนัทธมน โพธิยะราช  นายสถิตย์ ถิ่นก าแพง 

 นางสาวอารีรตัน์ ญาณวุฒิ  นางสาวปณดิา กาจีนะ 

 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วไชย  นางสาวประภาวดี นุติพันธ์ุ 

 

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย 

  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

  โทร. 0-2579-0126 ต่อ 522  โทรสาร. 0-2942-8107 

  E-mail: dokrak.m@ku.ac.th 

  Website: http\\t-fern.forest.ku.ac.th 

(ผลงานหรือบทความในรายงานการประชุมสัมมนานี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยและผู้เขียนโดยเฉพาะกับผู้จัดการประชุม 

 



 

 

 

 

ในนามผู้จัดงานประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนา 


