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ค ำน ำ 

ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายวิจยัวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย (Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research 
Network) ไดมี้การจดัการประชุมสัมมนาวิชาการประจ าปีร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภายใน เครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไม้
ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) เร่ือยมานบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ดว้ยความร่วมมือกบั ศูนย์
วิทยาการขั้นสูงดา้นทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และศูนยค์วามเป็นเลิศทางวิชาการดา้นไผ่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส าหรับการประชุม “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological 
Research Network, T-FERN) คร้ังท่ี 8” เร่ือง “นิเวศวทิยาเพื่อการพฒันาประเทศ” ไดรั้บความร่วมมือจากสาขาชีววทิยา คณะ
วทิยาศาสตร์ และ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระหวา่ง ระหวา่งวนัท่ี 24 – 
25 มกราคม 2562 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากคณาจารย ์นักวิจยั นักศึกษา และผูส้นใจ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้าง
ความกา้วหนา้ ความมัน่คงและยัง่ยืนของประเทศบนความสมดุลทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวชิาการใหเ้ขม้แขง็ระหวา่งนกัวจิยัทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย ประกอบด้วย การ
น าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย จ านวน 30 เร่ือง และการน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ จ านวน 10 เร่ือง โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิในหลายสาขาจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ นักวิชาการจากสถาบนันวตักรรมอุทยานแห่งชาติ
และพ้ืนท่ีคุม้ครอง ส านกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรมป่าไม ้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง นิสิตและนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ พร้อมดว้ยนกัวิจยัทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีไดก้รุณาให้เกียรติ
น าผลงานวจิยั บทความทางวิชาการ มาร่วมน าเสนอในการประชุมสัมมนาคร้ังน้ี รวมไปถึงผูท้รงคุณวฒิุจ านวนหน่ึงท่ีไดใ้ห้
ความกรุณาตรวจและพิจารณาผลงานวจิยัตน้ฉบบั 

ดงันั้น ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย หวงัวา่เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
วชิาการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีจะไดน้ าองคค์วามรู้จากการน าเสนอผลงานไปใช้
อา้งอิง พฒันาต่อยอด หรือเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการทางทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนืของประเทศต่อไป 
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โดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมเกียรติ ศรีจารนยั 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
************************************************************************ 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น คณาจารย ์นกัวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และ แขกผูมี้เกียรติท่ีเคารพทุกท่าน 
 

จากการรวมตวักนัของกลุ่มนักวิจยันิเวศวิทยาป่าไม ้ภายใต ้“เครือข่ำยวิจัยนิเวศวิทยำป่ำไม้ประเทศไทย (Thai 
Forest Ecological Research Network, T-Fern)” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือกนัระหวา่งนกัวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิจยั ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางดา้นวชิาการ บทความ ส่งเสริมการฝึกอบรม ตลอดจนการจดั
ประชุมสมัมนาวชิาการดา้นนิเวศวทิยาป่าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจถึงกระบวนการทาง
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งจากการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ 
และผลกระทบอนัเกิดมาจากการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์ท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม ้และส่ิงแวดลอ้มเกิด
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมโทรมลง เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์อง ดงันั้นองคค์วามรู้ท่ีจะช่วยท าให้
เกิดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการ ดว้ยเหตุน้ี เครือข่าย
วิจยั ฯ ดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการติดตามความเปล่ียนแปลงระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากร ทั้งในส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนภูมิภาค และเช่ือมโยงไปสู่ระดบัสากล โดยการด าเนินงานในระยะแรกนั้น คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ไดเ้ป็นแกนน าในการท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายส าหรับการด าเนินงานวิจยั และประสานกบัหน่วยงานวิจยัอ่ืน ๆ 
โดยไดจ้ดัการประชุมวิชาการนิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทยข้ึนเป็นคร้ังแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และด าเนินการ
ประชุมประจ าปีต่อเน่ืองเร่ือยมาดว้ยความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย 

ดังนั้ น การประชุมคร้ังน้ี ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ คณะ
วทิยาศาสตร์ และ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวชิาการ เครือข่าย
งานวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 8 ข้ึน ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “นิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการพัฒนาประเทศ” ระหว่าง
วนัท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอบเขตของการ
ประชุมสัมมนาประกอบดว้ย การบรรยายพิเศษจากผูท้รงคุณวุฒิ การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย จ านวน 30 เร่ือง การ
น า เสนอภาคโปสเตอร์  จ านวน 9 เ ร่ือง  และการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของ คณะผู ้วิจัยภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และหน่วยงานอ่ืนอีกจ านวนหน่ึง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากมหาวิทยาลยั หน่วยงานราชการ น่วย
งานวจิยัของสถาบนัต่าง ๆ หน่วงานเอกชน ตลอดจนนิสิต นกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป 

บดัน้ีไดเ้วลาแลว้ กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมคร้ังน้ี ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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ค ำกล่ำวเปิดกำรประชุมวชิำกำรและน ำเสนอผลงำนวชิำกำร 
“เครือข่ำยวจัิยนิเวศวทิยำป่ำไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” 

เร่ือง “นิเวศวิทยาป่าไม้เพือ่การพฒันาประเทศ” 
 

โดย 
รองศาสตราจารย.์ดร.กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั 

อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
************************************************************************ 

เรียน คณาจารย ์นกัวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวชิาการ และ แขกผูมี้เกียรติทุกท่าน 
 

ผมในฐานะตวัแทนของมหาวทิยาลยัขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดมี้โอกาสมาเปิดการ
ประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิชาการของเครือข่ายวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 8 เร่ือง “นิเวศวิทยาป่าไม้
เพือ่การพฒันาประเทศ” ในคร้ังน้ี 

คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นคณะท่ีมีการเรียนการสอนและการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับทรัพยากรธรรมชาติในดา้นต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน ้ า ทรัพยากรดิน และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี จะเป็นโอกาสอนัดีท่ีท าให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ 
รวมถึงผูส้นใจทัว่ไปไดมี้การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการขยายกลุ่มของเครือข่ายฯ และ ส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนการประยุกต์น าองค์ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา และ ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติไปใชเ้พ่ือจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

งานวจิยัทางดา้นนิเวศวทิยาสาขาต่าง ๆ ถือไดว้า่เป็นงานท่ีมีคุณค่ายิง่ เป็นงานท่ีเป็นรากฐานส าคญัในการวางแผนใน
ด้านต่าง ๆ ตั้ งแต่ระดับการปฏิบัติในพ้ืนท่ีภาคสนามไปจนถึงระดับนโยบาย ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ์และ
ทรัพยากรของชาติ รวมไปถึงการประยุกตใ์ชใ้นภารกิจดา้นอ่ืน ๆ เช่น การฟ้ืนฟูและพฒันาพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม พ้ืนท่ีภยัพิบติั 
การอนุรักษแ์ละการจดัการพ้ืนท่ีคุม้ครอง พ้ืนท่ีอาศยัของสตัวป่์า การจดัการป่าชุมชน การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจน
การอนุรักษดิ์นและน ้ า เป็นตน้ การท่ีงานวิจยัดา้นนิเวศวิทยาไดพ้ฒันาและศึกษารุดหนา้ไปอยา่งต่อเน่ือง เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี
เป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้นการจดัให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการ เร่ือง “นิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการพัฒนา
ประเทศ” ในคร้ังน้ี นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการวิจยัแลว้ ยงัจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
นกัวจิยัในเครือข่าย มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และ สร้างประสบการณ์ระหวา่งนกัวิชาการ นกัวจิยั และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดการจดัการและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ กระผมขอเปิดการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวชิาการเครือข่าย 
วจิยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) คร้ังท่ี 8 เร่ือง “นิเวศวิทยา

ป่าไม้เพือ่การพฒันาประเทศ” ณ บดัน้ี 
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การบรรยายพเิศษ เร่ือง “ตน้ไมพ้ยากรณ์ฝน”  
โดย นพพร นนทภา 

i 

การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย  

การคดัเลือกชนิดพรรณไมเ้พ่ือการฟ้ืนฟปู่าผลดัใบในพ้ืนท่ีตน้น ้ าบา้นบุญแจ่ม อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
โดย ธนากร ลทัธ์ิถรีะสุวรรณ, ศิรินทิพย์ ชัยมงคล, ฤทธิพงศ์ รักษา, วรรณา มงักิตะ, สุจิตรา โกศล,  
ธนภักษ์ อินยอด และ ธนภัทร เติมอารมณ์ 

1 

พืชหายาก พืชเฉพาะถ่ิน พืชถูกคุกคาม และชนิดท่ีมีคุณค่าต่อการอนุรักษ ์ท่ีชนเผา่พ้ืนเมือง 
ในกลุ่มป่าแก่งกระจานน ามาใชป้ระโยชน์ 

โดย ธรรมนูญ เตม็ไชย, ด ารงศักด์ิ เฮงสว่าง และ ตะหลก ทองเกิด 

5 

การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนเพ่ือประเมินการคายระเหยน ้ ารายฤดูกาล 
ในป่าเตง็รังภาคเหนือ ประเทศไทย 

โดย เพญ็ฤดี ค าสอน, รุ่งนภา แก้วทองราช, พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ และ มนตรี แสนวงัสี 

9 

ถอดบทเรียนอุทกภยัสู่กระบวนการอนุรักษฟ้ื์นฟปู่าตน้น ้ าอยา่งย ัง่ยนื: กรณีศึกษาป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม 
โดย วรรณา มงักิตะ, ธนากร ลทัธ์ิถรีะสุวรรณ, จิรพัฒน์ แจ่มรัตนโสภิณ, วรยศ สว่างชม,  
ธนภักษ์ อินยอด และ สุจิตรา โกศล 

14 

การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเชิงนโยบายในโครงการอนุรักษต์น้ไมข้นาดใหญ่ 
ในพ้ืนท่ีลุ่มต ่าล าน ้ าเจา้พระยา 

โดย ฑีฆา โยธาภักดี, แหลมไทย อาษานอก, ต่อลาภ ค าโย, มณฑล นอแสงสี, ณภัค กรรณสูต,  
สุวิทย์ นะวะค า และ ชิดชัย แก้วบริสุทธ์ิ 

19 

การประเมินปริมาณน ้ าจากพ้ืนท่ีป่าอนุรักษด์ว้ยแบบจ าลอง InVEST:  
กรณีศึกษาลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

โดย พรธวชั เฉลิมวงศ์ 

24 

การประเมินมูลค่าน ้ าและการกกัเก็บคาร์บอน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดย กันย์ จ านงภักดี และ ณัฐวฒิุ อุดมศิริพงษ์ 

32 

คุณภาพดา้นขนาดของเมลด็กาแฟอาราบิกา้ท่ีปลูกภายใตส้ภาพป่าท่ีแตกต่างกนั 
ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริ ในเขตพ้ืนท่ีต าบลขนุแตะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย กฤษณะ ทองศรี, วิชญ์ภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว, เนตรนภา อินสลดุ,  
เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, สมเกียรติ คณะแก้ว, ธีรานนท์ ปาสุธรรม และ ปฏิภาณ ขัดสุรินทร์ 

38 
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การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกตน้และใบ 
ของตานหก (Litsea pierrei Lecomte) ดว้ยเคร่ืองกลัน่แกว้มาตรฐาน 

โดย วรดลต์ แจ่มจ ารูญ, ญาดา หิรัญเทศ, รัตติกาล วระสิทธ์ิ, กนกพร รัตนารี และ กรกนก ทองโรย 

45 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากไม:้ กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี จงัหวดัแพร่ 
โดย อิสรีย์ ฮาวปินใจ และ ศิริลกัษณ์ สุขเจริญ 

49 

การพ่ึงพิงผลผลิตจากป่าท่ีมิใช่เน้ือไมใ้นผืนป่าชุมชนบา้นออ้ ต าบลบา้นสนัดอนแกว้  
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

โดย วรีะชัย ฟองธิวงค์, ธนากร ลทัธ์ิถรีะสุวรรณ และ สุมยั หมายหมัน้ 

53 

การปีนผาโขดหินเต้ียในขอนแก่น: กรณีศึกษาเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัอยา่งย ัง่ยนื 
โดย Panitan Jutaporn, Srirat Suwanakom, Pierre Echaubard and Matthew Foley 

59 

ลกัษณะดินอนัดบัอินเซปทิซอลส์และออกซิซอลส์และการผนัแปรตามฤดูกาลของความช้ืนดิน 
ในป่าเตง็รัง บริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย ธนานิติ ธิชาญ, สุนทร ค ายอง, นิวติั อนงค์รักษ์ และ ปนิดา กาจินะ 

64 

การผนัแปรของปริมาณน ้ าในเน้ือเยือ่พืชและการกกัเก็บน ้ าในมวลชีวภาพพนัธ์ุไม ้
ในป่าเตง็รัง บริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย สุนทร ค ายอง, ธนานิติ ธิชาญ และ ปณิดา กาจีนะ 

69 

การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ตาวตอนบนท่ีมีการท าเหมืองแร่สงักะสี  
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยใชเ้ทคโนโลยกีารส ารวจจากระยะไกล 

โดย ศุภกานต์ ธิเตจ๊ะ, สุนทร ค ายอง, อริศรา เจริญปัญญาเนตร, อัมรินทร์ บุญตัน  
และ พันธ์ุลพ หัตถโกศล 

74 

ศกัยภาพการกกัเก็บคาร์บอนในดินและพนัธ์ุไมใ้นป่าปลูกไมส้กัและไมส้นสามใบอาย ุ29 ปี  
บริเวณดอยตุง จงัหวดัเชียงราย 

โดย จตรุงค์ วฒิุ, สุนทร ค ายอง, นิวติั อนงค์รักษ์ และ ปณิดา กาจีนะ 

79 

ความหลากชนิดของพืชดอกในพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต 
โดย ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และ อัจฉรา ตีระวฒันานนท์ 

84 

โครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไมใ้นป่าดิบเขาระดบัต ่าภายหลงัการฟ้ืนฟ ู 
บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย สถิตย์ ถ่ินก าแพง, ดอกรัก มารอด และ ประทีป ด้วงแค 

89 
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การประเมินความหลากหลายชนิดไมแ้ละผลผลิตมวลชีวภาพของป่าดิบเขาต ่า 
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย กิตต์ิศักด์ิ ล  าสอนจิตต์, สุนทร ค ายอง, ปณิดา กาจีนะ และ นิวติั อนงค์รักษ์ 

94 

ความหลากหลายชนิดและปริมาณการสะสมมวลชีวภาพของพรรณไมใ้นป่าเตง็รัง  
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติขนุแม่กวง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย ปณิดา กาจีนะ, สุนทร ค ายอง และ ธนานิติ ธิชาญ 

99 

ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุและนิเวศวทิยาของเห็ดป่ากินไดใ้นพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม จงัหวดัแพร่ 
โดย สุจิตรา โกศล, สุนารี วงัลึก, ธนภักษ์ อินยอด, ธนภัทร เติมอารมณ์, วรรณา มงักิตะ  
และ ธนากร ลทัธ์ิถรีะสุวรรณ 

104 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพลวตัป่า บริเวณแนวรอยต่อป่า 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย สุธีระ เหิมฮึก, ดอกรัก มารอด, สราวธุ สังข์แก้ว และ สถิต ถ่ินก าแพง 

108 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน ้ าบาดาลและการแพร่กระจายความเคม็ 
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าหว้ยหลวงตอนกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

โดย เกวรี พลเกิน้, โพยม สราภิรมย์ และ เกรียงศักด์ิ ศรีสุข 
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การเกิดก๊าซมีเทนจากการท านาขา้วอินทรียแ์ละผลกระทบต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน 
โดย ศุภวรรณ ขันโททอง, ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี และ สุนันทา ก่ิงไพบูลย์ 
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ความหลากชนิดของแมลงศตัรูพชืและแมลงศตัรูธรรมชาติในระบบนิเวศเกษตร:  
กรณีศึกษาแปลงเกษตรผสมผสานบา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

โดย เพญ็แข ธรรมเสนานุภาพ, วิภาวดี รักษาก้านตง, สมปรารถนา ยางนอก, ธวดัชัย ธานี  
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การศึกษาชนิดอาหารของสตัวเ์ล้ือยคลานในเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์ายอดโดม จงัหวดัอุบลราชธานี  
โดยวธีิการวเิคราะห์กองมูล 

โดย ประไพพร ทองเปราะ, จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, ประทีป ด้วงแค, ปราโมทย์ ราตรี,  
วรวรรณ คุณกันหา, เอกชัย เพช็รัตน์, วาสนา ก่ิงวงศา และ ยอดชาย ช่วยเงิน 
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ความหลากชนิดของสตัวเ์ล้ือยคลานในพ้ืนท่ีเขาหินปูนวนอุทยานถ ้าเพชร-ถ ้าทอง จงัหวดันครสวรรค ์
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อิทธิพลลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืชต่อสมบติัดินบนสนัทรายชายฝ่ังทะเล 
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การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชและระบบนิเวศบริเวณพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ าและป่าสงวน  
อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 
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พลวตัของสงัคมพืชและการกกัเก็บคาร์บอนของป่าเตง็รังผสมสน  
ในสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย 
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โครงสร้างของหยอ่มป่าและป่าฟ้ืนฟใูนพ้ืนท่ีป่าบา้นบุญแจ่ม ต าบลน ้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
โดย ศิรินทิพย์ ชัยมงคล และ ธนากร ลทัธ์ิถรีะสุวรรณ 
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การศึกษาชีพลกัษณ์ไมป่้าภูหลง อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ 
โดย รุ่งสุริยา บัวสาล ีและ จิรวฒิุ แสงศรี 
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ความหลากชนิดของหอยทะเลจ๋ิวในพ้ืนท่ีหมู่เกาะมนั จงัหวดัระยอง 
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จงัหวดัอบุลราชธานี โดยวธีิการวิเคราะห์กองมูล 

โดย ประไพพร ทองเปราะ, จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, ประทีป ด้วงแค, ปราโมทย์ ราตรี, เอกชัย เพช็รัตน์, 
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ดา้นตะวนัออก (ช่องเขาถ ้าไผแ่คน) อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 

โดย โดม ประทุมทอง, รติมา ลกัษณะมาพันธ์, ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และ สัญชัย เมฆฉาย 
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การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย  หน้า i 

ต้นไม้พยากรณ์ฝน 
 

นพพร นนทภา 
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 

 
“ไม้ยางนาในประเทศไทย ได้ถูกตัดฟันใช้สอยและท าเป็นสินค้ากันเป็นจ านวนมากข้ึน

ทุกปี เป็นที่น่าวิตกว่า หากมิได้บ ารุงส่งเสริมและด าเนินการปลูกไม้ยางนาข้ึนแล้ว 
ปริมาณไม้ยางนาอาจจะลดน้อยลงไปทุกที จึงควรที่จะได้มีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ

การปลูกยางนา เพือ่จะได้น าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ” 
 

(พระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
เม่ือพุทธศกัราช ๒๕๐๔ - อ่านจากหนังสือใน
ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 
ผมอ่านพระราชปรารภของในหลวงอยู่ตลอด ตั้งแต่สมยัเป็นนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จนจบ

การศึกษา และไปรับราชการเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น ดว้ยพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีกวา้งใหญ่
กวา่ ๕,๙๐๐ ไร่ และมีป่าดั้งเดิมอยูม่ากกวา่ ๔๐% ในขณะนั้น และบางส่วนก็มีการปลูกเพ่ิมเติม หน่ึงในนั้นก็มียางนา เม่ือมา
รับราชการใหม่ ๆ มหาวทิยาลยัยงัไม่มีหอพกัให ้ผมจึงไปสมคัรเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกันกัศึกษาชายท่ี ๖ 

หนา้หอพกัมีตน้ยางนาขนาดสามคนโอบอยูส่องตน้ คงจะปลูกไวต้ั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งมหาวิทยาลยั เม่ือตน้ยางนาสองตน้
น้ีออกผล ผมก็เก็บมาเพาะ เพาะแบบเล่น ๆ และแจกจ่ายใหก้บัผูท่ี้สนใจน าไปปลูกเพ่ือเป็นการต่อยอดจากแนวพระราชด าริ
ของในหลวง ต่อมานิสิตปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดป้ระสานงานใหผ้มช่วยเก็บเมล็ดยางนาเพ่ือท าการวิจยั
ดา้นไมคอร์ไรซาร์ (Mycorrhiza) กบัยางนา เม่ือผลงานวิจยัเป็นท่ีน่าพอใจ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจึงวา่จา้งใหผ้มและ
ชาวบา้นช่วยเก็บเมลด็ยางนาจ านวนมากเพ่ือน าไปเพาะและปลูกป่าพ้ืนฟท่ีูอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 

เม่ือผมและชาวบา้นเก็บยางนามาก ๆ เราก็พบปัญหาหลายอยา่ง หน่ึงในนั้นคือ การท่ีตอ้งออกไปดูยางนาบ่อย ๆ วา่จะแก่
ตอนไหน ร่วงตอนไหน เพราะปกติหากมีลมฝนในช่วงท่ียางนาน่าจะแก่ เราก็พอจะคาดการณ์ไดว้า่ตน้ไหนจะร่วง บางคร้ัง
เราไม่รู้ล่วงหนา้วา่มีพายฝุนหรือไม่ แต่เราตอ้งออกไปดู ยิง่ตน้ยางนาท่ีอยูไ่กลๆ ก็ท าใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก 

จุดเร่ิมตน้ของทางออกของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เม่ือผมสังเกตเห็นว่า ในแต่ละปีผลของตน้ยางนาหน้า
หอพกัชายท่ี ๖ ท่ีผมเก็บมาเพาะนั้นร่วงไม่พร้อมกัน บางปีก็ร่วงกลางมีนาคม บางปีก็ร่วงกลางเมษายน ทั้ง ๆ ท่ีเป็นตน้
เดียวกนั และทุกคร้ังท่ีผลยางนาสองตน้น้ีร่วงหล่นจะมีพายฤุดูร้อนเสมอ “หรือว่าต้นยางนาสองต้นนี้รู้ว่าวันไหนพายฝุนจะ
มา” ผมสนันิษฐานวา่อยา่งนั้น 

ในปีถัดมา ผมจึงเ ร่ิมเก็บข้อมูลอย่างจริงจัง โดยเพ่ิมต้นไม้ท่ีกระจายพันธ์ุด้วยพายุฝนทั้ งหมดในวงศ์ยางนา 
(Diterocarpaceae) ท่ีพบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึง มี  ๙  ชนิด ได้แ ก่  ยางนา (Dipterocarpus alatus) ยางกราด 
(Dipterocarpus intricatus) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) ตะเคียนทอง (Hopea 
odorata) กระบาก (Anisoptera costata) พะยอม (Shorea roxburghii) เต็ง (Shorea obtusa) รัง (Shorea siamensis) ชนิดละ 
๑๐ ตน้ 
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หน้า ii                                                                                                                           การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย 

เป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึงมาก เม่ือผลการศึกษาบอกวา่ ตน้ไมใ้นวงศ์ยางนารู้วนัฝนตก โดยสามารถรู้ล่วงหนา้ตามระยะเวลาตั้งแต่
ดอกร่วงพรูจนถึงวนัท่ีผลร่วง ทุกชนิดทุกตน้ใหข้อ้มูลท่ีแม่นย  าไม่มีผิดเพ้ียนแมแ้ต่ตน้เดียว 

ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ตน้ไมใ้นวงศ์ยางนาใชล้มพายฝุนในการกระจายพนัธ์ุและผลของเขาก็มีชีวติท่ีสั้น พวกเขาจึงตอ้งแก่ให้
ตรงกบัช่วงท่ีมีพายฝุน จากการศึกษาทั้ง ๙ ชนิด ท าให้ทราบหลกัในการค านวณวนัฝนตกคือ ใหเ้ร่ิมนบัจากวนัท่ีดอกร่วงพรู 
แลว้ปรับช่วงเวลา ±๕ วนั เน่ืองจากในตน้เดียวกนัดอกร่วงไม่พร้อมกนั และก็ไดสู้ตรในการค านวณวนัฝนตกแยกเป็น ๒ 
กลุ่ม ดงัน้ี 

๑. กลุ่มท่ีใชเ้วลานบัจากวนัท่ีดอกร่วงพรูจนถึงวนัผลร่วง ๙๐ วนั คือ สกุล Dipterocarpus ไดแ้ก่ ยางนา เหียง ยางกรวด 
สูตรจึงเป็น ๙๐±๕ วนั ล่าสุดท่ีผมค านวณโดยมีตน้แบบอยูใ่นมหาลยัขอนแก่นคือ เหียงท่ีบริเวณหมู่บา้นสีฐานเหนือ จะมี
พายฤุดูร้อนรุนแรงในช่วงวนัท่ี ๑๐±๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ โปรดติดตามครับ !!! 

๒. กลุ่มท่ีใชเ้วลานบัจากวนัท่ีดอกร่วงพรูจนถึงวนัผลร่วง ๖๐ วนั คือ สกุล Dipterocarpus บางชนิดไดแ้ก่ พลวง สกุล 
Hopea ไดแ้ก่ ตะเคียนทอง สกลุ Shorea ไดแ้ก่ เตง็ รัง พะยอม และสกลุ Anisoptera ไดแ้ก่ กระบาก สูตรจึงเป็น ๖๐±๕ วนั 

นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีเปรียบมิไดท่ี้พระองคท่์านไดใ้หแ้นวทางในการอนุรักษย์างนา จนเป็นท่ีมาให้ผมน ามา
ต่อยอดและขยายผลจนสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ปัจจุบนัผมไปดูตน้ยางนาและตน้อ่ืนๆเพียงสองคร้ังคือ วนัท่ีดอกร่วงพรู
และวนัท่ีไปเก็บผลมาเพาะ ซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลอะไรแลว้ พอถึงวนัตามท่ีค านวณก็น าชาวบา้นไปเก็บไดเ้ลย นอกจากน้ี การรู้วนั
ฝนตกล่วงหนา้เป็นเวลานานหลายเดือนยงัช่วยในการวางแผนป้องกนัวาตภยัและวางแผนการปลูกพืชไดอี้กดว้ยครับ ก็ลอง
น าไปทดลองใชดู้นะครับ วา่ส่ิงท่ีผมคน้พบนั้นจะเป็นจริงหรือใชไ้ดก้บัพ้ืนท่ีของท่านหรือไม่ 
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การคัดเลือกชนิดพรรณไม้เพ่ือการฟ้ืนฟูป่าผลดัใบในพืน้ที่ต้นน า้บ้านบุญแจ่ม อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ 
Selection of tree species for mixed deciduous forest restoration at head watershed 

Boon Jam Village, Rong Kwang District, Phrae Province 
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ABSTRACT 
The growth of 20 tree species planted in an area of 5 

rais at forest community Boon Jam village Nam Lao sub 
district Rong Kwang District, Phrae Province were 
studied. This area was originally a Mixed Deciduous 
Forest and was used for maize. The planting were done 
on the 3rd October 2014 by villagers, agroforestry 
students from MJU Phrae campus and volunteers. 
Planting method “Agroforestry model” was applied from 
Framework species method. The seedlings, that were 
germinated and grew in MJU Phrae campus’s nursery for 
1 year, were selected and planted in the density of 356 
seedlings per rai (totally 1,780 seedlings). The growth of 
seedlings was monitored after 2 year of planting (in July 
and September 2016). The monitoring was done based 
on survival rate, height, diameter at root collar, crowd 
width and health score. The results after forest 
restoration for 2 years showed that the best species for 
planting in this area was Albizia lebbeck Benth. and 
Cassia siamea Britt. The second group of 11 
recommended tree species were Adenanthera pavonina 
L., Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., Azadirachta 
indica Juss. var. siamensis Valeton, Ficus tinctoria 
Forst. f. subsp. parasitica Willd., Millingtonia hortensis 
L. f., Terminalia bellerica Roxb., Tectona grandis L. f., 

Albizia odoratissima Benth., Afzelia xylocarpa Craib, 
Syzygium cumini Druce and Parkia timoriana Merr. The 
last group were Sapindus rarak A. DC., Tamarindus 
indica L., Samanea saman Merr., Millettia atropurpurea 
Benth., Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. and Arenga 
pinnata Merr. There was one species, Areca catechu L., 
not suitable for planting in this area. The monitoring 
should be done every year until forest restoration is 
completed. 

 

บทคดัย่อ 
ศึกษาการเติบโตของพนัธ์ุไมจ้ านวน 20 ชนิด ท่ีปลูก

ในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์บ้านบุญแจ่ม ต าบลน ้ าเลา 
อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ จ านวน 5 ไร่ เพ่ือฟ้ืนฟูป่า 
ซ่ึงพ้ืนท่ีดั้งเดิมเป็นป่าผสมผลดัใบและมีการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินปลูกขา้วโพด พนัธ์ุไมน้ี้ร่วมกนัปลูกโดยชุมชนบา้น
บุญแจ่มและสาขาวิชาเกษตรป่า มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 โดยใชรู้ปแบบ
การปลูกเป็นรูปแบบเกษตรป่าไม้ ประยุกต์มาจากวิธี
พรรณไมโ้ครงสร้างใชก้ลา้ไมท่ี้เพาะในเรือนเพาะช าของ
มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเวลา 1 ปี 
ปลูกจ านวน 356 ต้นต่อไร่ รวม 1,780 ตน้ ติดตามการ
เจริญเติบโตของกลา้ไมเ้ม่ือปลูกได ้2 ปี (ติดตามเม่ือเดือน
กรกฎาคม และ เดือนกันยายน 2559 โดยประเมินจาก 
อัตราการรอดตาย ความสูง ความโตท่ีคอรากชิดดิน 
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ความกวา้งทรงพุ่ม และสุขภาพ  ผลการศึกษาหลงัการ
ฟ้ืนฟูป่า 2 ปี พบวา่ พนัธ์ุไม ้ท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุด 2 ชนิด 
ได้แ ก่  พฤกษ์  (Albizia lebbeck Benth.) และ ข้ี เหล็ก 
(Cassia siamea Britt.) ล าดับรองลงมา 11 ชนิดได้แก่ 
มะกล ่ าต้น  (Adenanthera pavonina L.) มะขาม เทศ 
(Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) ส ะ เ ด า 
(Azadirachta indica Juss. var. siamensis Valeton) ไทร
กร่าง (Ficus tinctoria Forst. f. subsp. parasitica Willd.) 
ปีบ (Millingtonia hortensis L. f.) สมอพิเภก (Terminalia 
bellerica Roxb.) สัก (Tectona grandis L. f.) กางข้ีมอด 
(Albizia odoratissima Benth.) ม ะ ค่ า โ ม ง  (Afzelia 
xylocarpa Craib) หวา้ (Syzygium cumini Druce) และเหรี
ยง (Parkia timoriana Merr.) กลุ่มสุดท้าย 6 ชนิด ได้แก่ 
ม ะ ค า ดี ค ว า ย  (Sapindus rarak A. DC.) ม ะ ข า ม 
(Tamarindus indica L.) จามจุรี (Samanea saman Merr.) 
แซะ (Millettia atropurpurea Benth.) มะค่าแต ้(Sindora 
siamensis Teijsm. ex Miq.) และ ต๋ าว  (Arenga pinnata 
Merr.) ส่วนหมาก (Areca catechu L.) ไม่ควรปลูกใน
พ้ืนท่ีแห่งน้ี นอกจากน้ีควรมีการติดตามการเจริญเติบโต
ทุกปีจนกวา่ป่าบริเวณน้ีจะฟ้ืนฟโูดยสมบูรณ์ 
 

บทน า 
พ้ืนท่ีป่าไมใ้นภาคเหนือของไทยถูกท าลายและมีการ

เปล่ียนแปลงสภาพป่าเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
(Bhumibamon, 1986) ตน้น ้ าล าธารถูกท าลาย เกิดความ
เสียหายต่อระบบนิเวศส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ เกิดสภาวะความแห้งแล้ง ฤดูกาล
เปล่ียนแปลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ เช่น อุทกภยั น ้ าท่วมฉับพลนั น ้ าป่าไหลหลาก 
ดินโคลนถล่ม การสูญเสียหน้าดิน การกัดเซาะและ
พังทลายของดิน จากการท่ีป่าถูกบุกรุกท าลายและมี
สภาพเส่ือมโทรม จากการใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีป่าอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงในอดีตการตัดไม้ท าลายป่าอยู่ในอัตราท่ี
ธรรมชาติสามารถฟ้ืนตัวเองได้แต่การเ พ่ิมข้ึนของ
ประชากรในปัจจุบันท าให้ความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีป่าไม ้
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้ห้กลบัมา

อุดมสมบูรณ์จึงมีความส าคญัมากส่ิงท่ีควรค านึง คือ การ
เลือกพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีและลกัษณะภูมิ
ประเทศและสามารถเจริญเติบโตได้ดี ทนต่อโรค และ
เหมาะสมกบัสภาพอากาศ เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่า
ไมใ้ห้เป็นพ้ืนป่าเร็วข้ึน เร่งรัดกระบวนการฟ้ืนตวัตาม
ธรรมชาติของป่า 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคดัเลือกชนิดพรรณไม้
ท่ีเหมาะสมในการปลูกเพื่อฟ้ืนฟูป่าผลัดใบในพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน์บา้นบุญแจ่ม ต าบลน ้ าเลา อ าเภอร้อง
กวาง จงัหวดัแพร่ จ านวน 5 ไร่ 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
การด าเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม 

ต าบลน ้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ โดยขั้นตอนและ
วธีิการด าเนินการวจิยัมีดงัน้ี 

1. คดัเลือกกลา้ไมท่ี้มีคุณภาพดีจากการเพาะเมลด็ใน
เรือนเพาะช าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ เป็นเวลา 1 ปี 

2. เตรียมกล้าไม้ล่วงหน้าก่อนปลูกประมาณ 3-6 
เดือน 

3. ปลูกฟ้ืนฟูป่าจ านวน 5 ไร่ ตอกรหัสทุกตน้ และ
ติดหมายเลขตน้ประจ าตน้ ปลูกแบบกน้หอย คละกนัทุก
ชนิด 

4. ติดตามการเจริญเติบโตของกลา้ไม ้เช่น อตัราการ
รอดชีวิต ความโตท่ีคอรากชิดดิน ความสูง ความกวา้ง
ทรงพุม่และประเมินสุขภาพ วชัพืช และการปกคลุมของ
เรือนยอดของไม้ท่ีปลูกทุกต้นภายหลังจากปลูกได้ 1 
เดือน และ 2 ปี หลงัจากปลูก 

5. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
การเติบโตและปัจจยั 5 ปัจจยัในขอ้ 4 น ามาจดัล าดบัค่า
คะแนนเรียงจากมากไปน้อย ในพ้ืนท่ีแต่ละบริเวณซ่ึง
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีราบก่ึงเนิน และพ้ืนท่ีเนิน 
(ภาพท่ี 1) จากนั้นสรุปและวจิารณ์ผล 
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ผลและวจิารณ์ 
ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมในบริเวณพ้ืนท่ีราบพิจารณา

จากค่าคะแนนสูงสุดซ่ึงมีค่าเท่ากนั 14 คะแนน (ตารางท่ี 
1) จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ข้ีเหล็กและพฤกษ์ กลุ่มท่ี 2 
คะแนนระหว่าง 8-10 คะแนน จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ 
มะขามเทศ สะเดา มะกล ่าตน้ เหรียง กางข้ีมอด ปีบ สัก 
ท้ิงถ่อน สมอพิเภก และหว้า และกลุ่มท่ี  3 คะแนน
ระหว่าง 5-7 คะแนน ได้แก่ มะขาม มะค าดีควาย กร่าง 
จามจุรี มะค่าโมง แซะ และมะค่าแต ้ตามล าดบั 

ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมในบริเวณพ้ืนท่ีราบก่ึงเนิน มี
ค่าคะแนนระหว่าง 11-12 คะแนน (ตารางท่ี 1) ได้แก่ 
พฤกษ์ และ ข้ี เหล็ก กลุ่มท่ี 2 คะแนนระหว่าง 7-10 
คะแนน จ านวน 11 ชนิด ไดแ้ก่ มะกล ่าตน้ สะเดา มะขาม
เทศ แซะ มะค่าโมง กร่าง กางข้ีมอด สัก สมอพิเภก หวา้ 
และปีบ ตามล าดับ และกลุ่มท่ี 3 คะแนนระหว่าง 5-6 
คะแนน ไดแ้ก่ ท้ิงถ่อน มะขาม มะค าดีควาย จามจุรี มะค่า
แต ้และเหรียง ตามล าดบั 

 
 

ตารางที ่1  การประเมินการใหค้ะแนนส าหรับการคดัเลือกชนิดไม ้

ล าดบั ชนิด บริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 รวม (45) ร้อยละ 

1 พฤกษ ์ 14 12 14 40 89 

2 ข้ีเหลก็ 14 11 9 34 76 

3 มะกล ่าตน้ 10 10 11 31 69 

4 มะขามเทศ 10 9 10 29 64 

5 สะเดา 10 10 8 28 62 

6 กร่าง 7 7 11 25 56 

7 ปีบ 9 7 9 25 56 

8 สมอพิเภก 8 7 10 25 56 

9 สกั 9 7 9 25 56 

10 กางข้ีมอด 9 7 8 24 53 

11 มะค่าโมง 7 8 9 24 53 

12 หวา้ 8 7 9 24 53 

13 เหรียง 9 5 8 22 49 

14 มะค าดีควาย 7 6 8 21 47 

15 มะขาม 7 6 7 20 44 

16 จามจุรี 7 5 7 19 42 

17 แซะ 5 9 5 19 42 

18 ท้ิงถ่อน 8 6 5 19 42 

19 มะค่าแต ้ 5 5 7 17 38 
หมายเหตุ: บริเวณท่ี 1: ท่ีราบ, บริเวณท่ี 2: ท่ีราบก่ึงเนิน, บริเวณท่ี 3: ท่ีเนิน 
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ชนิดพนัธ์ุไม้ท่ีเหมาะสมในบริเวณพ้ืนท่ีเนิน มีค่า
คะแนนเท่ากบั 14 คะแนน (ตารางท่ี 1) ไดแ้ก่ พฤกษ ์กลุ่ม
ท่ี 2 คะแนนระหวา่ง 8-11 คะแนน จ านวน 13 ชนิด ไดแ้ก่ 
กร่าง มะกล ่าตน้ สมอพิเภก มะขามเทศ ข้ีเหล็ก ปีบ สัก 
มะค่าโมง หวา้ มะค าดีควายสะเดา เหรียง และกางข้ีมอด 
ตามล าดับ และกลุ่มท่ี 3 คะแนนระหว่าง 5-7 คะแนน 
ได้แก่  มะขาม จามจุรี  มะค่าแต้ แซะ และท้ิงถ่อน 
ตามล าดบั 

พืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดสามารถปลูกได้
ทั้ง 3 สภาพพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ พฤกษ ์ซ่ึงมีคะแนนรวมมากกวา่
ร้อยละ 80 (ตารางท่ี 1) พืชกลุ่มท่ี 2 ท่ีสามารถเจริญเติบโต
ไดดี้ในระดบัปานกลาง มีคะแนนรวมระหวา่งร้อยละ 50-
80 ไดแ้ก่ ข้ีเหลก็ มะกล ่าตน้ มะขามเทศ สะเดา กร่าง ปีบ 
สมอพิเภก สัก กางข้ีมอด มะค่าโมง และหวา้ ตามล าดบั 
และกลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีโตช้าในช่วง 2 ปีแรก คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ เหรียง มะค าดีควาย มะขาม 
จามจุรี แซะ ท้ิงถ่อน และมะค่าแต ้ตามล าดบั ส่วนหมาก
ตายทั้งหมดในปีท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 1  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท าการศึกษาและพ้ืนท่ี 3 
บริเวณไดแ้ก่พ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีราบก่ึงเนิน และพ้ืนท่ีเนิน 
 

สรุปผล 
จากการทดสอบเพ่ือคดัเลือกชนิดไมใ้นการฟ้ืนฟูป่า

ผลดัใบในพ้ืนท่ีตน้น ้ าบา้นบุญแจ่ม ต าบลน ้ าเลา อ าเภอ
ร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้สามารถปลูกและ

เติบโตไดดี้ในปีท่ี 2 คือพฤกษ ์กลุ่มท่ีสามารถเจริญเติบโต
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ข้ีเหล็ก มะกล ่าตน้ มะขามเทศ 
สะเดา กร่าง ปีบ สมอพิเภก สกั กางข้ีมอด มะค่าโมง หวา้ 
ตามล าดับ และกลุ่มท่ี  3 ได้แก่ เหรียง มะค าดีควาย 
มะขาม จามจุรี แซะ ท้ิงถ่อน และมะค่าแต ้ตามล าดับ 
ส่วนหมาก ไม่เหมาะสมในการคดัเลือกเพ่ือปลูกในพ้ืนท่ี
น้ีเน่ืองจากตน้หมากตายทั้งหมดหลงัจากการปลูกได ้2 ปี 
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Ethnobotany in Kaeng Krachan forest complex (Thailand): rare, endemic  
and threatened plant species used by indigenous people 
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บทคดัย่อ 
การ ศึกษาค ร้ั ง น้ี เ ป็น ส่วนห น่ึงของการ ศึกษา

พฤกษศาสตร์พ้ืนบา้นของชนเผ่าพ้ืนเมืองในกลุ่มป่าแก่ง
กระจาน พบว่ามีการใช้ประโยชน์พรรณพืชอย่างน้อย 
628 ชนิด ในจ านวนน้ีเป็นพืชหายาก พืชเฉพาะถ่ิน พืชถูก
คุกคาม และชนิดท่ีมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ 38 ชนิด 30 
สกลุ 20 วงศ ์
 

บทน า 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล

วา่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ในพ้ืนท่ีแห่งน้ี เป็น
ท่ีตั้งของชุมชนชาวกะหร่างซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหลาย
หมู่บา้น ซ่ึงแต่เดิมมีการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
ในป่า องคค์วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์พรรณพืชชนิดท่ี
น่าสนใจ โดยเฉพาะชนิดท่ีหายาก ใกลสู้ญพนัธ์ุ และพืช
ถ่ินเดียว จึงควรได้รับการศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการ
ว า ง แผน ใช้ป ร ะ โ ยชน์ ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไม้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และยัง่ยนืต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
ใชชี้วิตในระหวา่งการส ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นกลุ่ม

ป่าแก่งกระจาน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2561 ร่วมกับ
หมอยาพ้ืนบ้านและผู ้รู้  สังเกตการณ์ใช้ประโยน์พืช
พรรณ บางชนิดใชว้ิธีการเก็บตวัอย่างไปสอบถามจาก
หมอยาคนอ่ืนในหมู่บ้านเพ่ิมเติม และเก็บตัวอย่างมา

ตรวจสอบช่ือตามหลักพฤกษศาสตร์ ส าหรับการระบุ
ความส าคญั อา้งอิงตามเอกสารของ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช (2548; 2550) ส านกังานหอพรรณไม ้
(2551) Forest Herbarium: BKF (2005; 2017) และเวบ็ไซต์
ของสหภาพระหวา่งประเทศเพ่ือการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources; IUCN) 
 

ผลและวจิารณ์ 
จากการศึกษาดา้นพฤกษศาสตร์พ้ืนบา้นของชนเผ่า

พ้ืนเมืองในกลุ่มป่าแก่งกระจาน พบวา่พรรณไมท่ี้ชาวกะ
หร่างใช้ประโยชน์มีอย่างน้อย 628 ชนิด 406 สกุล 117 
วงศ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ 
จงัหวดัเพชรบุรี, 2561) ในจ านวนน้ี เป็นชนิดท่ีหายาก 
พืชเฉพาะถ่ิน พืชถูกคุกคาม และชนิดมีคุณค่าส าคญัดา้น
การอนุรักษ์ 38 ชนิด 30 สกุล 20 วงศ์ (แสดงด้วยช่ือ
สามัญ [ช่ือภาษากะหร่าง] (ช่ือวิทยาศาสตร์) การใช้
ประโยชน์; ความส าคญั) ดงัน้ี 

1. การเวกป่า [ตะโย๊ะปล่ะ] (Artabotrys siamensis 
Miq.) เปลือกตน้ตม้กินแกก้ระหายน ้ า ใชพ้อกแผลแกพิ้ษ
งูส าหรับสุนัขท่ีโดนงูกัด ; พืชหายาก (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548) 

2. ด้าม มีด  [ ชิกวาตู ้ ]  (Cyathocalyx martabanicus 
Hook. f. & Thomson) เน้ือไมส้ดติดไฟได้ดี ใช้เป็นเช้ือ
ในการก่อไฟในฤดูฝน เข้ากับเคร่ืองยาและส้มป่อย 
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(Acacia concinna (Willd.) DC.) เป็นยาระบาย ผลสุกกิน
ได ้มีรสเปร้ียวอมหวาน; พืชถูกคุกคาม (BKF, 2005) 

3. บุหรงก้านยาว [ตะโยปล่ะทอดุ๊] (Dasymaschalon 
filipes (Ridl.) Bân) ใชเ้ปลือกและใบนวดสุนัขท่ีถูกงูกัด
บรรเทาอาการปวด;  พืชหายาก (ส านักงานหอพรรณไม้, 
2551); (BKF, 2017) 

4. บุหงาทอง [ตะโยะ๊ปล่ะบอ้] (Mitrella kentii (Blume) 
Miq.) ใช้เปลือกและใบนวดสุนัขท่ีถูกงูกดับรรเทาอาการ
ปวด; เป็นชนิดท่ีมีการคน้พบใหม่ของไทย 

5. มหาพรหม [ซิโชตุ่] (Mitrella winitii Craib) ผลสุก
กินได้มีรสหวาน ; พืชถ่ินเดียวและพืชหายาก (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช , 2548) พืชถูก
คุกคาม (BKF, 2005) พืชถ่ินเดียวและเส่ียงสูญพนัธ์ุ (VU) 
(BKF, 2017) 

6. กลว้ยหมูสัง [ตะโยปล่ะพาดุ๊] (Uvaria grandiflora 
Roxb. ex Hornem.) ผลคลา้ยกลว้ยไข่กินได ้รสหวาน แต่
มีเมล็ดมาก; พืชหายาก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพนัธ์ุพืช, 2548) 

7. กลว้ยหมูสัง [ตะโยปล่ะพาดุ๊] (Uvaria grandiflora 
Roxb. ex Hornem.) ผลคลา้ยกลว้ยไข่กินได ้รสหวาน แต่
มีเมล็ดมาก; พืชหายาก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพนัธ์ุพืช, 2548) 

8. ช้างไห้  [ท้อ] (Borassodendron machadonis (Ridl.) 
Becc.) คอยอดกินได ้เน้ือในผลอ่อนกินไดแ้บบเดียวกบั
ลูกตาลโตนด; พืชถูกคุกคาม (BKF, 2005) 

9. มะก้ิง [ตะ๊ควอ] (Hodgsonia heteroclite (Roxb.) Hook. 
f. & Thomson subsp. indochinensis W. J. de Wilde & 
Duyfjes) เมล็ดกินได ้มีรสมนั คลา้ยเน้ือมะพร้าว; พืชหา
ยาก (ส านกังานหอพรรณไม,้ 2551) 

10. ปรงเขา [กา้] (Cycas pectinata Buch.-Ham.)ยอด
อ่อนกินได้; พืชถูกคุกคาม (BKF, 2005) เส่ียงสูญพนัธ์ุ 
(VU) (BKF, 2017) 

11. เนระพสีูไทย [กุ๊ป่ะอ่ี] (Tacca chanteri André) ล า
ตน้ใชต้ม้อาบแกไ้ข ้ตวัเหลืองบวม; พืชถูกคุกคาม (BKF, 
2005) 

12. เปล้าเงิน [กะวาโจคัว] (Croton sepalinus Airy 
Shaw) ใบต้มด่ืมน ้ ารักษาโรคมาลาเรีย อาจใช้ร่วมกับ
ราชดัด  (Brucea javanica (L.) Merr.) และบอระ เพ็ด 
(Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson); พืช ถ่ิน
เดียวของไทย (BKF, 2005) 

13. เปล้าน้อย [กะวาโพ]้ (Croton stellatopilosus H. 
Ohba) ใบตม้น ้ าให้สตรีอยูไ่ฟอาบหรือกิน รากดองเหลา้ 
บ ารุงก าลงั; พืชถ่ินเดียวของไทย (BKF, 2005) 

14. เห มียง  [กะแน่โก้ ]  (Gnetum gnemon L. var. 
tenerum Markgr.) ร า ก ใ ช้ฝนผสมกับ ร า กก ร ะ ถิน 
(Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) ทาบริเวณท่ีถูก
งูกัดแก้พิษงู ใบอ่อนกินได้ นอกจากน้ีหากหลงป่าก็
สามารถเค้ียวใบ 7 ใบสามารถอยูไ่ด ้7 วนั โดยก ากบัดว้ย
คาถา; พืชถูกคุกคาม (BKF, 2005) พืชหายากของไทย 
(ส านกังานหอพรรณไม,้ 2551) 

15. เ ม่ือยด า [กลกม่ึ] (Gnetum cuspidatum Blume) 
เถาตดัเอาน ้ ามาทาแผลไฟไหม ้ถา้เป็นแผลใหม่ จะท าให้
ไม่เป็นแผลเป็น; พืชถูกคุกคาม (BKF, 2005) พืชหายาก
ของไทย (ส านกังานหอพรรณไม,้ 2551) 

16. จ าปีดอย [เฉาะปองา] (Magnolia gustavii King) 
เปลือกของล าตน้ ผล ใชต้ม้น ้ ากินเป็นยาลม; พรรณไมท่ี้
มีคุณค่าต่อการอนุรักษส์ าหรับพ้ืนท่ี 

17. จ าปี เพชร [ เฉาะปองา]  (Magnolia mediocris 
(Dandy) Figlar) เปลือกของล าตน้ ผล ใช้ตม้น ้ ากิน เป็น
ยาลม; พรรณไมท่ี้มีคุณค่าต่อการอนุรักษส์ าหรับพ้ืนท่ี 

18. จ าปาหลวง [เฉาะปองาพาดุ๊] (Magnolia utilis 
(Dandy) V. S. Kumar) เปลือกของล าตน้ ผล ใชต้ม้น ้ ากิน
เป็นยาลม; พรรณไม้ท่ีมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ส าหรับ
พ้ืนท่ี 

19. จันทน์หอม  [ตะ ล่อ ]  (Mansonia gagei J. R. 
Drumm.) แก่นแช่น ้ าผสมกับแก่นจันทน์ผา (Dracaena 
cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen) และแก่นยมหอม 
(Toona ciliata M. Roem.) กินแก้กระหายน ้ า หรือน ามา
ฝนกบัหินทาตวัเด็กแกโ้รคไขห้ัวลม หรือผสมแกง้ข้ีพระ
ร่วง (Celtis timorensis Span.) ทาตวัแกข้องข้ึน; พรรณไม้
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ท่ี มี คุณค่าต่อการอนุรักษ์ส าหรับพ้ืนท่ี  ไม้หวงห้าม
ประเภท ข. เก่ียวขอ้งกบังานพระราชพิธีส าคญัของไทย 

20. สี เ สียด เปลือก [โ ก๊ เ ซ่ะ ]  (Pentace burmanica 
Kurz) เปลือกในเค้ียวกินแทนหมาก (Areca catechu L.); 
พืชหายาก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 
2548) 

21. ขม้ินเครือ [ซิลิบ่] (Anamirta cocculus (L.) Wight 
& Arn.) เถาหรือหัวใชต้ม้กินน ้ าแกไ้ข;้ พืชหายาก (กรม
อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548) 

22. เพชรหึง [ป่อซ้อแม/้กามะหุ้ง] (Grammatophyllum 
speciosum Blume) ตน้ใชด้องเหลา้บ ารุงก าลงั; เส่ียงสูญ
พนัธ์ุ (VU) (BKF, 2017) และเป็นพรรณไมท่ี้มีคุณค่าต่อ
การอนุรักษส์ าหรับพ้ืนท่ี 

23. อ้ายเหล่ียม [ ซิ ริ น้ือ มู้]  (Sauropus thyrsiflorus 
Welzen) รากตากให้แหง้จะมีกล่ินหอม เอาไปต ากบัขม้ิน 
(Curcuma longa L.) ทาตวัท าให้หอม (เป็นแป้งหอม); 
พืชถ่ินเดียวของประเทศไทย (BKF, 2005) 

24. ขุนไม ้[ต๊ะมิโช] (Nageia wallichiana (C. Presl) 
Kuntze) ตน้ใชแ้กเ้คลด็ในการปลูกบา้น เพ่ือน าไปลา้งไม้
ร้ อ น  เ ช่ น  ไ ม้ ท่ี มี ส า ม ง่ า ม  ใ บ ต้ม กั บ ก า จั ด ต้น 
( Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) กิ น น ้ า แ ก้ แ สล ง 
เน่ืองจากกินตวัยาสมุนไพรผิด; พืชหายาก (BKF, 2017) 

25. พญาไม้ [ต่ะมิโช่ะ] (Podocarpus neriifolius D. 
Don) ตน้แกเ้คล็ดในการปลูกบา้นเพ่ือน าไปลา้งไมร้้อน 
เช่น ไมท่ี้มีสามง่าม ใบตม้รวมกบัก าจดัตน้ (Zanthoxylum 
rhetsa (Roxb.) DC.) กินน ้ าแก้แสลงเน่ืองจากกินตัวยา
สมุนไพรผิด; พืชหายาก (BKF, 2017) 

26. บัวผุด [กะเป่พ่อ] (Rafflesia kerrii Meijer) ดอก
ตูมน าไปฝานเป็นช้ินบาง ๆ ตากแหง้ แลว้น าไปบดใหป่้น 
ผสมกับเมล็ดพริกไทยด า (Piper nigrum L.) และน ้ าผึ้ ง
เดือนหา้ ป้ันเป็นยาลูกกลอนหรือค่อย ๆ ตกักินทุกวนัเช่ือ
ว่าเป็นยาอายุวฒันะ; พรรณไมท่ี้มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์
ส าหรับพ้ืนท่ี 

27. กระโถนฤาษี  [กะเป่พ่อโพ้]  (Rafflesia kerrii 
Meijer) เ น้ือดอกตูมและดอกท่ีย ังไม่เห่ียวใช้กินเป็น
อาหารได;้ เส่ียงสูญพนัธ์ุ (VU) (BKF, 2017) 

28. กระโถนพระราม [กะเป่พ่อโพ้] (Sapria ram 
Bänziger & B. Hansen) เน้ือดอกตูมและดอกท่ียงัไม่เห่ียว
ใช้กินเป็นอาหารได้; พืชถ่ินเดียวและสถานะใกล้สูญ
พนัธ์ุ (EN) (BKF, 2017) 

29. กวางดูถูก [ชะนาด๊ิเด้อว่อ] (Naravelia laurifolia 
Wall. ex Hook. f. & Thomson) ส่วนของเถาน าเถามาทุบ
แลว้ตม้กินแกห้วดั หรือจะทุบแลว้ใชด้มเลยก็ได;้ พืชหา
ยาก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548) 
ถูกคุกคาม (BKF, 2005) 

30. ชะนูดต้นแก่งกระจาน [ซิคอเจ๊าะ]  (Prunus 
kaengkrachanensis Nagam., Tagane & Suddee) เปลือก
ในใชห้มกัท าแป้งเหลา้ เปลือกในมีกล่ินคลา้ยลูกอมโอเล่; 
เป็นพรรณไมช้นิดใหม่ของโลก 

31. ว่านกลับ [ซิรีดาดู้] (Keenania capitata (Ridl.) 
Craib) ใชใ้นทางความเช่ือ เรียกคนให้กลบัมาหา ใชก่ิ้ง
ไมช้นิดน้ีบริกรรมคาถาแลว้ปักลงบนดินแลว้กลั้นใจบิด
หันไมก้ลบัขา้ง คนท่ีเดินขา้งหนา้จะเปล่ียนใจยอ้นกลบั
มาหาในทนัที พวกพรานท่ีตามรอยสตัวใ์ชว้ิธีน้ีเรียกสตัว์
ท่ีก าลงัตามให้กลบัมา หรือจะใชใ้นการแกคุ้ณไสยก็ได;้ 
เป็นชนิดท่ีพบนอ้ยมาก 

32. มอคุ [มอคุ] (Lepisanthes sp.) ผลสุกรับประทาน
ได ้โดยกินเน้ือหุ้มเมล็ด แต่ระวงัอย่าเค้ียวหรือกินส่วน
ของเมล็ด เพราะมีพิษอาจถึงตายได้; มีโอกาสเป็นการ
คน้พบใหม่ 

33. ล้ินจ่ีป่า [ซิยะปรา] (Litchi chinensis Sonn.) ผล
สุกกินไดมี้รสเปร้ียว; พืชถูกคุกคาม (BKF, 2005) 

34. เ ง าะ ป่ า  [ซะกะ บือ ]  (Nephelium melliferum 
Gagnep.) ผลกินได ้มีรสหวาน; พืชหายาก (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548) 

35. กฤษณา [โกล๊ะ, ซินู๊หมู]้ (Aquilaria malaccensis 
Lam.) ใชแ้ก่นฝนกบัน ้ าน ามากินแกไ้ขม้าลาเรีย เปลือก
ตน้ให้เส้นใยน ามาท าเชือก ถุงย่าม และกระดาษ; พืชหา
ยาก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2548) 
ถูกคุกคาม (BKF, 2005) เส่ียงสูญพนัธ์ุ (VU) (BKF, 2017) 

36. ปุดชมพู [โปจอเคาะชู]้ (Amomum sp.) รากผสม
กับรากปุดเต็ม (Geostachys smitinandii K. Larsen) ต้ม
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หรือดองเหลา้กินท าให้ร่างกายแข็งแรง; พรรณไมท่ี้มี
คุณค่าต่อการอนุรักษ์ของพ้ืนท่ี คาดว่าเป็นการค้นพบ
ใหม่ 

37. ปุดเขยง่ดอกเหลือง [โปจอเคาะ] (Geostachys sp.) 
รากท่ีลอยเหนือพ้ืนดินใช้ดองเหล้าด่ืมบ ารุงร่างกาย
พรรณไมท่ี้มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ส าหรับพ้ืนท่ี คาดว่า
เป็นการคน้พบใหม่ 

38. ปุดเต็ม [โปจอเคาะ] (Geostachys smitinandii K. 
Larsen) รากท่ีลอยเหนือพ้ืนดินใช้ดองเหล้าด่ืมบ ารุง
ร่างกาย สรรพคุณดีกว่าชนิดดอกขาว; พืชถ่ินเดียวและ
พืชหายากท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช, 2548); (BKF, 2017) 
 

สรุปผล 
ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในกลุ่มป่าแก่งกระจาน มีความรู้

ดา้นพฤกษศาสตร์พ้ืนบา้นท่ีหลากหลาย แสดงใหเ้ห็นถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชในพ้ืนท่ีป่า
แห่งน้ีและเป็นคุณค่าดา้นหน่ึงท่ีชุมชนไดรั้บจากป่า แต่
องค์ความรู้เหล่าน้ีเร่ิมถูกทดแทนด้วยการพฒันาด้วย
วิทยาการต่าง ๆ จากภายนอก และขาดผูสื้บทอด การ
รวบรวมขอ้มูลเพ่ือน าไปศึกษาต่อยอด โดยเฉพาะเพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความภูมิใจให้กับ
กลุ่มชาติพันธ์ุได้หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช
เหล่าน้ีต่อไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณชาวกะหร่าง ท่ีให้ข้อมูลด้านการใช้

ประโยชน์พรรณพืช นอกจากคุณตะหลก ทองเกิด ผูสื้บ
ทอดวิชาหมอพ้ืนบา้นของชาวกะหร่างบา้นบางกลอย ท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนานวตักรรมอุทยาน
แห่งชาติ จงัหวดัเพชรบุรี ยงัมีคุณณฐัชานนท ์ปุ๊ล๊ะ เหลน
ของปู่คออ้ี ลุงแดง ใจเยน็ หมอยาบา้นป่าหมาก ลุงด า กวา่
บุ และลุงเงิน เจริญสุข รวมถึงคณะเจา้หน้าท่ีศูนยว์ิจยัฯ 

และคุณวสันต์ -  อภิชาต พุดเทศ เจ้าหน้าท่ีอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน ท่ีร่วมเดินส ารวจป่าดว้ยกนัทุกคน 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนเพ่ือประเมินการคายระเหยน า้รายฤดูกาล 
ในป่าเต็งรังภาคเหนือ ประเทศไทย 

Application of eddy covariance on estimation of seasonal evapotranspiration 
in dry dipterocarp forest, northern Thailand 

 
เพญ็ฤดี ค าสอน1 รุ่งนภา แกว้ทองราช2 พิมพศิ์ริ สุวรรณพฒัน์1,2 และ มนตรี แสนวงัสี1,2* 

 
1 วทิยาลยัพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 

2 กลุ่มวจิยัมลพิษอากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ วทิยาลยัพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัพะเยา พะเยา 56000 

*Corresponding author: E-mail: montri.sa@up.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
การประเมินการคายระเหยน ้ า (Evapotranspiration; 

ET) ท่ีถูกตอ้งมีความส าคญั เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าและป่าตน้น ้ า จาก
การประเมิน ET ในพ้ืนท่ีป่าเต็งรังทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยช่วงมกราคมถึงธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 ดว้ย
เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy 
covariance) ผลการศึกษาพบว่า ET ในรอบปีเท่ากับ 
954.7 มิลลิเมตร คิดเป็น 89.5% ของปริมาณน ้ าฝน โดย
ค่า ET รายฤดูกาลมีความแตกต่างกนั ช่วงฤดูฝนกบัฤดู
แลง้คิดเป็น 54% และ 36% ของปริมาณน ้ าฝน ตามล าดบั 
ค่าเฉล่ียรายวนัในฤดูฝนและฤดูแล้งอยู่ท่ี 3.1±0.6 และ 
2.1±0.5 มิลลิเมตรต่อวนั ตามล าดบั ทั้งน้ีความช้ืนดินและ
ปริมาณน ้ าฝนเป็นปัจจยัหลกัท่ีควบคุม ET ในระบบนิเวศ
ป่าเตง็รัง 
 

บทน า 
การคายระเหยน ้ า (evapotranspiration; ET) มีบทบาท

ส าคัญต่อสมดุลน ้ า  (water balance) สมดุลพลังงาน 
(energy balance) และความเข้าใจต่อสภาพอากาศและ
อุทกวิทยา (hydrological cycles) การวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า 
ET คิดเป็นสดัส่วน 50 ถึง 95% ของปริมาณน ้ าฝน ข้ึนอยู่

กบัแต่ละพ้ืนท่ี การศึกษา ET ส่วนมากมาจากป่าอเมซอน 
(Branson et al., 198 1 ; Williams et al., 20 04 )  โด ย 
ป่าเต็งรังจงัหวดัราชบุรี ปริมาณน ้ าฝน ความช้ืนในดิน 
และแรงดึงระเหยน ้ า เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการคายระเหย
น ้ า ตามล าดับ (Sanwangsri et al., 2017) อย่างไรก็ตาม
ระบบนิเวศป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) ซ่ึงเป็นป่า
ต้นน ้ ายงัมีการศึกษาไม่มากนัก ความเข้าใจด้านการ
ปรับตวัของป่ารวมถึงบทบาทในการรักษาสมดุลของน ้ า
ในระบบนิเวศและการใหน้ ้ าท่า (runoff) ผา่นการประเมิน 
ET ท่ีถูกตอ้งแม่นย  าจะช่วยคาดการณ์การสูญเสียน ้ าจาก
ระบบนิเวศได ้ทั้งน้ีการตรวจวดั ET มีหลายวธีิ เช่น 1) ถงั
วดัการใชน้ ้ า (Lysimeter) 2) สมดุลน ้ าในดิน (soil water 
balance) 3 )  สม ดุลน ้ า  ( catchment water balance) 4 ) 
สัดส่วนของโบเวน (Bowen ratio) และ 5) เทคนิคความ
แปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance; EC ) 
(Yaseef et al., 2009) จากวิธีขา้งตน้ เทคนิค EC เป็นวิธี
ประเมิน ET แบบอัตโนมัติท่ีมีความแม่นย  าสูงเหมาะ
ส าหรับใชบ้ริหารจดัการน ้ า เน่ืองจากใหข้อ้มูลแบบ real-
time (Baldocchi, 2003) งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ประเมิน ET และปัจจัยอุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลต่อ ET ใน
ระบบนิเวศป่าเต็งรัง โดยประยุกต์ใช้เทคนิค EC ตั้งแต่
มกราคมถึงธนัวาคมในปี พ.ศ. 2560 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

1. พืน้ทีศึ่กษา 
ป่าเต็งรังตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัพะเยา ทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย (19°02' 14.38'' N, 99°54' 10.96'' E ความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 512 เมตร) พนัธ์ุไมเ้ด่นคือ เต็ง รัง พลวง และ
เหียง ตามล าดบั 
 

2. การตรวจวดัทางจลุอุตุนิยมวทิยา 
2.1 สภาพอากาศ 
เก็บขอ้มูลสภาพอากาศโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัท่ี

ระดับความสูง 36 เมตร จากพ้ืนดิน ได้แก่ ปริมาณน ้ าฝน 
อุณหภูมิอากาศ และความช้ืนสัมพทัธ์ (WXT520 weather 
transmitter; Campbell Scientific Inc.) ปริมาณรังสีสุทธิ (NR01 
net radiometer sensor; Campbell Scientific Inc.) และค านวณ
ค่าแรงดึงระเหยน ้ า (vapor pressure deficit) โดยวธีิ Allen et al. 
(1998) เก็บขอ้มูลดิน ไดแ้ก่ อุณหภูมิดินและความช้ืนในดิน
ท่ีระดบัความลึก 5 เซนติเมตร บนัทึกขอ้มูลทุก 10 นาที ดว้ย 
data logger รุ่น CR1000 (Campbell Scientific Inc., USA) 
 

2.2 การตรวจวดัและการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือประเมิน 
ET ด้วยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมนุวน 
เทคนิค EC ประกอบด้วยอุปกรณ์วดัการแลกก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และไอน ้ า (EC150 open-path CO2/H2O 
analyzer; Campbell Scientific Inc.) โดยติ ดตั้ งควบคู่ กับ
อุปกรณ์วัดความเร็วลม 3 ทิศทาง (3D-sonic anemometer 
CSAT3; Campbell Scientific Inc.) บนเสาสูง 42 เมตร จาก
พ้ืนดิน ขอ้มูลจะถูกบนัทึกท่ีความถ่ี 10 Hz น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์ค่าความร้อนแฝง (Latent heat; LE) ดว้ยโปรแกรม 
EddyPro (version 6.2.1, LI-COR Bioscience) และประเมิน ET 
จากค่าคงท่ีของพลงังานความร้อนแฝงท่ีท าให้น ้ าความสูง 1 
มิลลิเมตร ในพ้ืนท่ี 1 m-2 ระเหยเป็นไอใน 1 วนั โดยอา้งอิง
จากค่าพลงังาน 2.45 MJ kg-1 (Novák, 2012) 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. ข้อมูลทางอุตุนิยมวทิยา 
ปริมาณน ้ าฝนในปี  พ .ศ .  2560 เ ท่ ากับ  1067.0 

มิลลิเมตร ปริมาณฝนในฤดูฝนคิดเป็น 85.6% การศึกษา

น้ีก าหนดฤดูฝน (พ.ค. ถึง ต.ค.) และฤดูแลง้ (พ.ย. ถึง 
เม.ย.) (Tanaka et al., 2008) ความช้ืนในดินมีแนวโน้ม
ตามรูปแบบของฝน (ฤดูฝน r = 0.88, p<0.05 และฤดูแลง้ 
r = 0.60, p>0.05) (ภาพท่ี 1a และ 1c) โดยมีค่าเฉล่ียใน
รอบปีเท่ากบัร้อยละ 17.9±5.5 ของปริมาณน ้ าในดินโดย
ปริมาตร ความช้ืนในดินในฤดูแลง้และฤดูฝนคิดเป็นร้อย
ละ 13.0±2.4 และ 22.7±2.0 ของปริมาณน ้ าในดินโดย
ปริมาตร (ตารางท่ี 1) อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิดิน
เฉล่ียมีค่าเท่ากับ 24.4±2.2 และ 24.7±2.4 ºC ตามล าดับ 
แรงดึงระเหยน ้ าในฤดูแลง้สูงกว่าฤดูฝนโดยมีค่าเท่ากบั
เท่ากบั 1.4±0.5 และ 0.9±0.2 kPa (ภาพท่ี 1b และ ตาราง
ท่ี 1) 
 

 
ภาพที่  1  ข้อมูลอากาศรายวันในพ้ืนท่ีป่าเต็ง รัง (a) 
ปริมาณน ้ าฝน ( rainfall) ความช้ืนในดิน ( soil water 
content) อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิดิน (air and soil 
temperature) และ (b) ปริมาณรังสีสุทธิ (net radiation) 
และแรงดึงระเหยน ้ า (vapor pressure deficit) แถบสีเทา
แสดงช่วงฤดูฝน 
 

2. รูปแบบของ ET ในป่าเต็งรัง 
ET ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 954.7 มิลลิเมตร ค่า ET 

รายฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001) ซ่ึงค่า ET ในฤดูฝน
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มากกว่าฤดูแลง้ 20 % โดย ET มีค่าต ่าสุดในเดือน ม.ค. 
และสูงสุดในเดือน ก.ค. (44.9±0.2 และ 104.2±0.6 mm 
ตามล าดบั) รูปแบบ ET รายวนัแสดงในภาท่ี 2a โดย ET 
ในรอบวนัจะเร่ิมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆตั้งแต่เวลา 8.00 น. และ
สูงสุดในเวลา 12.00-13.00 น. (ภาพท่ี 2b) อตัราของ ET 
รายวนัอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 8.8 mm day-1 อตัราเฉล่ียของ 
ET ในฤดูฝนและฤดูแลง้อยู่ท่ี 3.1±0.6 และ 2.1±0.5 mm 
day-1 ตามล าดบั (ภาพท่ี 2b) 

 
 

 
ภาพที่ 2  รูปแบบ  ET ในปี พ.ศ. 2560 (a) ET รายวนัใน
รอบ 1 ปี โดยแถบสีเทาแสดงช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม
ถึงตุลาคม (b) เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ET ในรอบวนัในช่วง 
1 ปี และรายฤดูกาล 
 

ตารางที่ 1  ปริมาณน ้ าฝนรวมรายฤดูกาลและรายปีในปี 
พ.ศ. 2560 (P) ค่าเฉล่ียรายฤดูกาลและในรอบปีของ 
อุณหภูมิอากาศ (Ta) อุณหภูมิดิน (Ts) ความช้ืนในดิน 
(SWC) ปริมาณรังสีสุทธิ (Rn) แรงดึงระเหยน ้ าในอากาศ 
(VPD) และการคายระเหยน ้ า (ET) (± คือ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน) 
 
 

Climate variables Season Annual 
Wet season Dry season 

P (mm) 913.7±95.1 153.4±55.9 1067.0±99.6 
Ta (ºC) 25.2±0.7 23.6±3.0 24.4±2.2 
Ts (ºC) 24.7±1.4 23.8±3.0 24.2±2.4 
SWC (%VWC) 22.7±2.0 13.0±2.4 17.9±5.5 
Rn (W m-2) 134.4±9.9 98.8±21.1 116.6±24.2 
VPD (kPa) 0.9±0.2 1.4±0.5 1.1±0.5 
Total ET (mm) 573.4 381.3 954.7 
Daily ET (mm day-1) 3.1±0.6 2.1±0.5 2.6±0.8 

 

3. ปัจจัยอุตุนิยมวิทยาที่มีบทบาทต่อ ET ของป่าเต็ง
รัง 
ET ในฤดูแลง้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความช้ืนใน

ดินท่ีสัมประสิทธ์ิสหสัมพัน ธ์  ( r) 0.87 (p<0.05) แต่
แปรผกผนักบัค่าแรงดึงระเหยน ้ า ขณะท่ีค่า ET กบัปัจจยั
อุตุนิยมวิทยาในช่วงฤดูฝนมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ชัดเจน 
(ภาพท่ี 3a-3c) อย่างไรก็ตามเน่ืองด้วยความช้ืนในดิน
ข้ึนกับปริมาณน ้ าฝน (ภาพท่ี 1a) ดงันั้นความช้ืนในดิน
และปริมาณน ้ าฝนจึงอาจเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ 
ET ในระบบนิเวศป่าเตง็รัง 

 

ป่ า เ ต็ ง รั ง ใน พ้ืน ท่ี ศึ กษ า มีการ สูญ เ สี ยน ้ า จ าก
กระบวนการของ ET คิดเป็น 89.5% ของปริมาณฝน สูง
กวา่ป่าชนิดอ่ืนๆ เช่น ป่าดิบเขา (Tanaka et al., 2008) ป่า
เบญจพรรณ (Nobuhiro et al., 2007) และจากการศึกษา
ในป่าเตง็รังท่ีก าลงัฟ้ืนตวั จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ET สูงถึง 
95% ของปริมาณน ้ าฝน (Sanwangsri et al., 2017) ทั้ งน้ี
อาจจะเน่ืองจากตน้ไมข้องป่าเต็งรังมีใบขนาดใหญ่ บาง
ชนิดมีขน เช่น พลวง ท าให้สามารถสกัดกั้นน ้ าไวไ้ด้
มากกวา่ 60% ของปริมาณน ้ าฝน (Chunkao et al., 1971) 
และเน่ืองจากป่าเต็งรังมีชั้นดินต้ืน ดงันั้นฝนท่ีตกลงมา
ส่วนใหญ่อาจจะเขา้สู่กระบวนการ ET อยา่งรวดเร็ว ซ่ึง
แตกต่างกบัป่าดิบเขาท่ีมีชั้นดินลึก มีชั้นซากพืชท่ีทบัถม
กนัหนา รวมถึงมีเรือนยอดปกคลุมตลอดปีจึงสามารถกกั
เก็บน ้ าในดินไว้ได้มากกว่าป่าเต็งรัง อย่างไรก็ตาม 
รายงานน้ี ได้น าเสนอข้อมูลการตรวจวดัระยะสั้ นใน
ช่วงเวลา 1 ปี ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ทราบ
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การคายระเหยน ้ าของป่าเต็งรังในเบ้ืองตน้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใชค้าดการณ์ปริมาณน ้ าท่า เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจดัการน ้ าบริเวณทา้ยน ้ าได ้เป็นตน้ 
 

 
ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์รายเดือนระหว่าง ET กับ (a) 
ปริมาณน ้ าฝน (b) ความช้ืนในดิน (c) แรงดึงระเหยน ้ า (r 
คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ท่ี 95%) 
 

สรุปผล 
การศึกษา ET โดยเทคนิค EC ของป่าเตง็รังในปี พ.ศ. 

2560 พบว่า ET รายปีอยู่ท่ี  954.7 มิลลิเมตร คิดเป็น 
89.5% ของปริมาณน ้ าฝน ในช่วงฤดูฝนกบัฤดูแลง้ ET อยู่
ท่ี 573.4±7.4 และ 381.3±11.7 มิลลิเมตร หรือคิดเป็น 
54% และ 36% ของปริมาณน ้ าฝน ตามล าดบั โดยพบว่า
ปัจจยัสภาพอากาศท่ีมีอิทธิพลกบั ET คือ ความช้ืนในดิน
และปริมาณน ้ าฝน ซ่ึงการตรวจวดั ET โดยเทคนิค EC 

แสดงรูปแบบของ ET ในรอบปี รายฤดูกาลและในรอบ
วนัในระบบนิเวศป่าเต็งรังได้ โดยขอ้มูลน้ีสามารถใช้
ประกอบการศึกษาสมดุลน ้ า  และ เ พ่ือ เ ป็นข้อ มูล
สนบัสนุนการตดัสินใจวางแผนบริหารจดัการทรัพยากร
ป่าไมแ้ละน ้ าได ้
 

 
ภาพที่ 4  ความสัมพนัธ์ปริมาณน ้ าฝนกบัความช้ืนในดิน
รายฤดูกาล 
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ถอดบทเรียนอุทกภัยสู่กระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน า้อย่างยัง่ยืน: กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม 

Form lesson learned of flood to the process of sustainable conservation in watershed forest 
restoration: a case study at Bann Bun Jam Community Forest 
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ABSTRACT 
The success of Bann Bun Jam’s watershed forest 

restoration, contributed to improve of life qualities in 
four aspects including: economic, social, cultural, and 
environment that leading to flood lesson learned 
visualizing through the process of sustainable 
conservation in watershed forest restoration. The 
objectives of this study were 1) collect and analyze the 
sustainable watershed forest restoration process by the 
community 2) synthesize the lesson and approaches to 
watershed forest restoration. Participation action 
research (PAR) was used. From the data synthesis, we 
found that the communities faced on flood and drought 
crises. After that, forest rehabilitation was designed by 
PDCA (Deming cycle) together with the concept of self-
reliance, forest conservation awareness and economic 
forest sufficient. Activities were supported by the royal 
forest department, government, Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives, local administration 
organization, educational institution researchers and 
academics. All supporters were the key for successful 
learning processes and participatory community 
watershed forest restoration. 
 

บทคดัย่อ 
ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าของชุมชนบา้นบุญ

แจ่ม ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน 4 มิติ คือ 
เศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม น ามาสู่การ
ถอดบทเรียนอุทกภยัสู่กระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าตน้
น ้ าอย่างย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) รวบรวมและ
วิเคราะห์กระบวนการฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าอย่างย ัง่ยืนโดย
ชุมชน (2) สังเคราะห์บทเรียนและแนวทางการฟ้ืนฟูป่า
ตน้น ้ า โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม 
(PAR) จากการสังเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ชุมชนบ้านบุญ
แจ่มเผชิญกับอุทกภยั วิกฤติความแห้งแลง้ จึงร่วมกัน
ออกแบบวิ ธีการ ฟ้ืนฟู ป่ าต้นน ้ า  โดยใช้วงจรการ
บริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA ร่วมกับแนวคิดการ
พ่ึงพาตนเอง การสร้างจิตส านึกรักษป่์า เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบกับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ หน่วยงาน
ราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
( ธ ก ส . )  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น 
สถาบันการศึกษา  นักวิจัยและนักวิชาการ ท าให้
กระบวนการเรียนรู้ประสบความส าเร็จและเกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ าของชุมชน 

 

บทน า 
บ้านบุญแจ่ม หมู่ 1 ต าบลน ้ าเลา อ าเภอร้องกวาง 

จังหวดัแพร่ หลงัจากเผชิญวิกฤติน ้ าท่วมในปี 2513 ท่ี
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น าไปสู่การเสียชีวิตของคนในชุมชน 6 คน ช่วงปี 2515-
2521 เกิดภาวะฝนแลง้ในปี 2522 ทุกคนในชุมชนประชุม
และลงมติร่วมกับกรมป่าไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ า โดย
ชุมชนร่วมกันบริจาคท่ีดินเส่ือมโทรม 1,000 ไร่ มีการ
ปลูกป่าทุกปี ดูแลรักษาดว้ยความร่วมแรงร่วมใจของคน
ในชุมชน มีการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนเม่ือปี 2545 จนถึง
ปัจจุบนั ปี 2561 มีพ้ืนท่ีป่าชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
กว่า  3 ,000ไร่  จากการบริจาค ท่ี ดินของชาวบ้าน ท่ี
ตระหนกัถึงความส าคญัของป่า ท าให้ไดรั้บการคดัเลือก
ใหรั้บรางวลัต่างๆ มากมายท่ีผา่นมา กวา่ 100 รางวลั เช่น 
ร า งวัล ยุ ว เ กษตรกรป ลูก ป่ า ไม้ ท่ี มี ผ ลง าน ดี เ ด่ น
ระดับประเทศ (ปี 2529) รางวลัรองชนะเลิศลูกโลกสี
เขียว (ปี 2556) รางวลัคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน หมู่บา้น
ดีเด่นบา้นสวยเมืองสุข (ปี 2558) รางวลัโล่พระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่ เยน็ เป็นสุข” และ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ “ชุมชนอุดมสุข” ตน้แบบ 
(ปี 2561) ปัจจุบนัเปิดเป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวถีิ 
น าภูมิปัญญา และวิถีชีวิต มาเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว 
เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เขา้มาศึกษาความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ศึกษาระบบการบริหารจดัการทรัพยากร
ในชุมชน และกระบวนการ ฟ้ืนฟู ป่ าผ่ านการ เ ล่ า
ประสบการณ์ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีประเมินมูลค่ามิได้ 
อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลท่ีทรงคุณค่าต่างๆ เหล่าน้ี ยงัไม่ไดมี้
การจดบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นหลงั 
ดงันั้น การถอดบทเรียนอุทกภยั สู่กระบวนการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าบ้านบุญแจ่ม จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) 
รวบรวมและวิเคราะห์ กระบวนการการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ า
อย่างย ัง่ยืนโดยชุมชน และ (2) สังเคราะห์บทเรียนและ
แนวทางการฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ า 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
การศึกษาถอดบทเรียนอุทกภยัสู่กระบวนการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าอย่างย ัง่ยืน (ป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม) เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) ท าการเก็บข้อมูลตั้ งแต่ เดือน

มีนาคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 โดยมีวิธีการศึกษา
ดังน้ี (1) การรวบรวมและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (2) การส ารวจเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การ
สมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูน้ าชุมชนและผูสู้งอายถึุงเหตุการณ์
ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่บา้นและป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม 
รวมทั้ งการรวบรวมข้อมูลเ ก่ียวกับ กระบวนการ/
ยทุธศาสตร์ ในการบริการจดัการและพฒันาป่าชุมชน (3) 
การส ารวจสภาพพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรมโครงการบริหาร
จดัการป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม 

 

ผลและวจิารณ์ 
1. บทเรียนจากอุทกภัยสู่การฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
บ้านบุญแจ่ม 
การจดัตั้งหมู่บา้นบุญแจ่มท่ีมีสภาพน่าอยูใ่นปัจจุบนั 

จากค าบอกเล่าของผูน้ าชุมชน และผูสู้งอายุในหมู่บา้น 
นั้น เร่ิมในปี พ.ศ. 2435 สภาพปัจจุบนั เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ 
มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบมีภูเขาลอ้มรอบ ประชาชน
ตั้ งบ้านเรือนเรียงรายอยู่สองฝ่ังแม่น ้ าแม่ค าปอง มี
ทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็นชุมชนคนพ้ืนเมือง มีพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนประมาณ 3,000 ไร่ ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่มท่ีมี
สภาพอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบนันั้นไดผ้่านการตดัไมอ้อก
จากการสัมปทานป่าไม ้ในปี 2505 และเกิดเหตุการณ์
อุทกภยัอยา่งหนกัในปี 2513 จนเป็นเหตุให้มีประชาชน
ในหมู่บา้นเสียชีวติ 6 หลงัจากท่ีชาวบา้นบุญแจ่มไดเ้ผชิญ
กบัความเสียหายจากอุทกภยัคร้ังใหญ่ ป่ากลายสภาพเป็น
เขาหัวโลน้ ในช่วงปี 2515-2521 เกิดฝนแลง้ ขาดแคลน
น ้ า ส่งผลให้ชาวบ้านและผู ้น าชุมชนได้ตระหนักถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในปี 2522 ทุกคนจึงเร่ิมหันมาฟ้ืนฟูป่า 
โดยการปลูกป่า การดูแล ป้องกนัไฟป่า การท าฝายชะลอ
น ้ า การป้องกนัการลกัลอบตดัไม ้มีการบูรณาการร่วมกบั
หน่วยงานต่างๆ ปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมโดยใช้
วงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA (Deming, 1986
) ของผูน้ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการ
ป่าชุมชน ร่วมกับแนวคิดการพึ่ งพาตนเอง การสร้าง
จิตส านึกรักษป่์า เศรษฐกิจพอเพียง มีการหนุนเสริมจาก

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Edwards_Deming&action=edit&redlink=1
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กรมป่าไม ้หน่วยงานราชการ องค์การบริหารงานส่วน
ทอ้งถ่ิน ธกส. สถาบนัการศึกษา นกัวิจยัและนักวิชาการ 
จนในปี 2561 สามารถฟ้ืนฟูป่าชุมชนกวา่ 3,000 ไร่ ตาม
แผนผงัเส้นเวลาการพฒันาฟ้ืนฟูป่าชุมชน (ภาพท่ี 1) ป่า
ต้นน ้ าของบ้านบุญแจ่มได้รับการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่ง

อาหาร แหล่งศึกษา วิจยั แหล่งความรู้ดา้นนิเวศวิทยาป่า
ไม ้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบ
ของการบริหารจัดการป่าโดยชุมชน ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของคนบ้านบุญแจ่มได้รับการพฒันาใน 4 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม (ภาพท่ี 2) 

 

 
ภาพที ่1  เสน้เวลาการพฒันาฟ้ืนฟปู่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม 

 

 
ภาพที ่2  กระบวนการฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ าของชุมชนบา้นบุญแจ่ม 
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จากการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูล พบว่า กระบวนการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าบ้านบุญแจ่ม
สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 2 

 

2. นิเวศวทิยาป่าไม้หลงัการฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าชุมชน 
ป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ไร่ ท่ี
ชุมชนร่วมกนัฟ้ืนฟู อนุรักษ์ตั้งแต่ปี 2522-ปัจจุบนั รวม
ระยะเวลา 40 ปี สภาพป่าชุมชนในช่วงฟ้ืนฟปีู 2553 และ
ปีปัจจุบนั (2560) ซ่ึงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 3 นบัเป็นแหล่งผลิตอาหารป่าและสร้างรายไดจ้าก
ของป่าให้กับชุมชนบ้านบุญแจ่มและหมู่บ้านอ่ืนท่ีอยู่
โดยรอบ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ แหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ และเป็นแหล่งตน้น ้ าใหก้บัอ่างแม่ค า
ปอง ท่ีหล่อเล้ียงชุมชนและพ้ืนท่ีการเกษตรกวา่ 6,000 ไร่ 
สามารถท าการเกษตรได้ทั้ งปี มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง โดยผลการส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม (ธนากร และ 
วรรณา, 2555) พบวา่ ป่าเต็งรัง มีพรรณพืชรวม 96 ชนิด 
ประกอบดว้ย ไมต้น้ ไมพุ้่ม ไมเ้ถาว ์ไมล้ม้ลุก หญา้ และ
เฟิร์น จ านวน 59, 7, 9, 19 และ 4 ชนิด ตามล าดบั โดย
พนัธ์ุไมเ้ด่นไดแ้ก่ เต็ง ประดู่ มะเก้ิม กุ๊ก รัง พลวง และ
เก็ดด า ส่วนป่าเบญจพรรณพบพรรณพืชในแปลงส ารวจ 
116 ชนิด จ าแนกเป็น ไมต้้น ไม้พุ่ม ไม้เถาว์ ไมล้้มลุก 
หญา้ ไผ่ และเฟิร์น จ านวน 86, 8, 5, 8, 2, 4 และ3 ชนิด 
ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุไมเ้ด่นไดแ้ก่ ประดู่ ไผ่บง แดง สัก 
เก็ดด า ผ่าเส้ียน กระพ้ี ง้ิวป่า และยอป่า เป็นตน้ โดยป่า
ชุมชนบา้นบุญแจ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากกวา่ป่าชุมชน
อ่ืนๆ ของจงัหวดัแพร่ (ธนากร และคณะ, 2554) ผลการ
ส ารวจสัตว์ป่า พบสัตว์ป่า (นก สัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม 
สตัวเ์ล้ือยคลาน สตัวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก แมลง) จ านวน
ทั้งส้ิน 153 ชนิด (ธนากร และ วรรณา, 2555) นอกจากนั้น
แลว้ สุจิตรา และคณะ (2561) ไดส้ ารวจความหลากหลาย
ของเห็ดและพืชกินไดใ้นพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นบุญแจ่ม ใน
ปี 2560-2561 พบเห็ดกินได ้จ านวน 9 สกุล 16 ชนิด โดย
เป็นเห็ดท่ีเจริญบนพ้ืนดิน 13 ชนิด และ บนท่อนไม้ผุ 3 
ชนิด ซ่ึงชนิดท่ีพบมากท่ีสุดจดัอยูใ่นสกุล Russula (จ านวน 

8 ชนิด) และเห็ดท่ีพบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) จดัเป็นเห็ดไม
คอร์ไรซา เช่น เห็ดแดงน ้ าหมาก เห็ดแดงเลือดนก เห็ดน ้ า
แป้ง เห็ดหน้าม่อย เห็ดตะไคลขาว ส่วนเห็ดท่ีพบบนท่อน
ไมผุ้ ไดแ้ก่ เห็ดหูหนูสีน ้ าตาล เห็ดกระดา้ง และเห็ดแครง 
ส่วนพืชผกักินไดพ้บ พบพืชกินได ้จ านวน 15 ชนิด โดย
ชนิดพืชเ ด่นและนิยมบริโภค รวมทั้ ง มี มูลค่ าทาง
เศรษฐกิจสูง ได้แก่ ผกัหวานป่า กระเจียว หน่อไม ้บุก 
และ อีลอกนอ้ย เป็นตน้ 
 

 
ภาพที ่3  สภาพป่าชุมชนบา้นบุญแจ่มหลงัการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ี 
(ท่ีมา: ประยกุตจ์ากภาพถ่าย Google earth พ.ศ. 2561) 
 

3. การพฒันาป่าชุมชนสู่การอนุรักษ์อย่างยัง่ยนื 
การฟ้ืนฟูป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม ในช่วงปี 2550-

ปัจจุบนั มีโครงการต่างๆ เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหลายโครงการ 
ดงัน้ี 

ปี 2550 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 
ได้ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เ พ่ือใช้เ ป็นหลักทรัพย์ 
สามารถน าไปกูเ้งินตามมูลค่าของไมท่ี้เพ่ิมข้ึนได ้สร้าง
แรงจูงใจใหทุ้กครัวเรือนหนัมาปลูกตน้ไม ้เช่นไมส้ัก ไผ่ 
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ไมผ้ลต่างๆ โดยมีพ้ืนท่ีปลูกเฉล่ียครอบครัวละ 3 ไร่ ท า
ใหใ้นช่วงปี 2550-2561 มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึนราว 500 ไร่ 

ปี 2555-2558 ชาวบา้นเห็นความส าคญัของป่าตน้น ้ า
จึงทยอยบริจาคท่ีดินเพื่อสร้างเป็นป่าชุมชนรวม 2,700 ไร่ 
ท าให้พ้ืนท่ีป่าชุมชนรวมประมาณ 3,700 ไร่ ซ่ึงทางกรม
ชลประทานขอพ้ืนท่ีกนัเขตรอบพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ าประมาณ 
700 ไร่ จึงเหลือพ้ืนท่ีป่าชุมชน 3,000 ไร่ 

ปี 2557 โครงการปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อย่าง 
โดยมหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ช่วย
ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ของชุมชนจ านวน 5 ไร่ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การฟ้ืนฟูป่า โดยใชห้ลกัการปลูกป่า 
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ท่ีเป็นแนวคิดการผสมผสาน
การอนุรักษ ์ดิน น ้ า และการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ควบคู่
กบัความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 

ปี 2560-2562 โครงการการวิจยัและพฒันาป่าชุมชน
ตน้แบบให้เป็นแหล่งผลิตผลิตผลอินทรียแ์บบธรรมชาติ
เพ่ือสร้างฐานอาหารและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างย ัง่ยืน 
โดยสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย ได้คดัเลือกป่าชุมชนบา้นบุญแจ่มเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ี
ส าหรับด าเนินการวิจัย ของโครงการ และได้ท าพ้ืนท่ี
ตน้แบบการผลิตเห็ดและพืชกินไดแ้บบอินทรียใ์นพ้ืนท่ี
ป่าชุมชนโดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 3 ไร่ 

 

สรุปผล 
ยุทธศาสตร์/กระบวนการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าของชุมชน

บ้านบุญแจ่ม ท่ีเร่ิมท ามาตั้ งแต่ ปี 2522 ถึง ปี 2561 คือ 
กระบวนการท่ีชุมชนร่วมกันออกแบบ โดยมีเป้าหมาย 
คือ การฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ า โดยใช้วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ หรือ PDCA (Deming, 1986) ของผู ้น าชุมชน
คณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมกบั
แนวคิดการพึ่ งพาตนเอง การสร้างจิตส านึกรักษ์ป่า 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการหนุนเสริมจากกรมป่าไม้ 
หน่วยงานราชการ องคก์ารบริหารงานส่วนทอ้งถ่ิน ธกส. 

สถาบนัการศึกษา นกัวิจยัและนักวิชาการ ส่งผลให้บา้น
บุญแจ่มจึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมคุณภาพใน 4 มิติ 
คือ เศรษฐกิจดี  สังคมน่าอยู่  ว ัฒนธรรมเด่น และ
ส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณชาวบา้นบุญแจ่ม ต าบลน ้ าเลา อ าเภอร้อง

กวาง จงัหวดัแพร่ ทุกท่านท่ีเสียสละเวลาใหข้อ้มูล 
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การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเชิงนโยบายในโครงการอนุรักษ์ 
ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพืน้ที่ลุ่มต ่าล าน า้เจ้าพระยา 
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บทคดัย่อ 
สถานการณ์ปัจจุบนัตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีปรากฏส่วน

ใหญ่อาศยัอยูใ่นวดั โรงเรียน สวนสาธารณะและสองขา้ง
ถนน โดยตน้ไมข้นาดใหญ่เหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัปัญหา
การดูแลรักษาท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การเทปูนลอ้มรอบราก
ตน้ไม ้ล าตน้เป็นแผล การตดัแต่งก่ิงท่ีไม่เหมาะสม เป็น
ต้น  ท าให้ เ กิดการตายของต้นไม้ขนาดใหญ่  จึ ง มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ของการลงทุนเชิงนโยบายในโครงการอนุรักษ์ตน้ไม้
ขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี ลุ่มต ่ าล าน ้ า เจ้าพระยา โดยการ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชเ้กณฑก์ารตดัสินใจท่ีมีการปรับค่าของ
เวลาเ พ่ือหาค่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ
โค ร งก าร  อัต ร าผลประโยชน์ ต่ อ ต้น ทุน  อัต ร า
ผลตอบแทนภายในของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) มี
ค่าเท่ากับ 85,355,147.54 บาท อตัราผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.11 และอตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 8.5 ต่อปี ซ่ึงมากกวา่
อัตราส่วนลดท่ีก าหนดไว ้ร้อยละ 7 ดังนั้ น โครงการ
อนุรักษ์ตน้ไมข้นาดใหญ่มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนเชิง
นโยบายในการดูแลรักษาตน้ไมข้นาดใหญ่ในพ้ืนท่ีลุ่มต ่า
ล าน ้ าเจา้พระยา ส าหรับเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการวางแผน

งานยทุธศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป ดา้นการสร้างการ
เติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม โดย
การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
 

บทน า 
การสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเจ้าพระยา เร่ิม

ตั้ งแต่แนวคิดพระราชด า ริในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 (จามรี, 2558) เร่ืองการ
ปลูกไมย้ืนตน้ริมถนนและริมคลอง ส่วนใหญ่ใชไ้มพ้ื้น
ถ่ินของไทยท่ีหาไดง่้ายและเจริญเติบโตไดดี้ จนกระทัง่
ปัจจุบนัไมข้นาดใหญ่เหล่าน้ีไดเ้ติบโตและหลงเหลือใน
บางพ้ืนท่ีของลุ่มน ้ าเจา้พระยา การตระหนกัในคุณค่าของ
ฐานทรัพยากรเหล่าน้ี ส่งผลให้เกิดการต่ืนตัวในการ
อนุรักษเ์พ่ือชนรุ่นหลงั โดยเครือข่ายภาคประชาชนไดมี้
การยื่นขอ้เรียกร้องเพ่ือร่วมงานกันสร้างระบบบริหาร
จดัการตน้ไมใ้นเมือง เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์จากตน้ไม้
ในทุกมิติ (มานพ, 2560) ซ่ึงปัจจุบนัตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ี
ปรากฏอาศัยตามวดั โรงเรียน สวนสาธารณะและสอง
ข้างถนน โดยต้นไม้ขนาดใหญ่เหล่าน้ีต้องเผชิญกับ
ปัญหาการดูแลรักษาท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การเทปูนลอ้มรอบ
รากตน้ไม ้ท าให้รากตน้ไมห้ายใจล าบาก ทั้งยงัเส่ียงต่อ
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การถูกตดั เน่ืองจากก่ิงก้านท่ีใหญ่ หรือล าตน้เป็นแผล
และอ่อนแอง่าย เป็นแหล่งเจาะท าลายของแมลง เป็นตน้ 
(National Geographic Thai, 2560) เป็นสาเหตุของการ
ตายส าหรับตน้ไมใ้นระยะต่อมา 

ดา้นต่างประเทศไดใ้ห้ความส าคญัของตน้ไมข้นาด
ใหญ่เป็นอย่างยิ่ง โดยมีกฎระเบียบและแนวทางในการ
อนุรักษ์ท่ีน ามาปฏิบติัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในเอเซีย 
และยุ โ รป  (MGR, 2561) โดย สิงคโป ร์ ได้ มี กฎ ท่ี
ก าหนดให้มีรุกขกรประจ าเขตเพ่ือดูแลตน้ไมใ้นพ้ืนท่ี
บริเวณเขตนั้นๆ (พชัรินทร์, 2560) หรือแมก้ระทัง่อินเดีย
ท่ี มีกฎหมายห้ามตัดต้นไม้หากจะตัดต้นไม้ใน ท่ี
สาธารณะหรือแมก้ระทัง่ในบา้นตวัเอง ก็ตอ้งท าเร่ืองขอ
อนุญาตหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเสียก่อน (ปัทมน, 2560) 
ดังนั้ น เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาต้นไมข้นาด
ใหญ่ใหค้งอยู ่วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนในโครงการอนุรักษ์
ตน้ไมข้นาดใหญ่ในพ้ืนท่ีลุ่มต ่าล าน ้ าเจา้พระยา โดยผล
การศึกษาสามารถเป็นข้อมูลสนับสนุนและเสนอต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์
ตน้ไมข้นาดใหญ่ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเจา้พระยา 
 

พื้นทีศึ่กษา 
พ้ืน ท่ี ลุ่มต ่ าล าน ้ า เจ้าพระยา ระยะทางรวม 372 

กิโลเมตร โดยครอบคลุมพ้ืน ท่ี  10 จังหวัด  ได้แ ก่  
นค รสวร รค์  ชั ย น าท  สิ ง ห์ บุ รี  ลพ บุ รี  อ่ า งท อ ง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 
และสมุทรปราการ 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิจาก

งานวิจยันิเวศวิทยาของไมข้นาดใหญ่เพ่ือการอนุรักษใ์น
เขตพ้ืนท่ีลุ่มต ่าแม่น ้ าเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2561 โดยการ
คัดเลือกไม้ขนาดใหญ่ท่ีเป็นไม้ดั้ งเดิมในพ้ืนท่ีลุ่มต ่ า
แม่น ้ าเจ้าพระยา โดยก าหนดขนาดตามความโตสูงสุด
ของไมแ้ต่ละชนิด เช่น ยางนา ตะเคียน สะตือ ไทรยอ้ย 
โพธ์ิศรีมหาโพ มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีระดบัความสูง

เพียงอก (DBH) ท่ีมากกวา่ 100 ซม. ตะโกสวน จนั ขนาด 
DBH ท่ีมากกวา่ 50 ซม. ล าพ ูพงักาหัวสุม โกงกางใบเล็ก 
ขนาด DBH ท่ีมากกว่า 20 ซม. เ ป็นต้น และท าการ
ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของตน้ไมข้นาดใหญ่ ดา้น
ปริมาตรไม ้ด้านคาร์บอนเครดิต และด้านความเช่ือใน
พ้ืนท่ีลุ่มต ่าล าน ้ า 
 

การวิ เคร าะห์ ข้อมู ล เ ชิ งพร รณน า ( Descriptive 
Analysis) 
จะอธิบายให้ทราบถึงสภาพข้อมูลโดยทั่วไปของ

มูลค่าผลประโยชน์ของตน้ไมข้นาดใหญ่ 
 

การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
1) ก าหนดระยะเวลาอายุของโครงการเท่ากบั 20 ปี 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิ ต รกับ ส่ิ ง แวดล้อม  โด ยก าร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อท า ง
เศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

2) ก าหนดอตัราคิดลด ร้อยละ 7 จากอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหสิ้นเช่ือปี 2560-2561 (ธนาคารกรุงไทย, 2561) 

3) ต้นทุนของโครงการ คือ การประเมินต้นทุน
ค่าใช้จ่ายขั้นต ่า โดยน ามูลค่าผลประโยชน์ของต้นไม้
ขนาดใหญ่ท่ีได้มาคูณด้วยระยะเวลา 10 ปี เน่ืองจาก
ตน้ไมเ้จริญเติบโตเต็มท่ีส าหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ดา้นตน้ทุนของการด าเนินการวางแผนระบบและกลไก
ของการใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการ
คลงัเพ่ือส่ิงแวดลอ้มใชร้ะยะเวลาในการลงทุน 10 ปี (ปีท่ี 
1-10) ส่วนอีก 10 ปีหลงั (ปีท่ี 11-20) คาดการณ์วา่ระบบ
และกลไกท่ีวางรากฐานไว ้สามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเองและความร่วมมือในเครือข่ายภาคประชาชน 

4) ผลประโยชน์ของโครงการ คือ ผลประโยชน์ดา้น
ปริมาตรไม ้คาร์บอนเครดิต และดา้นความเช่ือท่ีไดรั้บ 

5) เกณฑ์การตดัสินใจเพื่อการลงทุน ใช้เกณฑ์การ
ตดัสินใจท่ีมีการปรับค่าของเวลาเพ่ือหาค่า (กฤษณ์ และ 
ธนัวา, 2547) รายละเอียดการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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- มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (Net 
Present Value: NPV) หาก NPV ท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 0 หรือ
เป็นบวก เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 

- อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: 
BCR) เกณฑ์น้ีแสดงถึงอตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์กบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายตลอด
อายขุองโครงการ เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินเลือกโครงการ
คือ BCR ท่ีมีค่ามากกว่า 1 หมายความว่าผลตอบแทนท่ี
ไดจ้ากโครงการมีค่ามากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 

- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 
Rate of Return: IRR) คื ออัตรา คิดลด ท่ีท า ให้ มูลค่ า
ปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากับ 0 อตัราท่ีจะกล่าวถึงน้ี จะเป็น
อัตราความสามารถของเงินทุนท่ีจะก่อให้เกิดรายได้
คุม้ค่ากบัการลงทุนในโครงการนั้นพอดี 
 

ผลและวจิารณ์ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของต้นไม้ขนาดใหญ่ 
ในพ้ืนท่ีลุ่มต ่าล าน ้ าเจา้พระยา พบ ตน้ไมข้นาดใหญ่ 

99 ชนิดจ านวน 1,224 ตน้ จากการส ารวจในปี 2561 พบ
มูลค่าการใช้ประโยชน์รวม 74,476,849.46 บาท (เฉล่ีย 
60,847.10 บ าท /ต้น )  แ บ่ ง ออก เ ป็น มูลค่ า เ น้ื อไม้  
58,752,554.01 บาท (เฉล่ีย 48,000.45 บาท/ต้น) มูลค่า
ของคาร์บอนเครดิต 15,215,935.46 บาท (เฉล่ีย 12,431.32 
บาท/ตน้) มูลค่าความเช่ือ 508,360 บาท (เฉล่ีย 415.33 
บาท/ตน้) 

 

ต้นทุนของโครงการ 
ตน้ทุนค่าใช้จ่ายขั้นต ่าของโครงการ โดยน ามูลค่า

ผลประโยชน์ของต้นไม้ขนาดใหญ่ ท่ี ได้  เ ท่ ากับ 
744,768,500 บาท โดยค านวณจากมูลค่าผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ 74,476,850 บาท (แหลมไทย และคณะ, 2561) ซ่ึง
คูณดว้ยจ านวน 10 ปี 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ขนาด
ให ญ่  มี มู ล ค่ า  4,750,000 บ าท  โ ด ย ค า น วณจ า ก
งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562 ด้านการแผนงาน
ยุทธศาสตร์การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายการคลงัเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม งบประมาณท่ีไดรั้บการ

จัดสรร  9.5 ล้านบาท (ส านักงบประมาณ ส านัก
นายกรัฐมนตรี , 2561) ซ่ึงกรณีถ้ามีการจัดสรรการใช้
งบประมาณเพียงคร่ึงหน่ึงในการน ามาใช้เป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนด้านระบบและกลไกในการ
ด าเนินนโยบายในการดูแลรักษาตน้ไมข้นาดใหญ่ 

 

ผลประโยชน์ของโครงการ 
พบผลประโยชน์ ขอ งต้นไม้ขนาด ใหญ่ รวม 

74,746,850 บาท ซ่ึงมูลค่าของผลประโยชน์ท่ีไดแ้ตกต่าง
กนัในแต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัจ านวนตน้ไมข้นาด
ใหญ่ท่ีส ารวจเจอในแต่ละพ้ืนท่ี โดยผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากการบริการของระบบนิเวศท่ีไดจ้ากตน้ไม ้(Nesbitt et 
al., 2017) บางส่วนตอ้งมีการลงทุนวางแผนการอนุรักษ์ 
เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ีดีของผูพ้กัอาศยัในเมือง 

 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพบว่า 

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (NPV) 
เท่ากับ 85,355,147.54 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่า
การลงทุนในโครงการ มีความคุม้ค่าต่อการลงทุน อตัรา
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เ ท่ากับ 1.11 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 1 แสดงวา่ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนมี
ค่ามากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป โครงการน้ีจึงคุม้ค่าต่อการ
ลงทุน และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
เท่ากับ ร้อยละ 8.5 ต่อปี ซ่ึงมากกว่าอัตราส่วนลดท่ี
ก าหนดไว ้ร้อยละ 7 (ตารางท่ี 1) ดงันั้น โครงการอนุรักษ์
ตน้ไมข้นาดใหญ่มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนเชิงนโยบาย
ในการดูและรักษาตน้ไมข้นาดใหญ่ในพ้ืนท่ีลุ่มต ่าล าน ้ า
เจ้าพระยา เ พ่ือให้เ กิดการตระหนักในการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการจัดท าโครงการ เช่นเดียวกับ
ประเทศตุรกีท่ีมีงานวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพของตน้ไม้
ในเมือง (Altunkasa et al., 2017) โดยงบประมาณท่ีใชคื้อ
ตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการอนุรักษต์น้ไม ้เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียวใหก้บัประชาชนต่อไป ซ่ึงการใหค้วามสนใจกบัการ
ประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เพื่อจดัท าโครงการของ
รัฐซ่ึงไม่ไดมี้เป้าหมายในการแสวงหาก าไรท่ีเป็นตวัเงิน 
แต่เ พ่ือการคงอยู่ของการบริการของระบบนิเวศใน



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 8 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหวา่ง วนัท่ี 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562 

การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย  หน้า 22 

ประเทศไทย เฉกเช่นเดียวกบักรุงลอนดอนในประเทศ
องักฤษ (London, 2014) ท่ีมีการจดัเตรียมยทุธศาสตร์ของ
ตน้ไมท่ี้อยูใ่นเมือง ควรมีการวางแผนเพ่ือการศึกษา การ
ป้องกนัและดูแลตน้ไมเ้พ่ือให้คงเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวในกรุง
ลอนดอนในระยะยาว 20 ปี โดยปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จของการน าโยบายไปปฏิบติั (ปิยาภรณ์ และ
คณะ , 2559) ควรประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ 
แรงจูงใจในการท างานของเจ้าหน้าท่ี สมรรถนะของ
หน่วยงานปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล การ
มอบหมายภารกิจ และความชดัเจนในเป้าหมาย 

 
ตารางที ่1  การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการอนุรักษต์น้ไมข้นาดใหญ่ 

ปี ตน้ทุนของ 

โครงการ (บาท) 

ผลประโยชน ์

ของโครงการ (บาท) 

อตัราคิดลด 7% มูลค่าปัจจุบนัของ 

ตน้ทุนรวม (บาท) 

มูลค่าปัจจุบนัของ 

ผลประโยชน์รวม (บาท) 

0 

1 

... 

20 

744,768,500.00 

4,750,000.00 

... 

0.00 

74,476,850.00 

74,476,850.00 

... 

74,476,850.00 

1.00 

0.93 

... 

0.26 

744,768,500.00 

4,439,252.34 

... 

0.00 

74,476,850.00 

69,604,532.71 

... 

19,246,233.31 

รวม (บาท) 778,130,512.32 863,485,659.86 

 

สรุปผล 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนใน

โครงการอนุรักษ์ตน้ไมข้นาดใหญ่ในพ้ืนท่ีลุ่มต ่าล าน ้ า
เจ้าพระยา พบว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ
โครงการ เท่ากบั 85,355,147.54 บาท อตัราผลประโยชน์
ต่อตน้ทุน เท่ากบั 1.11 และอตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ เท่ากับ ร้อยละ 8.5 ต่อปี ดังนั้ น โครงการ
อนุรักษ์ตน้ไมข้นาดใหญ่มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนเชิง
นโยบายในการดูแลรักษาตน้ไมข้นาดใหญ่ในพ้ืนท่ีลุ่มต ่า
ล าน ้ าเจา้พระยา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ดา้นการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดล้อม ส าหรับเป็นข้อมูล
สนบัสนุนการวางแผนงานยทุธศาสตร์ของประเทศไทย 
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The assessment of water yield from conservation forest using InVEST MODEL: 
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ABSTRACT 
The water retention and release from the 

conservation forest to the surrounding area is considered 
one of important ecosystem services and is the tangible 
product of forest which can assesses the value or natural 
capital. The assessment of water yield from conservation 
forest used InVEST model version 3.2, water yield 
deputy model. Determining factor and factor format are 
8 factors and 1 constant (seasonal factor), composed of 
raster file factor are the annual rainfall accumulation, the 
annual evapotranspiration, limited depth of roots, 
consumptive use and type of land use. Composed of 
vector file factor are the main watershed boundaries, 
subwatershed boundaries and the biophysical table 
which be saved in the csv (comma separated value) file 
format. Study areas are Rajjaprabha dam watershed in 
Surat Thani, is a part of the Klong Sang-Khao Sok forest 
complex, located at the northern end of the Mae Nam 
Tapi basin. The goal of the project is to evaluate the 
water of upstream forest that be released to Rajjaprabha 
dam to compare the values with the hydrological 
statistics of the dam. 

The results showed that the Rajjaprabha dam 
watershed has been totally to 873,217.17 rai or 
139,714.97 hectare. The areas cover 10.63 percent of 
Mae Nam Tapi basin. The total annual water release 

were 3,066,955,214.58 cubic meters/year or 3,512.25 
cubic meters/year/rai. However, results from this study 
can be compared with hydrological statistics of 
Rajjaprabha dam, which has a value of about 3,057 
million cubic meters / year, found that the results of the 
InVEST model assessment are 10 million cubic meters 
or 0.33 percent higher than the dam estimation, which 
the value can be used to evaluate the ecosystem service 
in the context of water release to the community. 
 

บทคดัย่อ 
การปลดปล่อยน ้ าจากพ้ืนท่ีป่าอนุรักษสู่์พ้ืนท่ีรอบขา้ง 

ถือเป็นหน่ึงในนิเวศบริการท่ีส าคญั และถือเป็นผลิตผลท่ี
เป็นรูปธรรมจากป่าท่ีจบัตอ้งและประเมินเป็นมูลค่าหรือ
ตน้ทุนทางธรรมชาติได ้การศึกษาปริมาณน ้ าของพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ์ในคร้ังน้ีใช้แบบจ าลอง InVEST เวอร์ชัน 3.2 
แบบจ าลองย่อย Water Yield จะก าหนดปัจจัยและ
รูปแบบของปัจจยัท่ีตอ้งใชใ้นการประมวลผลไว ้8 ปัจจยั 
และ 1 ค่าคงท่ีของฤดูกาล ประกอบดว้ยปัจจยัในรูปแบบ 
raster file ได้แก่ ปริมาณน ้ าฝนสะสมรายปี การคาย
ระเหยอา้งอิงรายปี ความลึกจ ากดัของราก ปริมาณน ้ าท่ี
พืชใช้ และประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปัจจัยใน
รูปแบบ vector file ได้แก่ ขอบเขตลุ่มน ้ าหลัก และ
ขอบเขตลุ่มน ้ าย่อย และปัจจยั ไดแ้ก่ ตารางชีวกายภาพ 
ในส่วนของพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ ลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นั้น เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ท่ี
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อยู่ในกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของ
ลุ่มน ้ าตาปี โดยเป้าหมายของโครงการนั้ น ต้องการ
ประเมินน ้ าของกลุ่มป่าท่ีให้น ้ าแก่เข่ือนรัชชประภา เพ่ือ
เปรียบเ ทียบกับสถิ ติทางชลศาสตร์ของเ ข่ือน ผล
การศึกษาพบวา่ลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภาซ่ึงมีขอบเขตพ้ืนท่ี
ประมาณ 873 ,217.17 ไร่ หรือ 139 ,714.97 เฮกตาร์ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 10.63 ของลุ่มน ้ าตาปี ให้ปริมาณ
น ้ ารายปีเฉล่ีย 3,066,955,214.58 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 
3,512.25 ลูกบาศก์เมตร/ปี/ไร่ โดยเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย
ปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้เข่ือน ของเข่ือนรัชชประภาซ่ึงมีค่า
อยูป่ระมาณ 3,057 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี แลว้นั้น ปรากฏ
วา่ผลจากการศึกษามีค่าประมาณการมากกวา่อยูป่ระมาณ 
10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 0.33 โดยค่าท่ีได้
สามารถน าไปใช้ในการประเมินมูลค่านิเวศบริการใน
บริบทของการปลดปล่อยน ้ าสู่ชุมชนดา้นล่างได ้

 

บทน า 
นิเวศบริการประการหน่ึงของระบบนิเวศป่าไมท่ี้มี

ต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกระบบนิเวศ คือความสามารถ
ในการกักเก็บและปลดปล่อยน ้ า ซ่ึงถือเป็นขั้ นตอน
กระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัของวฏัจักรน ้ า (hydrological 
cycle) ในโลก วฏัจกัรน ้ าในระบบนิเวศสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 แบบ คือ วฏัจักรน ้ าท่ีไม่ผ่านกระบวนการใน
ส่ิงมีชีวิตซ่ึงจะมีวงรอบของวฏัจกัรสั้น และวฏัจกัรน ้ าท่ี
ผ่านกระบวนการในส่ิงมีชีวิตซ่ึงจะมีวงรอบของวฏัจกัร
ยาว เช่น ผ่านกระบวนการคายน ้ าของพืช (transpiration) 
การขับถ่ายของสัตว์ (excresion) หรือการหายใจของ
ส่ิงมีชีวติ (respiration) โดยวฏัจกัรน ้ าในระบบนิเวศป่าไม้
จะพบไดท้ั้ง 2 แบบ กระบวนการท่ีส าคญัของวฏัจกัรน ้ า
ในระบบนิเวศป่าไม้ ได้แก่ 1) การคายระเหยเป็นไอ 
(evaportranspiration) เ ป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
สถานะของน ้ าท่ีอยู่บนพ้ืนผิวโลกไปสู่ชั้นบรรยากาศท่ี
เกิดจากการระเหยเป็นไอโดยตรง (evaporation) และการ
ค า ย น ้ า  ( transpiration) ข อ ง พื ช  2 )  ห ย า ด น ้ า ฟ้ า
(precipitation) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงสถานะของ
น ้ าในชั้นบรรยากาศสู่พ้ืนผิวโลกจากไอกลายเป็นน ้ าโดย

การกลัน่ตวั (condensation) ในรูปแบบของฝน ลูกเห็บ
หรือหิมะ 3) การซึมลงดิน (infiltration) เป็นกระบวนการ
ท่ีน ้ าท่ีตกลงสู่ผิวดินซึมผ่านผิวดินและแพร่ลงไปในดิน
ตามแรงดึงน ้ า (pressure force) จนดินอ่ิมตวั และจะไหล
ลึกลงไปตามแรงโนม้ถ่วงของโลก (gravity force) 4) การ
เกิดน ้ าท่า (runnoff) เป็นกระบวนการท่ีน ้ าท่ีตกลงสู่ผิวดิน
แลว้ไม่สามารถถูกกกัเก็บไวใ้นดินไดด้ว้ยปัจจยับางอยา่ง 
เกิดการไหลไปยงัจุดรวมน ้ าต่างๆ เป็นแหล่งท่ีมาของน ้ า
ท่ีถูกน าไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ น ้ าบน
ผิวดิน (surface runoff) น ้ าใต้ผิวดิน(subsurface flow) 
และน ้ าใตดิ้น (groundwater flow) 

กระบวนการท่ีส าคญัทั้ง 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้
แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบนิเวศป่าไมมี้ส่วนช่วยใหว้ฏัจกัรน ้ า
มีความสมดุล เอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์
โดยจะพบว่าชั้ นบรรยากาศเหนือพ้ืน ท่ีป่าไม้จะมี
ความช้ืนสูงจากกระบวนการคายระเหย ฝนท่ีตกลงใน
พ้ืนท่ีป่าไมจ้ะถูกลดแรงปะทะและชะลอเวลาการตกลงสู่
ดินโดยชั้นเรือนยอดของตน้ไม ้โครงสร้างดินในพ้ืนท่ีป่า
ไมมี้ส่วนผสมของซากพืชซากสัตวสู์งเกิดช่องวา่งในดิน
มากสามารถดูดซึมน ้ าได้ดี อีกทั้ งต้นไม้สามารถช่วย
ชะลอการไหลบ่าของน ้ าบนผิวดินเป็นการช่วยเพ่ิม
ระยะเวลาการซึมลงดินได้มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
พ้ืนท่ีลกัษณะเดียวกนัแต่ไม่มีตน้ไมป้กคลุม น ้ าจากพ้ืนท่ี
ป่าไมจ้ะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาไหลรวมกนั จากร่อง
น ้ าเล็กๆสู่ ร่องน ้ าใหญ่ สู่ล าห้วย สู่ล าคลองและแม่น ้ า 
โดยอาจถูกกกัเก็บโดยฝาย อ่างเก็บน ้ า หรือเข่ือน ก่อนท่ี
จะไหลลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทรไป 

การประเ มินปริมาณน ้ า ท่ า ส่วนใหญ่มักจะถูก
ด าเนินการบริเวณตอนล่างของแม่น ้ าล าธารท่ีเป็นแหล่ง
ชุมชนและทางคมนาคมสะดวก ส่วนบริเวณท่ีเป็นภูเขา 
ตน้น ้ าล าธารหรือการคมนาคมไม่สะดวกจะมีขอ้มูลนอ้ย 
จึงใช้การประเมินจากค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าท่า (runoff 
coefficient) โดยวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
น ้ าท่ารายปีเฉล่ียกบัปริมาณฝนรายปีเฉล่ีย เพ่ือใชเ้ป็นตวั
แปรในการประเมินปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียของแต่ละลุ่มน ้ า
หลกั (ส่วนอุทกวทิยา, 2552) ในส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีตน้น ้ าล า
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ธารท่ีมีลักษณะเป็นล าน ้ าย่อยเล็กๆ มากมายนั้ น การ
ติดตั้ งอุปกรณ์และด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมิน
ปริมาณน ้ าท่าให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีตน้น ้ าท่ีไหลในทุกล า
ธารนั้นจ าเป็นตอ้งใช้งบประมาณและก าลงัคนจ านวน
มากซ่ึงเป็นไปไดย้ากมาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช โดยส่วนวิจัยต้นน ้ า (2554) จึงได้พฒันา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใชป้ระเมินค่าน ้ าท่าท่ีไหล
ในล าธารจากลุ่มน ้ าพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีไม่มีอุปกรณ์ในการ
เก็บวดัข้อมูลน ้ าท่าข้ึนมา โดยประยุกต์ใช้วิธีการของ 
SCS-CN Methodology แห่งประ เทศสหรัฐอ เม ริกา 
ลกัษณะการท างานของแบบจ าลองดงักล่าวน้ี จะประเมิน
ค่าน ้ าท่าท่ีไหลในล าธารของลุ่มน ้ าเป้าหมายเป็นรายวนั  
โดยอาศยัการน าเขา้ขอ้มูล ปริมาณน ้ าฝนรายวนัของพ้ืนท่ี
ลุ่มน ้ าเป้าหมาย ปริมาณน ้ าท่ารายวนัของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า
ตัวอย่าง และสัดส่วนของค่า CN หรือค่า runoff curve 
number (ผลรวมของค่าคะแนนปัจจัยพ้ืนท่ีต้นน ้ าท่ีมี
บทบาทต่อการให้น ้ าท่าไหลในล าธาร) ระหวา่งพ้ืนท่ีลุ่ม
น ้ าเป้าหมาย กบัพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าตวัอยา่ง 

ส่วนในการศึกษาปริมาณน ้ าท่าของพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์
ค ร้ั ง น้ี ใ ช้ โ ม เ ด ล  InVEST (Integrated Valuation of 
Environmental Services and Tradeoffs) เวอร์ชนั 3.2 ซ่ึง
เป็นโปรแกรม stand alone แตกต่างจากเวอร์ชนัแรกๆท่ี
เ ป็น  tool box ในโปรแกรม ArcGIS โดยตัวโมเดล 
InVEST โมเดลยอ่ย Water Yield จะก าหนดปัจจยัท่ีตอ้ง
ใช้ในการประมวลผลไว ้8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน
เฉล่ียรายปี (precipitation) อตัราการคายระเหยเฉล่ียรายปี 
(reference evapotranspiration) ความลึกจ ากัดของราก 
(depth to root restricting) ปริมาณน ้ า ท่ี พืชใช้  (plant 
available water fraction) ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(landuse) ขอบเขตลุ่มน ้ าหลกั (watershed) ขอบเขตลุ่ม
น ้ า ย่ อ ย  ( sub-watershed) แ ล ะ ต า ร า ง ชี ว ก า ย ภ าพ 
(biophysical table) กับ อีกห น่ึ งค่ าค ง ท่ีของฤดูกาล 
(seasonal factor) ในส่วนของพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ ลุ่มน ้ า
เข่ือนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นั้น เป็นหน่ึงใน
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ท่ีอยูใ่นกลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก ตั้งอยู่
ทางเหนือสุดของลุ่มน ้ าตาปี โดยเป้าหมายของโครงการ

นั้น ตอ้งการประเมินน ้ าท่าของกลุ่มป่าท่ีใหน้ ้ าแก่เข่ือนรัช
ประภา เพ่ือเปรียบเทียบกบัสถิติทางชลศาสตร์ของเข่ือน 
ท่ีมีประมาณการน ้ าไหลเข้าอ่างรายปีไวท่ี้ 3,057 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงถ้าผลลัพธ์ได้รับการยอมรับก็จะ
สามารถน าผลไปสู่การประเ มินมูลค่าของทุนทาง
ธรรมชาติ (natural capital) ในแง่ของน ้ าท่าได ้
 

 
ภาพที ่1  ท่ีตั้งและขอบเขตป่าอนุรักษใ์นพ้ืนท่ีศึกษา 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
โมเดล InVEST เวอร์ชั่น 3.2 จะก าหนดปัจจัยและ

รูปแบบของขอ้มูลท่ีตอ้งน าเขา้ โดยชั้นขอ้มูลต่างๆจะถูก
จดัเตรียมด้วยโปรแกรม ArcGIS ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้
เวอร์ชัน่ 10.3 ขอ้มูลท่ีตอ้งใชป้ระกอบดว้ย 

1. ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย ใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ี ดาวน์
โหลดจาก www.worldclim.org เป็นขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน
สะสมเฉล่ียรายเดือนระหว่างปี ค.ศ. 1950-2000 เป็น
ขอ้มูล ESRI grids มีความละเอียด 30 arc-seconds หรือ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ต้องใช้ ArcGIS แปลงให้เป็น
ปริมาณน ้ าฝนสะสมเฉ ล่ียรายปี  ด้วยค าสั่ ง  raster 
calculation โดยบัน ทึกไว้ในแบบ raster file (ข้อมูล
ทอ้งถ่ินมีไม่ครอบคลุม และไม่ต่อเน่ืองยาวนานพอ) 

2. ขอ้มูลค่าเฉล่ียอา้งอิงการคายระเหยรายปี อา้งอิง
โดยใช้สมการท่ีดัดแปลงมาจากสมการของฮาร์กรีฟ
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(modified-hargreaves equation) โดย Droogers and Allen 
(2002) ดงัน้ี 

 

ETo = 0.0013⋅0.408RA(Tavg+17)⋅(TD-0.0123P)0.76 
โดยท่ี ETo    คือ ค่าการคายระเหยอา้งอิง (mm./day) 

    RA     คือ ค่าการรับรังสีจากดวงอาทิตย ์
    Tavg   คือ ค่าอุณหภูมิเฉล่ียรายวนั 
    TD      คือ ค่าความต่างของอุณหภูมิสูงสุดและ 

ต ่าสุด 
    P    คือ ค่าปริมาณน ้ าฝนสะสมรายเดือน 
 

ข้อมูล Tavg และ TD สามารถดาวน์โหลดได้จาก 
www.worldclim.org ไดเ้ช่นกนั เป็นขอ้มูลอุณหภูมิเฉล่ีย 
อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต ่าสุดรายเดือนระหว่างปี 
ค.ศ. 1950-2000 เป็นขอ้มูล ESRI grids มีความละเอียด 
30 arc-seconds เช่นเดียวกับขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนสะสม
เฉล่ีย ในส่วนของค่า RA สามารถค านวณไดจ้าก ตาราง 
Extraterrestrial Radiation Calculator โดยอาศัยหลกัการ
ท่ีวา่ค่าการรับรังสีจากดวงอาทิตยแ์ปรผนัตามค่า ละติจูด
(latitude) ท่ีเปล่ียนไป เราจึงสามารถสร้าง RA raster file 
ข้ึนมาได้ ด้วยโปรแกรม ArcGIS โดยเร่ิมจากการสร้าง 
shape file ด้วยค าสั่ง create fishnets โดยเลือก template 
จาก layer อุณหภูมิตัวใดตัวหน่ึง และให้มีจ านวนของ 
column เพียง 1 ส่วนจ านวนของ row ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสม (ในท่ีน้ีใส่ค่า 20 ท าให้แต่ละช่วงละติจูดห่าง
กนัประมาณ 1.6 ลิปดา) ในตาราง attribute ให้เพ่ิม field 
เขา้มา 2 field คือ id ให้ระบุ 1-20 และ field ช่ือ latitude 
โดยท าการ calculate geometry ให้เท่ากับ y ค่า latitude 
ทั้ง 20 ค่า จะถูกน าไปใส่ในตาราง Extraterrestrial ทีละ
ค่าเพ่ือค านวณค่า RA รายเดือน แลว้คดัลอกไปวางไวใ้น
ไฟล์ excel เม่ือใส่ครบทุกค่าแลว้จะท าการ join เขา้กับ 
attribute ของ RA shape file แล้วจึงจะ export ออกไป
เป็น raster file ทีละเดือนจนครบ 12 เดือน แลว้จึงน าไป
สร้างเป็น ETo raster แบบรายเดือน ด้วยค าสั่ง raster 
calculation โดยใช ้สมการท่ีดดัแปลงมาจากสมการของ
ฮาร์กรีฟ เม่ือได ้ETO ครบทุกเดือน ให้รวม raster ทั้ง 12 

เดือนเข้าด้วยกันด้วย raster calculation อีกคร้ัง จะได้ 
ETO raster file แบบรายปี 

3. การใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน(land 
use/land cover; LULC) ใช้การแปลตีความจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat TM5 (2015) ของศูนยป์ฏิบัติการภูมิ
สารสนเทศ(สุราษฎร์ธานี) ซ่ึงจ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ป่าดิบช้ืน พ้ืน
น ้ า และอ่ืนๆ (สวนผลไม ้สวนยางพารา และสวนปาล์ม
น ้ ามนั) โดยตอ้งจดัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ raster file ท่ีมี 
field ใน attribute อย่างน้อย 2 field ท่ีแสดงช่ือรูปแบบ
การใชป้ระโยชน์ (LULC_desc) และ รหัสของรูปแบบ
การใชป้ระโยชน์ (lucode) 

4. ขอ้มูลความลึกจ ากดัของราก(Root restricting layer 
depth) คือ ความลึกดินท่ีการงอกของรากถูกยบัย ั้งโดย
ลกัษณะทางกายภาพหรือทางเคมี ความลึกจ ากดัของราก
ได้มาจากแผนท่ีดิน ถา้ไม่มีความลึกจ ากัดของรากตาม
ชนิดของดิน ก็สามารถใช้ความลึกของดินแทนไดโ้ดย
การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการขุดหลุมดิน จ านวน 48 หลุม 
โดยเลือกสุ่มให้กระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนท่ีและสามารถ
เดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก เพ่ือวดัความลึกจากผิวดินถึงชั้น
หิน (รากถูกยบัย ั้งโดยลกัษณะทางกายภาพ) 

โมเดลตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็น raster file แต่จากขอ้มูลท่ี
ไดมี้ค่าพิกดัและความลึก (soildepth) ในแต่ละจุด จึงท า
ออกมาเป็น vector ก่อนจะแปลงเป็น raster ใช้ค  าสั่ง 
Interpolation ในโปรแกรม ArcGIS โดยตั้งค่า value เป็น 
soildepth 

5. ปริมาณน ้ าท่ีพืชน าไปใชไ้ด ้(plant available water 
content; PAWC) ค านวณจากโครงสร้างดิน โดยตอ้งขุด
หลุมดินตามจ านวนประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อ
น าดินเขา้ตรวจในห้องปฏิบติัการเพื่อหา เปอร์เซ็นตข์อง 
sand, silt, clay และ organic matter แลว้น าค่าท่ีได ้ไปใส่
ในสมการ soil water characteristic equation (Saxton and 
Rawls, 2006) ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของตาราง excel หลงัจาก
นั้น น าค่า plant available ท่ีค  านวณได ้ไปใส่ใน attribute 
ของขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (LULC.shp) โดยเพ่ิม 
field ช่ือ pawc ไวใ้ส่ตวัเลขท่ีได้มาให้ตรงตามประเภท
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การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แล้วจึงแปลงไฟล์ออกไปเป็น 
raster file โดยตั้งค่า value ใหเ้ป็น pawc 

6. ข้อมูลขอบเขตลุ่มน ้ าย่อย (sub-watershed) ใช้
ข้อมูลแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (digital elevation 
model; DEM) ความละเอียด 30 เมตร ในการสร้าง
ขอบเขตลุ่มน ้ ายอ่ยของพ้ืนท่ีศึกษา ในรูปแบบ vector file 
โดยใชโ้ปรแกรม ArcGIS ในการเตรียมขอ้มูล ดว้ยค าสั่ง
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

ค าสั่ ง  Con เ พ่ือแก้ไขค่ า  value ไม่ให้ ติดลบ 
(Expression = “value”>0) และแก้ท่ีติดลบให้มีค่าเป็น
ศูนย ์(Input false raster = 0) 

ค าสั่ง Fill เพื่อเติมเต็มขอ้มูลท่ีเสียหายดว้ยขอ้มูล
จาก pixel รอบขา้ง 

ค าสั่ง Flow Direction เพื่อระบุทิศทางการไหล
ของน ้ า ซ่ึงจะท าใหท้ราบขอบเขตของ sub-watershed 

ค าสั่ง Flow Accumulation เพ่ือระบุว่าน ้ าจะไป
สะสมอยูท่ี่ไหน 

ค าสั่ง Raster Calculation เพ่ือก าหนดขนาดของ 
map stream channel หรือ  ขนาดของ  sub-watershed 
นัน่เอง (เช่น ถา้ระบุค าสัง่ให้ output ท่ีไดจ้ากค าสัง่ Flow 
Accumulation > 1,000 นั่นจะหมายถึง การก าหนดให้ 
sub-watershed มีขนาดไม่น้อยกว่า 30x30x1000 หรือ 9 
ตารางกิโลเมตร 

ค าสั่ง Stream Link เพ่ือสร้างจุดเช่ือมโยงทางน ้ า 
และค าสั่ง  Watershed เ พ่ือสร้างไฟล์ข้อมูลพ้ืนท่ี ลุ่ม
น ้ าย่อย ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็น raster file ให้น าขอบเขต
พ้ืนท่ีศึกษามาตดัดว้ยค าสั่ง Extract by Mask แลว้แปลง
ผลลพัธ์ท่ีไดใ้หอ้ยูใ่นรูปแบบ vector file 

7. ขอ้มูลขอบเขตลุ่มน ้ าหลกั (watershed) ตอ้งอา้งอิง
กับขอบเขต 25 ลุ่มน ้ าหลกัของประเทศ โดยพิจารณา
ขอบเขตให้ใกล้เ คียงกัน ท่ี สุด และใช้ค  าสั่ ง  merge 
polygon จากชั้นขอ้มูล sub-watershed ผลลพัธ์ท่ีได้ตอ้ง
อยูใ่นรูปแบบ vector file เช่นเดียวกนั 

8.  ตารางชีวกายภาพ (Biophysical table) โมเดล 
InVEST จะก าหนดรูปแบบตารางมาให้เป็นนามสกุล 
* * * . csv ดัง นั้ น  ต้อ งคัด ลอกไฟล์ต า ร า งม าจ า ก 

C:\InVEST_3_2_0_x86\Hydropower\input เพ่ือมาแกไ้ข
ขอ้มูลใหต้รงกบัพ้ืนท่ีศึกษา ดงัน้ี 

หั ว ข้อ  LULC_desc คื อ  ค า อ ธิ บ า ย ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ ท่ี ดิน และหัวข้อ lucode คือ รหัสการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน สามารถคดัลอกมาจากขอ้มูลใน attribute 
ของไฟล ์LULC ท่ีเป็น raster file มาใส่ไดเ้ลย 

หัวข้อ Kc คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการคายระเหย 
(evapotranspiration coefficient) ของแต่ละประเภทการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1.5 สืบคน้ขอ้มูล
จากผลการศึกษาจากนักวิจยัในประเทศ โดยส่วนท่ีไม่มี
ผลการวจิยัสืบคน้จาก http://www.fao.org/docrep 

หัวขอ้ root_depth คือ ค่าความลึกของรากสูงสุด
ในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีหน่วยเป็น
มิลลิเมตร ได้จากรายงานการวิจัยของ Canadell et al 
(1996) ซ่ึงเป็นขอ้มูลความลึกสูงสุดของรากตามชนิดพืช
ในระดบัโลก และการเก็บขอ้มูลของพืชเกษตรในพ้ืนท่ี
บางส่วน 

หัวขอ้ LULC_veg ให้ระบุตวัเลขว่าประเภทการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินนั้ นๆ มีหรือไม่มีพืชพรรณปกคลุม 
โดย 1 คือ มี และ 0 คือ ไม่มี 

9 .  Zhang constant ใช้ค่ าความคง ท่ีของฤดูกาล 
(seasonal factor) โดยพิจารณาจากจ านวนวนัท่ีฝนตก
หนกัในรอบปีตามการศึกษาของ Donohue et al. (2012) 
อา้งโดย Sharp et al. (2014) ดงัสมการ 

Z = 0.2 x N 
เม่ือ N = จ านวนวนัท่ีฝนตกหนกั (>35 ม.ม.) 

 

ผลและวจิารณ์ 
พ้ืน ท่ี รับน ้ าของ เ ข่ื อน รัชชประภา มี พ้ืน ท่ี รวม 

873,217.17 ไร่ หรือ 139,714.97 เฮกตาร์ 
ผลลพัธ์ของขอ้มูลท่ีจะใส่ในโมเดล InVEST 
1. ข้อมูลปริมาณน ้ าฝนสะสมรายปีท่ีได้จากการ

ประมวลผล ดว้ยโปรแกรม ArcGIS ในรูปแบบ raster มี
ปริมาณสะสมทั้ ง พ้ืนท่ี  4,734,761 มิลลิเมตร หรือ 
4,734.761 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (ตารางท่ี 1) 
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2. การคายระเหยอา้งอิงรายปี ดว้ยสมการท่ีดดัแปลง
มาจากสมการของฮาร์กรีฟ และประมวลผลด้วย
โปรแกรม ArcGIS ในรูปแบบ raster file มีปริมาณการ
คายระเหยอ้างอิงรายปี  1,690,919 มิลลิเมตร หรือ 
1,690.919 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที ่1  ปริมาณน ้ าฝนสะสมและการคายระเหยอา้งอิง 
Month acc_rainfall_mm Total_Eto_mm 

January 66,957 196,783 
February 54,022 222,634 
March 101,146 266,328 
April 237,157 231,162 
May 553,397 126,288 
June 641,709 75,826 
July 649,265 81,097 
August 641,482 77,492 
September 756,198 51,531 
October 555,960 91,217 
November 338,858 115,192 
December 138,610 155,369 
Total 4,734,761 1,690,919 

 

3 .  การใช้ประโยชน์ ท่ี ดินและ ส่ิงปกค ลุม ดิน
รายละเอียดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพ้ืนท่ีรับน ้ าเข่ือน
รัชชประภา พ.ศ. 2558 ประมวลผลด้วยโปรแกรม 
ArcGIS ในรูปแบบ raster file มีรายละเ อียดการใช้
ประโยชน์ 3 รูปแบบหลกั ได้แก่ ป่าดิบช้ืน ผิวน ้ า และ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ (สวนผลไม้ สวยยางพารา และสวนปาล์ม
น ้ ามนั) ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

 
ภาพที ่2  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภา 
 

ตารางที ่2  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลุ่มน ้ ารัชชประภา 
LU_code LU_description Area (%) Area (rai) 

10 Forest 86.26 753,198 
50 Water 13.48 117,722 
90 Non forest 0.26 2,297 

 

4. ความลึกดิน (soil depth) 
ข้อมูลความลึกดินของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีได้จากการ

ประมวลผลดว้ยโปรแกรม ArcGIS ในรูปแบบ raster file 
มีหน่วยวดัเป็นมิลลิเมตร แสดงผลตามภาพท่ี 2 
 

5. ปริมาณน ้ าท่ีพืชน าไปใช ้
แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์การใชน้ ้ าจากดินของส่ิงปก

คลุมตามประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ พ้ืนน ้ ามี
ค่าเป็น 0 พ้ืนท่ีเกษตรได้แก่ ยางพารา ผลไม ้และปาล์ม
น ้ า มัน มี ค่ า  0.10 แ ล ะ พ้ื น ท่ี ป่ าสม บู ร ณ์ มี ค่ า  0.13 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
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ภาพที ่3  ความลึกดินและจุดหลุมดินบางส่วนในพ้ืนท่ีรับ
น ้ าเข่ือนรัชชประภา 
 

6. ขอบเขตลุ่มน ้ า ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 10.63 
เปอร์เซ็นต ์ของลุ่มน ้ าตาปี พ้ืนท่ีศึกษาตั้งอยูด่า้นทิศเหนือ
ของลุ่มน ้ า สามารถแบ่งพ้ืนท่ีศึกษาออกเป็น 3 ลุ่มน ้ ายอ่ย 
โดยจดัรูปแบบแต่ละชั้นขอ้มูลเป็น vector file (ตารางท่ี 3 
และ ภาพท่ี 3 
 

ตารางที ่3  ขอ้มูลลุ่มน ้ ายอ่ยเข่ือนรัชชประภา 
watershed_name area_sq.km subws_id area_sq.km 
Mae Nam Tapi 1,397.14 1 586.06 
(Rajjaprabha dam)  2 222.26 
  3 588.82 

 

ตารางที ่4  ตารางชีวกายภาพ ลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภา 
LU_description LU_code Kc Root_depth LU_veg 

Forest 10 0.83 7,300 1 
Water 50 1.00 0 0 

Non forest 90 0.71 2,500 1 
 

7. ตารางชีวกายภาพ ท่ีจดัรูปแบบเป็น csv file 
เม่ือน าปัจจัยต่าง ๆ น าเข้าประมวลผลในโมเดล 

InVEST v3.2-Water Yield พบวา่ พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชป
ระภา มีนิเวศบริการดา้นการให้น ้ าแก่ลุ่มน ้ าหลกัซ่ึงไดแ้ก่ 

ลุ่มน ้ าตาปี (ตารางท่ี 5) มีปริมาณรวม 3,066,955,214.58 
ลูกบาศกเ์มตร/ปี หรือ 3,512.25 ลูกบาศกเ์มตร/ปี/ไร่ 

 

ตารางที ่5  ปริมาณน ้ ารายปีจากลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภา 
ลุ่มน ้าหลกั wyield_m3/year ลุ่มน ้ายอ่ย wyield_m3/year 
แม่น ้าตาปี 3,066,955,214.58 1 1,350,337,843.48 
  2 518,465,934.94 
  3 1,198,151,436.16 
รวม   3,066,955,214.58 

 

 
ภาพที ่4  ขอบเขตลุ่มน ้ าตาปีและลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภา 
 

แบบจ าลองปริมาณน ้ ามีพ้ืนฐานมาจากความสมดุล
ของน ้ าแบบง่ายๆ โดยถือวา่น ้ าท่ีไม่ไดสู้ญเสียไปโดยการ
คายระเหยจะไหลออกมาจากลุ่มน ้ า แบบจ าลองน้ีเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ข้อมูลในช่วงเวลาเฉล่ียต่อปีของระดับ
พิกเซลขนาด 30 x 30 เมตร (ภาพท่ี 5) แต่รายงานผลใน
ระดบัลุ่มน ้ าย่อย ขอ้มูลท่ีใส่ในแบบจ าลองอย่างอ่ืนเช่น 
ความลึกจ ากดัของราก หรือปริมาณน ้ าท่ีมีส าหรับพืช จะ
มีความอ่อนไหวต่อความแปรผนัน้อยกว่า ดังนั้นหากมี
การเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง กบัปริมาณท่ีวดั
ได้จริงแลว้ตอ้งปรับแก้ขอ้มูล จึงควรเร่ิมจากขอ้มูลท่ีมี
ความอ่อนไหวต่อความแปรผนัมากกว่าก่อน อย่างไรก็
ตาม การศึกษาในคร้ังน้ีตอ้งการทดลอง run โมเดลเพื่อ
หาปริมาณน ้ าท่ีถูกปลดปล่อยจากพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ือ
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น าไปสู่การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนิเวศ
บริการในบริบทของการปลดปล่อยน ้ า และเหตุท่ีศึกษา
ในพ้ืนท่ีรับน ้ าของเข่ือนก็เพ่ือสามารถเปรียบเทียบคา่ท่ีได้
กบัขอ้มูลทางชลมาตรของเข่ือนนัน่เอง 

 

 
ภาพที ่5  ปริมาณน ้ าเฉล่ียรายปีในระดบัพิกเซล 
 

สรุปผล 
การศึกษาปริมาณน ้ าท่ีลุ่มน ้ าเข่ือนรัชชประภาให้

ออกมาโดยใช้โมเดล InVEST v.3.2 จากพ้ืนท่ีรับน ้ า
ทั้งหมด 873,217.17 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 10.63 
เปอร์ เ ซ็นต์ ของ ลุ่มน ้ าตาปี  ได้ผลลัพธ์ปริมาณน ้ า  
3,066,955,214.58 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 3,512.25 
ลูกบาศกเ์มตร/ปี/ไร่ มีค่ามากกวา่ตวัเลขการประมาณการ
ปริมาณน ้ าเข้าอ่างรายปีของเข่ือนรัชชประภา 10 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.33 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่าเป็นค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ีอยู่ในระดับท่ีน่าจะยอมรับได้เม่ือ
เทียบกบัเวลาและงบประมาณท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

เอกสารอา้งอิงท่ีมีการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบ พบว่ามีการศึกษาในพ้ืนท่ีต้นน ้ า
โดยเฉพาะภาคใต้น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย โดย
การศึกษาปริมาณน ้ าท่ามกัถูกด าเนินการในพ้ืนท่ี กลาง

น ้ าและปลายน ้ าเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีใช้
ในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลระดับภูมิภาคหรือระดับ
โลก และบางส่วนเป็นขอ้มูลท่ีอา้งอิงมาจากการศึกษาใน
พ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศไทย มีเพียงบางปัจจยัเท่านั้นท่ีได้
จากการเ ก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีจริง ซ่ึงหากมีเวลาและ
งบประมาณเพียงพอก็สามารถเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี
ศึกษาจริงเพ่ือความละเอียดและถูกตอ้งมากข้ึน 

ส าหรับการหามูลค่าดา้นนิเวศบริการในแง่ของการ
ใหน้ ้ าของป่าตน้น ้ ารัชชประภานั้น หากลองใชต้น้ทุนการ
ผลิตของการประปาส่วนภูมิภาค 20 บาท/ลูกบาศก์เมตร 
ผลท่ีไดส้รุปว่า ป่าตน้น ้ ารัชชประภามีมูลค่าดา้นการให้
น ้ าประมาณ 61,339 ลา้นบาท/ปี 
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บทคดัย่อ 
การประเมินมูลค่าน ้ าและการกกัเก็บคาร์บอนอุทยาน

แ ห่ ง ช า ติ ดอ ย สุ เ ทพ - ปุ ย  เ ป็ น ก า รป ระ เ มินท า ง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อใหท้ราบถึงมูลค่าการใชป้ระโยชน์ของ
ทรัพยากรน ้ าออกมาในรูปแบบตัวเ งิน เ พ่ือน าไป
ประกอบการตัดสินใจในการจัดการระบบนิเวศและ
ว า ง แ ผ น จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความตระหนักให้ผูใ้ช้
ประโยชน์เห็นถึงมูลค่าของระบบนิเวศ กระตุน้ให้เกิด
การอนุรักษ ์ลดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เพ่ือน าไปสู่การรู้จกัใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื จากการศึกษาพบวา่ ปริมาณน ้ าฝน
รวม 387.41 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี ให้ปริมาณน ้ า 227.20 
ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี (ร้อยละ 58.65 ของปริมาณน ้ าฝน
ทั้งหมด) โดยพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าหว้ยแม่ท่าชา้งใหป้ริมาณน ้ ามาก
ท่ีสุดเท่ากบั 47.32 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี และลุ่มน ้ าห้วย
ปะหนวดมีศักยภาพการให้น ้ ามากท่ีสุดคือ 1 ,567.44 
ลูกบาศก์เมตร/ไร่ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 340.80 
ลา้นบาท และมูลค่าการกกัเก็บคาร์บอนโดยใชมู้ลค่าการ
ซ้ือขายคาร์บอนในตลาดโลก โดยเป็นการซ้ือขายใน
ตลาดแบบสมัครใจ (voluntary carbon market: VCM) 
พบว่า ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าปกคลุมมี
ค่าเท่ากับ 4.12 ล้านตันคาร์บอน ปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์  มีค่ า เ ท่ ากับ  15 .12  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และจากการประเมินมูลค่ามูลค่า
การกกัเก็บคาร์บอน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีค่า
เท่ากบั 436.61 ลา้นบาท โดยสามารถแบ่งมูลค่าตาม 

 

ประเภทป่าปกคลุมไดด้งัน้ี ป่าดิบเขา 171.18 ลา้นบาท ป่า
เบญจพรรณ 209.69 ลา้นบาท/ปี และป่าเตง็รัง 55.73 ลา้น
บาท มูลค่าน ้ าและการกกัเก็บคาร์บอนรวมเท่ากบั 777.41 
ลา้นบาท 

 

บทน า 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นแหล่งตน้น ้ าล า

ธารท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะเด่นทางภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ระบบนิเวศป่าตน้น ้ าเป็นพ้ืนท่ีท่ี
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
เป็นแหล่งทุนทางธรรมชาติท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวติท่ีให้
ประโยชน์แก่มนุษย ์ในรูปแบบต่าง ๆ การเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนประชากรและการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมในระดบัมหภาคส่งผลให้เกิดความตอ้งการ
ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนตามกลไก
เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้ นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติบางอยา่งนั้นมีอยู่
อย่างจ ากัด การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินมูลค่าน ้ าและการกักเก็บคาร์บอน ในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการจดัการทรัพยากรซ่ึง
ถือว่าเป็นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource 
capital) ท่ีส าคญั และในเร่ืองของการตอบแทนคุณระบบ
นิเวศ (payment for ecosystem services : PES) อีกดว้ย 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

1. การประมาณน ้า 
1.1 จดัท าแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและป่าปก

คลุม โดยการน าเขา้ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศสี ปี พ.ศ. 
2545 และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 OLI 
บันทึกในระบบ Passive โดยใช้ภาพ Path 131 Row 47 
จ านวน 2 ภาพ คือ 25 ธ.ค.  2560 และ 11 ก.พ. 2561 
(สามารถดาวน์โหลดจาก www.earthexplorer.usgs.gov 
ของ  USGS ท่ี มีระบบ Operational Land Image (OLI) 
รายละเอียดจุดภาพเท่ากบั 30 เมตร) เพื่อจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและป่าปกคลุม 

1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี ใชข้อ้มูลปริมาณน ้ าฝน

เฉล่ียรายปี คาบ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 จาก
สถานีตรวจวดัปริมาณน ้ าฝนโดยรอบจ านวน 36 สถานี 
จ าก ศูนย์อุ ทกวิทย าชลประทานภาค เหนือ  กรม
ชลประทาน และน าข้อมูลปริมาณน ้ าฝนมาท าการ
ประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี (Interpolation) โดยใชว้ิธีประมาณ
ค่ า  Inverse Distance Weighting (IDW) ด้ ว ย ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

การคายระเหยรายปี ขอ้มูลเฉล่ียรายเดือนของ
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต ่ าสุด และค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายเดือน เวอร์ชนั 2.0 ระหวา่งปี ค.ศ. 1970-2000 
ความละเอียดของภาพ 900 เมตร และสามารถดาวน์
โหลดจาก www.worldclim.org 

ขอบเขตลุ่มน ้ าหลักและลุ่มน ้ าย่อย ใช้ข้อมูล
แบบจ าลองระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation 
Model: DEM) ในการจัดท าขอบ เขต ลุ่มน ้ า โดยใช้
โปรแกรมทางดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ความลึกจ ากดัของราก ส ารวจหนา้ตดัดินในพ้ืนท่ี
ศึกษา แลว้น ามาประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิการใชน้ ้ าของพืช สามารถหาดว้ย
สมการ Kcndvi=1.5625 * NDVI-0.05 (Rocha et al., 
2012) โดยใชข้อ้มูลค่าดชันีพืชพรรณ 2 ช่วงคือช่วงผลดั
ใบ  (11 ก.พ.  2561) และไม่ผลัดใบ  (25 ธ.ค .  2560)-
ป ริมาณน ้ า ท่ี พืชน าไปใช้ได้  (Plant available water 

content, PAWC) อา้งอิงค่าจากงานวิจยัท่ีท าการศึกษาใน
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปี พ.ศ. 2559 (กนัย ์
และ ณฐัวฒิุ, 2559) 

ความลึกของราก (Maximun root depth)  ความ
ลึกของรากไม่ไดห้มายถึงความลึกมากท่ีสุดของรากแกว้ 
(tap root) แต่จะใชเ้พียงความลึกของรากโดยประมาณท่ี
ร้อยละ 90 ของมวลชีวภาพ โดยใชข้อ้มูลจาก (Canadell 
et al., 1996) 

1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การประมาณน ้ า ด้ว ยแบบจ าลอง  InVEST 

เวอร์ชัน 3.3.3 แบบจ าลองย่อย Water yield พฒันาโดย 
Natural Capital Project โ ด ย ใ ช้  8  ปั จ จั ย ใ น ก า ร
ประมวลผลเพื่อให้แบบจ าลองวิเคราะห์ในดา้นศกัยภาพ
ในการให้น ้ าเป็นลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และปริมาณน ้ าใน
ลุ่มน ้ ามีหน่วยลูกบาศกเ์มตรต่อปี 

 

2. การประมาณการกกัเกบ็คาร์บอน 
2.1 ใชข้อ้มูลการวิจยัการกกัเก็บคาร์บอนในมวล

ชีวภาพรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละชนิดป่า โดยแบ่งเป็น การ
กกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน การกกัเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพใตดิ้น การกกัเก็บคาร์บอนในดิน 
และการกกัเก็บคาร์บอนในสารอินทรียท่ี์ตายแลว้ (ตาราง
ท่ี 1) 
 

ตารางที ่1  การกกัเก็บคาร์บอนในแต่ละชนิดป่า 

ชนิดป่า 
คาร์บอนในมวลชีวภาพ (ton C·ha-1) 

เหนือ
พื้นดิน 

ใตดิ้น ในดิน 
ในซาก

อินทรียวตัถุ 

ป่าดิบเขา 148.74*1 19.72*2 133.03*1 3.43*3 
ป่าเบญจพรรณ 80.32*1 6.53*2 136.57*1 2.1*2 
ป่าเตง็รัง 59.08*1 15.27*2 67.99*1 2.1*2 

ที่มา: *1ณฐัลกัษณ์ (2552), *2IPCC (2006), *3สุนทร (2559) 
 

2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์การกกัเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่า โดย

ใช้่แบบจ าลอง InVEST 3.3.3 โดยข้อมูลท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ แผนท่ีป่าปกคลุม และตารางการกักเก็บ
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คาร์บอน จะได้ค่าการกักเก็บคาร์บอนต่อตาราง กริด 
(pixel) 

การประเมินมูลค่าโดยใช้เทคนิคราคาตลาด 
(Market Price) การประเมินโดยใช้เทคนิคราคาตลาด 
โดยใชร้าคาจากผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือขายผ่านตลาดในการ
อา้งอิงราคาเพ่ือมาประเมินมูลค่าขอทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยู่
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพ่ือค านวณมูลค่าให้
ออกมาอยูใ่นรูปแบบตวัเงิน (ขนิษฐา และคณะ, 2554) ซ่ึง
ราคาน ้ าดิบท่ีใชใ้นการหามูลค่านั้น จะแตกต่างต่างกับ
ออกไปในแต่พ้ืนท่ีโดยได้อ้างอิงจากการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ซ่ึงมีราคาต่อหน่วยเท่ากบั 1.5 บาท
ต่อลูกบาศกเ์มตร สามารถค านวณหามูลค่าของทรัพยากร
น ้ าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ดงัสมการต่อไปน้ี 

V = Q * P 
เม่ือ  V = มูลค่าทรัพยากรน ้ า 
        Q = คือ ปริมาณน ้ าท่า (ลูกบาศกเ์มตร/ปี) 
         P = คือ ราคาตลาด (1 ลูกบาศกเ์มตร 

เท่ากบั 1.5 บาท) 
 

ก า รป ร ะ เ มิ น มู ลค่ า ก า ร กัก เ ก็ บ ค า ร์ บ อน 
ประยุกต์ใช้วิธี Market valuation และ Cost replacement 
method (พงษ์ศกัด์ิ และ พิณทิพย,์ 2552) ทั้ งน้ีมูลค่าของ
คาร์บอนในมวลชีวภาพประเมินจากการซ้ือขายคาร์บอน
ในตลาดโลก โดยเป็นการซ้ือขายในตลาดแบบสมคัรใจ 
(voluntary carbon market: VCM) มู ลค่ าก าร ซ้ือข าย
คาร์บอน เท่ากับ 3.3  US$/tonC (Kelley, 2016) หรือ 
105.99 บาท/ตนัคาร์บอน (อตัราแลกเปล่ียน 32.117 บาท/
ดอร์ล่าสหรัฐ) ดงัสมการต่อไปน้ี 
 

มูลค่าการกกัเก็บคาร์บอน = ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน 
x มูลค่าการซ้ือขายคาร์บอนแบบสมคัรใจ 
 

ผลและวจิารณ์ 
ผลการศึกษาเร่ืองการประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์

ของทรัพยากรน ้ า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แบ่งได้
เป็น 3 ส่วน คือ ปัจจยัท่ีใชใ้นการประมาณน ้ าท่า ผลการ

ประมาณน ้ าด้วยแบบจ าลอง  InVEST และมูลค่ า
เศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรน ้ า 

1. ปัจจยัทีใ่ช้ในการประมาณน ้าท่า 
1.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและป่าปกคลุม อุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 172,925 ไร่ เป็น
พ้ืนท่ีป่า 143,856 ไร่ และเป็นพ้ืนท่ีไม่ใช่ป่า 29,068 ไร่ 
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 
ป่าดิบเขา 42,938 ไร่ ป่าเบญจพรรณ 71,381 ไร่ ป่าเต็งรัง 
29,538 ไร่ นาขา้ว 5,962 ไร่ ไมผ้ล-ไมย้ืนตน้ 7,356 ไร่ 
พืชไร่-พืชผกั 7,844 ไร่ และท่ีอยูอ่าศยัและพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
7,906 ไร่ 

1 . 2  ป ริ ม าณน ้ า ฝ น เ ฉ ล่ี ย  (Average annual 
precipitation) การประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ีจากขอ้มูลปริมาณ
น ้ าฝนเฉล่ียรายปี คาบ 10 ปี ระหว่าปี 2550-2559 จาก
สถานีตรวจวดัปริมาณน ้ าฝนจ านวน 36 สถานี การประ
มารค่าปริมาณน ้ าฝนสูงสุด ต ่าสุด เฉล่ียเท่ากบั 1506.41, 
1073.79 และ 1260.56 มิลลิเมตรตามล าดบั 

1 .3  การคายระ เหยอ้าง อิ งราย ปี  (𝐸𝑇 o) คือ 
ความสามารถในการสูญเสียน ้ าจากดิน และการคายน ้ า
ข อ ง หญ้ า  ส า ม า ร ถ ห า ไ ด้ จ า กสม ก า ร  modified 
Hargreaves’ (Droogers and Allen, 2 0 0 2 )  ผ ล ก า ร
ประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ีการคายระเหยอา้งอิงรายปี พบวา่ใน
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีการคายระเหย
อา้งอิงรายปีสูงสุด ต ่าสุด เฉล่ียเท่ากบั 1,500.02, 1,228.34 
และ 1,391.47 มิลลิเมตร/ปี 

1.4 ขอบเขตลุ่มน ้ าหลกัและลุ่มน ้ าย่อย สามารถ
แบ่งขอบเขตลุ่มน ้ าหลกัจ านวน 8 ลุ่มน ้ าและลุ่มน ้ ายอ่ยอีก 
70 ลุ่มน ้ า โดยลุ่มน ้ าแม่สา มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 39,854 ไร่ 
รองลงมาลุ่มน ้ าห้วยแม่ท่าชา้ง 34,769 ไร่ ลุ่มน ้ าแม่ฮาว 
28,658 ไร่ ลุ่มน ้ าห้วยแก้ว 26,641 ไร่ ลุ่มน ้ าแม่แรม 
19,956 ไร่ ลุ่มน ้ าห้วยปะหนวด 15,021 ไร่ ลุ่มน ้ าแม่ริม 
8,384 ไร่ และลุ่มน ้ าหว้ยตึงเฒ่า 7,610 ไร่ 

1.5 ความลึกจ ากดัของราก (Root restricting layer 
depth) ส ารวจหน้าตดัดินขา้งถนนในแต่ละประเภทการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและป่าปกคลุม มาประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ี
มีความลึกประมาณ 1,000-2,435 มิลลิเมตร 
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1.6 ค่าสัมประสิทธ์ิการใชน้ ้ าของพืช สามารถหา
ดว้ยสมการ Kcndvi = 1.5625 * NDVI - 0.05 (Rocha et 
al., 2012) โดยใชข้อ้มูลค่าดชันีพืชพรรณ 2 ช่วงคือช่วง
ผลดัใบและไม่ผลดัใบ ดงัตางรางท่ี 2 

1.7 ปริมาณน ้ าท่ีพืชน าไปใช้ได ้(Plant available 
water content, PAWC) ใชข้อ้มูลจากศูนยว์ิจยัและพฒันา
นวตักรรมอุทยานแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่ (กนัย ์และ 
ณัฐวุฒิ, 2559) ไดท้ าการศึกษาในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท ์ปี พ.ศ. 2559 ดงัตารางท่ี 2 

1 .8  ความลึกของราก (Maximun root depth) 
ความลึกของรากท่ีใชใ้นแบบจ าลองนั้นไม่ได้หมายถึง
ความลึกมากท่ีสุดของรากแกว้ (tap root) แต่จะใชเ้พียง
ความลึกของรากโดยประมาณท่ีร้อยละ 90 ของมวล
ชีวภาพของราก โดยใชข้อ้มูลจาก (Canadell et al., 1996) 
ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ค่าสมัประสิทธ์ิการใชน้ ้ าของพืช ปริมาณน ้ าท่ี
พืชน าไปใชไ้ดแ้ละความลึกราก 

การใช้
ประโยชนท่ี์ดิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การใชน้ ้าของพืช 

(Kcndvi) 

ปริมาณน ้าท่ี
พืชน าไปใช้
ได ้(ร้อยละ) 

ความลึก
ราก 

(มิลลิเมตร) 

ป่าดิบเขา 1.0906 0.146 7,300 
ป่าเบญจพรรณ 0.9980 0.129 3,700 
ป่าเตง็รัง 0.8327 0.112 3,700 
นาขา้ว 0.7243 0.121 2,300 
ไมผ้ล 0.9883 0.121 2,300 
พืชไร่-พืชผกั 0.7633 0.125 2,300 

 

2. ผลการประมาณน ้าด้วยแบบจ าลอง InVEST 
ผลการประมาณทุนทางด้านท รัพยากรน ้ า ท่ี

ปลดปล่อยออกมาเป็นน ้ าท่าใหก้บัลุ่มน ้ าต่าง ๆ พ้ืนท่ีของ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีปริมาณน ้ าฝนรวม 
387.41 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี ให้ปริมาณน ้ าท่าจ านวน 
227.20 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี คิดเป็นร้อยละ 58.65 ของ
ปริมาณน ้ าฝนทั้งหมด 

2.1 ศักยภาพในการให้น ้ า จากลุ่มน ้ าในพ้ืนท่ี
จ านวน 8 ลุ่มน ้ า พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าหว้ยปะหนวด มีศกัยภาพการ

ให้น ้ ามากท่ีสุดคือ 1,567 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ รองลงมาคือ 
ลุ่มน ้ าหว้ยแกว้ 1,474 ลูกบาศกเ์มตร/ไร่ 

2.2 ปริมาณน ้ าท่า ปริมาณน ้ าท่าในพ้ืนท่ีศึกษา
จ านวน 8 ลุ่มน ้ า ลุ่มน ้ าห้วยแม่ท่าช้างให้ปริมาณท่าน ้ า
มากท่ีสุดเท่ากบั 47.32 ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี รองลงมาคือ 
ลุ่มน ้ าแม่สา 44.63 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี ลุ่มน ้ าห้วยแกว้ 
39.27 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

 

3 .  ก ารประ เมินมูล ค่ าทาง เศรษฐศาสต ร์ของ
ทรัพยากรน ้า 
การประเมินมูลค่าของทรัพยากรน ้ าโดยใช้เทคนิค

ราคาตลาด (Market Price) เพ่ือค านวณมูลค่าของปริมาณ
น ้ าทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยท่ีปลดปล่อย
ออกมาเป็นน ้ าท่าให้กับลุ่มน ้ าต่างๆ ให้ออกมาอยู่ใน
รูปแบบตัวเงิน ซ่ึงราคาน ้ าดิบท่ีใช้ในการหามูลค่าจะ
แตกต่างกันไปในแต่พ้ืนท่ี โดยอ้างอิงจากการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ซ่ึงมีราคาต่อหน่วยเท่ากับ 
1.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร พบวา่อุทยานแห่งชาติดอนสุ
เทพ-ปุย มีปริมาณน ้ าทั้งหมด 227.20 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
จากลุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีศึกษาจ านวน 8 ลุ่มน ้ าคิดเป็นมูลค่า
รวมทั้งส้ิน 340.80 ลา้นบาท 

 

4. ปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอน 
ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าปกคลุมมีค่า

เท่ากบั 4.12 ลา้นตนัคาร์บอน โดยป่าเบญจพรรณมีการ
กกัเก็บคาร์บอนมากท่ีสุดเท่ากบั 1.98 ลา้นตนัคาร์บอน 
รองลงมาคือป่าดิบเขาเท่ากบั 1.62 ลา้นตนัคาร์บอน และ 
ป่าเต็งรังเท่ากับ 0.53 ลา้นตนัคาร์บอน ตามล าดบั และ
จากการประเมินมูลค่ามูลค่าการกกัเก็บคาร์บอน อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีค่าเท่ากบั 436.61 ลา้นบาท/ปี 
 

สรุปผล 
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรน ้า

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 172,925 
ไร่ มีปริมาณน ้ าฝนรวม 387.41 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
สามารถปลดปล่อยให้เป็นปริมาณน ้ าท่ารวมให้กบัลุ่มน ้ า
ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาเท่ากบั 227.20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 58.65 ของปริมารน ้ าฝนผลรวม
ทั้ งหมด ลุ่มน ้ าห้วยแม่ท่าช้างให้ปริมาณน ้ ามากท่ีสุด
เท่ากบั 47.32 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี โดยศกัยภาพการให้
น ้ าท่าทั้ งหมด 8 ลุ่มน ้ า  พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าห้วยปะหนวดมี
ศกัยภาพการให้น ้ ามากท่ีสุดคือ 1,567.44 ลูกบาศก์เมตร/
ไร่ น าปริมาณน ้ าท่าท่ีหาไดจ้ากแบบจ าลอง InVEST มา
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ประโยชน์
ทางออ้มของทรัพยากรน ้ าดว้ยการประเมินโดยใชเ้ทคนิค
ราคาตลาด (Market Price) เพ่ือคิดมูลค่าของทรัพยากรน ้ า
ให้อยูใ่นรูปแบบตวัเงิน และใชร้าคาจากการซ้ือขายผ่าน
ตลาดในการอ้างอิง  สามารถค านวณหามูลค่าของ
ทรัพยากรน ้ าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รวมทั้งส้ิน 
340.80 ลา้นบาท 

ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าปกคลุม มีค่า
เ ท่ากับ  4 .12  ล้านตันคาร์บอน ปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์  มีค่ า เ ท่ ากับ  15 .12  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และจากการประเมินมูลค่ามูลค่า
การกกัเก็บคาร์บอน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีค่า
เท่ากบั 436.61 ลา้นบาท/ปี โดยสามารถแบ่งมูลค่าตาม
ประเภทป่าปกคลุมไดด้งัน้ี ป่าเบญจพรรณมีมูลค่าการกกั
เก็บคาร์บอนเหนือนพ้ืนดินมากท่ีสุด รองลงมาคือป่าดิบ
เขาและป่าเต็งรัง มีค่าเท่ากบั 209.69, 171.18 และ 55.73 
ลา้นบาทต่อปี ตามล าดบั 
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คุณภาพด้านขนาดของเมลด็กาแฟอาราบิก้าทีป่ลูกภายใต้สภาพป่าทีแ่ตกต่างกนัในพืน้ทีโ่ครงการ
พระราชด าริ ในเขตพืน้ทีบ้่านขุนแตะ ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

Quality of arabica coffee (Coffea arabica L.) bean size planted under different forest conditions 
in the area under the Royal Initiative Project area in Ban Khun Tae, Doi Kaeo Subdistrict, 

Chom Thong District, Chiang Mai Province 
 

กฤษณะ ทองศรี1 วชิญภ์าส สงัพาลี1* จุฑามาศ อาจนาเสียว1 เนตรนภา อินสลุด1 สุธีระ เหิมฮกั1 
เกรียงศกัด์ิ ศรีเงินยวง2 สมเกียรติ คณะแกว้3 และ ธีรานนท ์ปาสุธรรม1 

 
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่ 50290 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่ 50290 
3 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอณุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช เชียงใหม่ 50290 

*Corresponding author: E-mail: sci.ocu@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
กาแฟอาราบิก้าเป็นกาแฟท่ีนิยมบริโภคกันมากใน

ปัจจุบัน หน่ึงในการประเมินคุณภาพของเมล็ดกาแฟ 
ได้แก่คุณภาพทางด้านขนาดของเมล็ดกาแฟ ซ่ึงขนาด
ของเมล็ดกาแฟนั้น มีความผนัแปรตามลกัษณะของแต่
ละพ้ืนท่ีปลูก เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนท่ีการปลูกกาแฟภายใต้
ร่มเงาไมป่้าธรรมชาติต่อความผนัแปรดา้นคุณภาพขนาด
ของเมล็ด โดยท าการศึกษาผลผลิตกาแฟท่ีปลูกภายใต้
สภาพร่มเงาไมป่้าท่ีมีสภาพการฟ้ืนตวัท่ีแตกต่างกนั โดย
เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความสูง ทิศดา้นลาด และความลาด
ชนัเดียวกนั จากการศึกษาพบวา่ขนาดเมล็ดกาแฟมีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพ้ืนท่ีป่าก าลงัฟ้ืน
ตวัระยะกลาง มีขนาดความกวา้งเฉล่ีย ของเมล็ดกาแฟ
สูงสุดเท่ากบั 12.48 มิลลิเมตร ความหนาแน่นของไมย้ืน
ตน้ ความหนาแน่นของตน้กาแฟ พ้ืนท่ีหนา้ตดั ความสูง
และขนาดความโตเฉล่ียของตน้กาแฟ พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในดา้นดชันีความ
หลากชนิดพนัธ์ุ และจ านวนชนิดของพนัธ์ุ พบวา่พ้ืนท่ีป่า
ก าลงัฟ้ืนตวัระยะเร่ิมตน้ มีจ านวนชนิดพนัธ์ุ และค่าดชันี
ความหลากชนิดสูงสุด ในขณะท่ีปัจจยัแวดลอ้มดา้นการ
ไดรั้บแสงพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่การ 

 
ปลูกกาแฟอาราบิก้าใตร่้มเงาไมป่้าธรรมชาตินั้นถึงแม้
สภาพป่าท่ีมีสภาพการฟ้ืนตัวแตกต่างกันไม่ส่งผลถึง
คุณภาพดา้นขนาดของเมลด็กาแฟ 
 

บทน า 
การปลูกกาแฟอาราบิกา้ในประเทศไทยนั้นไดมี้การ

ปลูกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟแบบ
เชิงเด่ียว การปลูกร่วมกับไมผ้ล การปลูกร่วมกับไมย้ืน
ต้น หรือการปลูกกาแฟภายใต้ร่มไม้ป่าธรรมชาติ ซ่ึง
รูปแบบการปลูกกาแฟภายใตร่้มไมป่้าธรรมชาตินั้น ยงัมี
ความแตกต่างภายในของป่าเอง เช่นประเภทของป่า 
ลักษณะทางด้านภูมิประเทศ และอีกหลายปัจจัย ซ่ึง
อาจจะส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟ (ประชา และคณะ, 
2560; วิชญภ์าส และคณะ, 2560) นริศ และคณะ (2539) 
พบว่าการปลูกกาแฟท่ีระดับความสูง 1,250 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล ส่งผลใหผ้ลผลิตของกาแฟมีคุณภาพสูงใน
ดา้นของคุณภาพขนาดเมล็ด ส่วนปัจจยัดา้นแสง ซ่ึงแสง
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต 
และคุณภาพของผลผลิตกาแฟ โดยแสงมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัสภาพพ้ืนท่ีปลูก เน่ืองจากการปลูกในแต่ละ
พ้ืนท่ีมีความเขม้ของร่มเงาท่ีแตกต่างกัน (นริศ, 2543; 
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พงศกร และ ระวี, 2560; Muliasari et al., 2015) ในการ
ประเมินคุณภาพของเมลด็กาแฟนั้น หน่ึงในการประเมิน
ทั่วไปคือ คือคุณภาพของขนาดเมล็ดกาแฟ โดยใน
ประเทศไทยไดมี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพเมล็ดกาแฟ
ตามมาตราฐานสินค้าเกษตรและสหกรณ์ (ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) ดงันั้นในการศึกษา
คร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความผนัแปรในด้าน
คุณภาพของขนาดเมล็ดกาแฟอาราบิกา้ท่ีปลูกภายใตร่้ม
เงาไมป่้าธรรมชาติ 7 พ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนท่ีโครงการฟาร์ม
ตวัอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
บา้นขุนแตะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการร่วมอนุรักษฟ้ื์นฟปู่าในเขตชุมชน 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
พืน้ทีท่ ำกำรศึกษำ/กำรวำงแปลงกำรทดลอง 
คดัเลือกแปลงปลูกกาแฟอาราบิกา้ อายุประมาณ 10 

ปี ท่ีปลูกภายใตร่้มไมป่้าธรรมชาติ 7 พ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนท่ี
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ บา้นขุนแตะ ต าบลดอยแกว้ อ าเภอ
จอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ พ้ืนท่ีมีระดับความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร เป็นชนิด
ของป่าดิบเขาระดบัต ่า เพื่อศึกษาในด้านความผนัแปร
ของขนาดเมล็ดกาแฟ หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกสุ่มวาง
แปลงการทดลอง 3 พ้ืนท่ี จาก 7 พ้ืนท่ีท่ีปลูกกาแฟใตร่้ม
ไม้ป่าธรรมชาติ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีท่ี
ปลูกกาแฟอาราบิก้า โดยพ้ืนท่ีท่ีเลือกนั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ระดบัความสูงจากน ้ าทะเลเดียวกนั ทิศดา้นลาดเดียวกนั 
และความลาดชันเดียวกัน โดยวางแปลงทดลองขนาด 
20x20 เมตร (Plot) พ้ืนท่ีละ 3 แปลง โดยแบ่งแปลงย่อย
ขนาด 5 x 5 เมตร (Sup-plot) จ านวน 16 แปลงยอ่ย 

 

กำรเกบ็ข้อมูล 
ท าการสุ่มเก็บเมล็ดกาแฟสด หรือกาแฟเชอร์ร่ีในฤดู

การปี พ.ศ. 2560 ท่ีกระจายภายในแปลงตวัอยา่ง 7 พ้ืนท่ี 
โดยแทนช่ือแปลงด้วยตวัอกัษร A, B, C, D, E, F, G น า
เมล็ดมาคลุกเคลา้ แล้วสุ่มนับจ านวน 6 ซ ้ า ซ ้ าละ 100 
เมลด็ ชัง่น ้ าหนกัผลสดรายเมล็ด วดัขนาดเมลด็ดา้นกวา้ง 

ดา้นยาว และดา้นหนา (ดา้นประกบ) ตากในภาชนะ มีช่ือ
และรหัสก ากบั เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผสมรวมกนัของเมล็ด
กาแฟ ซ่ึงจากการศึกษาของ Sualeh and Dawid (2014) 
พบว่าจากผลสดกาแฟแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟนั้น ความ
กว้างเป็นลักษณะท่ีลดลงเฉล่ียร้อยละ 47.35 ท าให้
สามารถแปลงค่าความกวา้งของผลสด เป็นความกวา้ง
ของเมล็ดกาแฟ (bean)ได้ จึงได้ท าการเปรียบเทียบกับ
ขนาดความกว้างของเมล็ดกาแฟ โดยใช้เกณฑ์ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ์การคา้ในประเทศไทย และได้ท าการศึกษา
สภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีท่ีปลูกกาแฟ ท าการเก็บขอ้มูล
ของตน้กาแฟและองค์ประกอบของพรรณไม้ในพ้ืนท่ี 
โดยได้เลือกพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา 3 พ้ืนท่ี จาก 7 พ้ืนท่ี 
ไดแ้ก่พ้ืนท่ี ป่าก าลงัฟ้ืนตวัระยะเร่ิมตน้ (A) ป่าก าลงัฟ้ืน
ตวัระยะกลาง (B) และป่าก าลงัฟ้ืนตวัระยะพฒันา (G) ใน
พ้ืนท่ีได้ท าการวัดขนาดความโตต้น (Girth at Breast 
Height ;GBH) ท่ีระดบั 130 เซนติเมตร วดัขนาดความสูง
ของตน้ และค่าความเขียวใบของตน้กาแฟ โดยใชเ้คร่ือง 
Minolta chlorophyll meter: SPAD-502 นอกจากน้ียงัท า
ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านความเข้มแสง ด้วย
เคร่ือง Light Meter ท าการเก็บความเขม้แสงในส่วนของ
บนเรือนยอด และใตเ้รือนยอดตน้กาแฟ วิเคราะห์ความ
ผนัแปรขนาดของเมล็ดกาแฟอาราบิกา้ ดว้ยวิธี Kruskal-
Wallis Test 
 

ผลและวจิารณ์ 
ขนำดของเมลด็กำแฟผลสดในมิติต่ำงๆ 
จากการศึกษาขนาดของเมล็ดกาแฟอาราบิกา้ท่ีปลูก

ภายใตส้ภาพร่มไมป่้า 7 พ้ืนท่ี ดา้นความกวา้ง ความยาว 
ความหนา และน ้ าหนัก (ตารางท่ี 1) พบว่าในดา้นความ
กวา้งของเมล็ดกาแฟ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีใชใ้นการคดัเลือกเพื่อ
ใชแ้บ่งขนาดเมล็ดตามเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พบวา่ในพ้ืนท่ี B ใหค้่าเฉล่ียความกวา้งของเมลด็
กาแฟสูงท่ีสุดเท่ากบั 12.48 มิลลิเมตร รองลงมาพบใน
พ้ืนท่ี E, A, F, C, G, และ D มีค่าเฉล่ียความกวา้งเท่ากับ 
12.30, 12.23, 12.19, 12.15, 12.08 และ 11.76 มิลลิเมตร 
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ตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียความกวา้งของเมล็ดกาแฟพบวา่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั  ส าหรับลกัษณะใน
ดา้นขนาดความยาวของเมล็ดและความหนาของเมล็ด 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั และในด้าน
ของค่าแนวโน้มศูนย์กลาง (ค่ามธัยฐาน) ของน ้ าหนัก
เมล็ดกาแฟพบว่า พ้ืนท่ี B มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.76 กรัม 
รองลงมาพบในพ้ืนท่ี G, F, C, A, E และ D มีค่าแนวโนม้
ศูนยก์ลางของน ้ าหนกัเมลด็เท่ากบั 1.73, 1.72, 1.71, 1.69, 
1.65 และ1.54 กรัม ตามล าดบั โดยค่าแนวโนม้ศูนยก์ลาง
ของน ้ าหนักเมล็ดพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญั (ตารางท่ี 1) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคุณภาพด้าน
ขนาดของเมล็ดกาแฟไม่ว่าจะเป็นในด้านความกวา้ง 
ความยาว ความหนา และน ้ าหนกัของเมล็ดกาแฟ ถึงแม้
จะปลูกภายใตร่้มเงาไมป่้าเหมือนกนั แต่องค์ประกอบ
ของปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายในพ้ืนท่ีก็ยงัส่งผลต่อใน
ด้านคุณภาพของเมล็ดในแต่ละด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
วารุณี และคณะ (2553) และ ประชา และคณะ (2560) 
พบว่าการปลูกกาแฟภายใตก้ารปลูกรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนัยอ่มส่งผลต่อคุณภาพของเมลด็กาแฟท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่1  ความผนัแปรของเมลด็กาแฟอาราบิกา้ผลสด ในดา้นของขนาดและน ้ าหนกัเมลด็ 

Location 
Seed characteristics 

Width (mm) Length (mm) Thick (mm) Median of seed weight (g) 

A 12.23 ± 0.25a 14.97 ± 0.21b 13.89 ± 0.18b 1.69 ± 0.07a 

B 12.48 ± 0.11a 15.58 ± 0.16a 14.19 ± 0.10a 1.76 ± 0.06a 

C 12.15 ± 0.35a 15.10 ± 0.40ab 13.87 ± 0.37b 1.71 ± 0.13a 

D 11.76 ± 0.30b 15.12 ± 0.38a 13.37 ± 0.32b 1.54 ± 0.10b 

E 12.30 ± 0.28a 15.15 ± 0.25a 13.84 ± 0.22b 1.65 ± 0.09ab 

F 12.19 ± 0.18a 15.64 ± 0.32a 13.82 ± 0.28b 1.72 ± 0.07a 

G 12.08 ± 0.08ab 15.76 ± 0.25a 13.94 ± 0.08ab 1.73 ± 0.03a 

Chi-squared 16.55* 21.09** 18.71** 15.42* 
P-value <0.05 <0.01 <0.01 <0.05 

หมำยเหตุ: ค่าในคอลมัน์ตามดว้ยตวัอกัษรเดียวกนัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.05 * มีนยัส าคญั

ท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.05 ** มีนยัส าคญัท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.01 
 

ขนำดเมลด็กำแฟตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
เม่ือท าการเปรียบเทียบขนาดความกวา้งของเมล็ด

กาแฟ โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และเปรียบเทียบตามเกณฑ์การคา้ในประเทศ
ไทย (ตารางท่ี 2) พบวา่ การเปรียบเทียบขนาดความกวา้ง
ของเมล็ดตามเกณฑข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 
7 พ้ืนท่ี เกณฑ์รหัสขนาดท่ี1 พบว่าไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญั ส าหรับรหสัขนาดท่ี 2 เป็นขนาดเมลด็ท่ี
ใหญ่รองลงมาจากรหสัท่ี1 พบวา่พ้ืนท่ี B มีจ านวนร้อยละ
ของเมล็ดกาแฟสูงสุด คือ ร้อยละ 58.2 รองลงมาไดแ้ก่
พ้ืนท่ี E, F, G, A, C และ D มีค่าร้อยละเท่ากบั 53.2, 53.0, 

49.8, 47.8, 47.3 และ 35.7 ตามล าดับ โดยเกณฑ์รหัส
ขนาดท่ี 2 พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่ง 
ส าหรับรหัสขนาดท่ี 3 และรหัสขนาดท่ี 4 ซ่ึงเป็นขนาด
เมล็ดท่ีเลก็ลงมาพบวา่พ้ืนท่ี D มีจ านวนร้อยละของเมล็ด
กาแฟสูงสุด และพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั และเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท์างการคา้พบวา่ 
ขนาด A หรือขนาดความกวา้งตั้งแต่ขนาด 5.5 มิลลิเมตร
ข้ึนไป พบวา่ในพ้ืนท่ี G มีจ านวนร้อยละสูงสุด คือร้อยละ 
98.67 รองลงมาไดแ้ก่พ้ืนท่ี B, A, E,  F, C และD มีค่าร้อย
ละเท่ากบั 98.33, 97.67, 97.17, 96.83, 93.25 และ89.00 
ตามล าดบั โดยเกณฑ์ขนาด A พบวา่มีความแตกต่างกนั
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อย่างมีนัยส าคญั ส่วนเกณฑ์ขนาด Y หรือขนาดความ
กว้างตั้ งแต่  5.5 มิลลิเมตรลงไป พบว่าในพ้ืนท่ี D มี
จ านวนร้อยละสูงสุด และพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญ จะเห็นได้ว่าเม่ือแบ่งขนาดเมล็ดตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแบ่ง
ตามเกณฑ์ของการค้า (ตารางท่ี 2) ท าให้สามารถเห็น

ขอ้มูลไดช้ดัเจนข้ึนของความแตกต่างระหวา่งสภาพพ้ืนท่ี
ปลูก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวิชญ์ภาส และคณะ
(2560) ซ่ึงศึกษาในดา้นของรูปแบบการปลูกกาแฟอารา
บิก้าในรูปแบบท่ีแตกต่างกันพบว่ารูปแบบการปลูกท่ี
แตกต่างกันนั้นส่งผลต่อด้านขนาดเมล็ดเม่ือน ามาแบ่ง
ตามเกณฑข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ตารางที ่2  ความผนัแปรของขนาดเมลด็กะลาของกาแฟอาราบิกา้ในท่ีปลูกภายใตส้ภาพร่มไมป่้า 7 พ้ืนท่ี ตามเกณฑข์อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามเกณฑก์ารคา้ 

Location 
     Grade of Ministry of Agriculture and Cooperatives Grade of Trade 
1(%) 2(%) 3(%) 4(%) A(%) Y(%) 

A 11.0 47.8b 37.3b 3.8b 97.67a 2.33ab 
B 13.2 58.2a 25.3c 3.3b 98.33a 1.67b 
C 12.3 47.3b 31.8b 8.8ab 93.25ab 6.75a 
D 6.3 35.7b 42.5a 15.5a 89.00b 11.00a 
E 11.0 53.2b 31.5bc 5.2b 97.17a 3.40a 
F 8.3 53.0b 34.2b 4.5b 96.83a 3.17a 
G 5.3 49.8b 41.3ab 3.5b 98.67a 1.60b 
Chi-squared 12.12ns 17.72** 14.97* 14.27* 15.65* 15.37* 
P-value >0.05 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

หมำยเหตุ: จ านวนร้อยละในคอลัมน์ตามด้วยตัวอกัษรเดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความน่าจะเป็น 0.05 * มี
นยัส าคญัท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.05 ** มีนยัส าคญัท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.01 
 

ตารางที ่3  ลกัษณะเชิงปริมาณของตน้กาแฟและสภาพแวดลอ้มในแปลงตวัอยา่ง 3 พ้ืนท่ี 

Characteristics of location 
Location 

Chi-squared P-value 
A B G 

Number of coffee (no. ha1) 2033.33 3133.33 2891.67 2.78ns >0.05 
Number of tree (no. ha1) 1275 583.33 458.33 5.54ns >0.05 
Shanon – Wiener Index (H’) 2.44a 1.80b 2.27ab 7.2* <0.05 
No.of species (no. plot) 16.33a 8.67b 11.33ab 7.32* <0.05 
Basal area (m2/ha1) 0.37 0.32 0.94 5.42ns >0.05 
Mean DBH of coffee (cm) 5.41 4.54 4.21 1.42ns >0.05 
Height of coffee (cm) 248.51 237.7 342.87 5.96ns >0.05 
Leaf Greenness  69.8 66.59 67.04 3.82ns >0.05 
%shade.on (Par) 79.9 65.5 93.66 5.96ns >0.05 
%shade.un (Par) 95.36 91.03 98.05 5.96ns >0.05 

หมำยเหตุ: ลกัษณะเชิงปริมาณในแต่ละพ้ืนท่ี ตามดว้ยตวัอกัษรเดียวกนัไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.05 * 
มีนยัส าคญัท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.05 ** มีนยัส าคญัท่ีระดบัความน่าจะเป็น 0.01 และ ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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Table4.  รายช่ือชนิดพนัธ์ุไม ้จ านวนตน้ และพ้ืนท่ีหนา้ตดั ในพ้ืนท่ีท่ีปลูกกาแฟทั้ง 3 พ้ืนท่ี 

Location 
Rank of 

Basal area 
Name Scientific name 

No.of 
individuals 

Basal 
area 

Status of 
species 

A 1 ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. 32 0.978 pioneer 
 2 มะมือ Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt & Hill 3 0.358 pioneer 
 3 ก าลงัเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex G. Don 1 0.261 pioneer 
 4 ตีนเป็ดเขา Alstonia rostrata C. E. C. Fisch. 21 0.242 climax 
 5 แขง้กวาง Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. 21 0.228 pioneer 
 6 กะทงัใบใหญ่ Litsea grandis (Nees) Hook. f. 4 0.166 climax 
 7 หวา้เขา Syzygium albiflorum (Duthie ex Kurz) Bahadur & R. C. Gaur 4 0.157 climax 
 8 ก่อตลบั Quercus ramsbottomii A. Camus 4 0.150 climax 
 9 ทองหลางป่า Erythrina stricta Roxb. 2 0.086 pioneer 
 10 อินทวา Persea gamblei (Hook. f.) Kosterm. 9 0.080 climax 

B 1 ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. 27 1.286 pioneer 
 2 มะมือ Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt & Hill 1 0.338 pioneer 

 
3 ค่าหด 

Engelhardtia spicata Lechen ex Blume var. 
colebrookeana (Lindl.) Koord. & Valeton 

6 0.287 climax 

 4 แขง้กวาง Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. 8 0.119 pioneer 
 5 สอยดาว Mallotus paniculatus (Lam.) Müll. Arg. 2 0.110 pioneer 
 6 แกนมอ, รักเวยีดนาม Rhus succedanea L. 8 0.105 climax 
 7 ตีนเป็ดเขา Alstonia rostrata C. E. C. Fisch. 1 0.059 climax 
 8 กลว้ยฤาษี Diospyros glandulosa Lace 1 0.054 pioneer 
 9 ซ้อ Gmelina arborea Roxb. 1 0.050 pioneer 
 10 แคหวัหมู Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. stipulata 4 0.048 pioneer 

C 1 ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. 9 1.073 pioneer 
 2 กางหลวง Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 4 0.733 pioneer 
 3 กะทงัใบใหญ่ Litsea grandis (Nees) Hook. f. 3 0.384 climax 
 4 ซ้อ Gmelina arborea Roxb. 3 0.355 pioneer 
 5 น้ิวมือพระนารายณ์ Schefflera heptaphylla (L.) Frodin 6 0.317 climax 
 6 โพบาย Balakata baccata (Roxb.) Esser 1 0.197 pioneer 
 7 เติม Bischofia javanica Blume 1 0.195 climax 
 8 ตาฉู่แม Ziziphus incurva Roxb. 1 0.170 climax 
 9 ปลายสาน Eurya acuminata DC. 2 0.134 pioneer 
 10 หวา้เขา Syzygium albiflorum (Duthie ex Kurz) Bahadur & R. C. Gaur 2 0.094 climax 

 
จากตารางท่ี 1 และ 2 จะเห็นได้ว่าสภาพของพ้ืนท่ี

ปลูกกาแฟอาราบิกา้ทั้ง 7 พ้ืนท่ี อาจส่งผลใหคุ้ณภาพของ
เมล็ดทั้ งในด้านความกวา้ง ความยาว ความหนา (ด้าน
ประกบ) และน ้ าหนกัของเมล็ด แตกต่างกนัโดยในพ้ืนท่ี 
B เ ป็นป่าก าลัง ฟ้ืนตัวระยะกลาง มีลักษณะในด้าน
คุณภาพเมล็ดท่ีสูงสุดจาก 7 พ้ืนท่ี จึงได้ท าการศึกษา
เพ่ิมเติมในดา้นของสภาพแวดลอ้ม ของพ้ืนท่ีป่าก าลงัฟ้ืน
ตวัระยะกลาง (B) และท าการศึกษาในอีก 2 พ้ืนท่ี ซ่ึง

พ้ืนท่ีท่ีเลือกมานั้ นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความสูงจากน ้ า
ทะเลเดียวกัน ทิศด้านลาดเดียวกัน และความลาดชัน
เดียวกนั ท าการศึกษาจ านวนตน้กาแฟ จ านวนพรรณไม ้
พ้ืนท่ีหน้าตัดของไม้ในพ้ืนท่ี ขนาดความโต ความสูง 
และความเขียวใบของตน้กาแฟ และยงัรวมไปถึงปัจจยั
ดา้นแสง Muschler (2001) พบวา่ ขนาดเมลด็กาแฟ นั้นมี
แนวโน้มสูงข้ึนตามระดบัความเขม้ของร่มเงา หรือร้อย
ละของความเขม้แสงท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโต
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ของตน้กาแฟอยูท่ี่ร้อยละ 62 (Muliasari et al., 2015) ซ่ึง
จากการศึกษาจากท่ีกล่าวมาพบว่าทั้ง 3 พ้ืนท่ีไม่มีความ
แตกต่างกัน (ตารางท่ี 3) ส าหรับดัชนีความหลากชนิด
พนัธ์ุ พบวา่มีความแตกต่างกนัโดย พ้ืนท่ี A เป็นป่าฟ้ืนตวั
ระยะเร่ิมตน้  มีดชันีความหลากชนิดพนัธ์ุ สูงสุดเท่ากบั 
2.44 รองลงมาคือพ้ืนท่ี G เป็นป่าก าลงัฟ้ืนตวัระยะพฒันา 
และพ้ืนท่ี B เป็นป่าก าลงัฟ้ืนตวัระยะกลาง มีความความ
หลากหลายเท่ากบั 2.27 และ 1.80 ตามล าดบั โดยดชันี
ความหลากชนิดพนัธ์ุ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั และในดา้นของจ านวนชนิดพบวา่ในพ้ืนท่ี A มี
จ านวนชนิดมากท่ีสุดเท่ากบั 16.33 ชนิด รองลงมาไดแ้ก่
พ้ืนท่ี G และ B โดยมีจ านวนชนิดเท่ากบั 11.33 และ 8.67 
ตามล าดับ โดยจ านวนของชนิดพันธ์ุ พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั (ตารางท่ี 3) จากการศึกษา
ของสกุลเดช (2558) แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนท่ีของป่าท่ี
ฟ้ืนฟูจะมีค่าดชันีความหลากของชนิดพรรณไมสู้ง และ
จ านวนชนิดท่ีสูงกวา่พ้ืนท่ีป่าท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์แลว้ 

จากค่าดชันีความหลากชนิดพนัธ์ุ และจ านวนชนิด
ของพรรณไม ้(ตารางท่ี 3) ประกอบรายช่ือพรรณไมใ้น
(ตารางท่ี 4) จะเห็นได้ว่าทั้ ง 3 พ้ืนท่ีมีความแตกต่างใน
ดชันีความหลากชนิดพนัธ์ุ และจ านวนชนิด โดยในพ้ืนท่ี 
A นั้นเป็นป่าท่ีฟ้ืนตวัระยะเร่ิมตน้ มีจ านวนพนัธ์ุไมเ้บิก
น าสูง ท าให้มีดัชนีความหลากชนิดพนัธ์ุ และจ านวน
ชนิดของพรรณไมสู้ง โดยในพ้ืนท่ีมีตน้ทะโลจ้ านวนตน้
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่มะมือ, ก าลงัเสือโคร่ง, ตีนเป็ด
เขา และแขง้กวาง ส่วนในพ้ืนท่ี B เป็นป่าฟ้ืนตวัระยะ
กลางจากการสังเกตพบว่าบริเวณรอบๆท่ีวางแปลง
ทดลองมีตน้สนสามใบอยูร่อบบริเวณ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้
เช้ือไมคลอไรดซ์าจะอาศยัอยูร่่วมกบัตน้สนสามใบท าให้
บริเวณท่ีมีต้นสนสามใบนั้ นจะพบเช้ือไมคลอไรด์ซา
อาศัยอยู่มาก ท าให้อาจเป็นประโยชน์ต่อต้นกาแฟ
(Bormann et al., 1993) พนัธ์ุไมท่ี้เด่นในพ้ืนท่ีไดแ้ก่ ทะ
โล,้ มะมือ, ค่าหด, แขง้กวาง และสอยดาว และในพ้ืนท่ี G 
เป็นป่าฟ้ืนตวัระยะพฒันา เม่ือเปรียบเทียบกบัอีก 2 พ้ืนท่ี 
ต้นไม้ในพ้ืนท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่เ ม่ือสังเกตจาก
พ้ืนท่ีหน้าตดัของไม ้ซ่ึงมีพ้ืนท่ีหน้าตดัมากกว่า 2 พ้ืนท่ี 

พนัธ์ุไมท่ี้เด่นในพ้ืนท่ีได้แก่ ทะโล  ้กางหลวง กะทงัใบ
ใหญ่ ซ้อ และน้ิวมือพระนารายณ์ สอดคลอ้งกับ สนิท 
และคณะ (2520) พบวา่ในระยะแรกหลงัจากปล่อยให้ป่า
ฟ้ืนตวั พรรณไมท่ี้ข้ึนจะยงัมีปริมาณนอ้ยเพราะเพ่ิงเร่ิมมี
การตั้งตวั และจะเร่ิมมีชนิดพรรณไมเ้พ่ิมข้ึน จนพอนาน
เข้าพรรณไม้เ ร่ิมมีการแก่งแย่งแสงและอาหารท าให้
พรรณไมจ้ะเร่ิมลดลง Bormann and Likens (1979) กล่าว
วา่ในการสะสมชีวมวลในระบบนิเวศหลงัจากถูกท าลาย 
การฟ้ืนตวัของป่าในระยะแรกจะเร่ิมมีการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนชนิดพนัธ์ุไมใ้นระยะ aggradation และจะมีการ
เ พ่ิม ข้ึนของมวลชีวภาพสูงสุด  เ ม่ือถึงในช่วงการ
เปล่ียนแปลงจะเร่ิมมีการลดลงของมวลชีวภาพ และ
หลงัจากนั้นสถานะจะคงท่ี 

 

สรุปผล 
จากการศึกษาคุณภาพของขนาดเมลด็กาแฟอาราบิกา้

ท่ีปลูกภายใตส้ภาพร่มไมป่้า 7 พ้ืนท่ี พบวา่คุณภาพดา้น
ขนาดเมล็ดกาแฟในมิติต่างๆ มีความผนัแปรในแต่ละ
พ้ืนท่ี โดยภาพรวมแล้วพ้ืนท่ี B ซ่ึงเป็นป่าฟ้ืนฟูระยะ
กลาง มีขนาดด้านคุณภาพเมล็ดกาแฟดีท่ีสุด และเม่ือ
จ าแนกขนาดเมล็ดตามเกณฑม์าตราฐานแลว้พบว่าพ้ืนท่ี 
B มีจ านวนขนาดเมลด็ ท่ีอยูใ่นเกณฑเ์มล็ดท่ีมีขนาดใหญ่
จ านวนมากท่ีสุดเช่นกัน ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากปัจจัย
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลให้คุณภาพดา้นขนาดเมล็ดดีท่ีสุด
ใน 7 พ้ืนท่ี และเม่ือศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 
เปรียบเทียบกับอีก 2 พ้ืนท่ีได้แก่พ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูระยะ
เร่ิมต้น (A) และป่าฟ้ืนฟูระยะพฒันา (G) พบว่าปัจจัย
สภาพแวดลอ้มในเร่ืองแสง จ านวนความหนาแน่นของ
ต้นท่ีปลูก ค่าความเขียวใบ ความโตความสูงของต้น
กาแฟนั้ น ไม่มีความแต่ต่างกันทางสถิติ แต่มีความ
แตกต่างในเร่ืองดชันีความหลากชนิดพนัธ์ุ และจ านวน
ชนิดของพรรณไม ้แต่อาจมีปัจจยัทางดา้นอ่ืน ๆ อีกท่ี 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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การศึกษาเปรียบเทยีบปริมาณน า้มันหอมระเหย 

จากเปลือกต้นและใบของตานหก (Litsea pierrei Lecomte) ด้วยเคร่ืองกลัน่แก้วมาตรฐาน 
A study of comparative of essential oil  

from bark and leaf of Litsea pierrei Lecomte by clevenger distillation 
 

วรดลต ์แจ่มจ ารูญ1,2* ญาดา หิรัญเทศ2  รัตติกาล วระสิทธ์ิ2 กนกพร รัตนารี2 และ กรกนก ทองโรย2 
 

1 ศูนยศึ์กษาการพฒันาป่าไมเ้ขาหินซอ้น ส านกัสนองงานพระราชด าริ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ฉะเชิงเทรา 24120 

2 งานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซอ้น ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฉะเชิงเทรา 24120 
*Corresponding author: E-mail: voradol@yahoo.com 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยโดย

เก็บตวัอยา่งเปลือกตน้และใบตานหกสด 500 กรัม น ามา
กลัน่น ้ ามนัหอมระเหยโดยใชเ้คร่ืองกลัน่แกว้มาตรฐาน 
บันทึกปริมาณการเพ่ิมข้ึนของน ้ ามนัหอมระเหยทุก 1 
ชัว่โมง กลัน่น ้ ามนัหอมระเหยเป็นเวลา 6 ชัว่โมง จนกวา่
ปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยจะไม่เพ่ิมข้ึน ท าซ ้ าชนิดละ 3 
ซ ้ า วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดใ้นแต่ละ
ช่วงเวลา พบวา่ปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยทั้งส่วนเปลือก
ตน้และใบตานหกมีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัหอมระเหย
ของเปลือกตน้และใบตานหกในชั่วโมงท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
และ 6 เท่ากบัร้อยละ 0.000 ± 0.000, 0.000 ± 0.000, 0.020 
± 0.000, 0.033 ± 0.012, 0.053 ± 0.012, 0.073 ± 0.012 
และ 0.000 ± 0.000, 0.007 ± 0.012, 0.027 ± 0.012, 0.040 
± 0.000 , 0.053 ± 0.012 , 0.073 ± 0.012 โดยน ้ าหนัก 
ตามล าดบั ปริมาณค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหย
ในส่วนเปลือกตน้และใบตานหกในชัว่โมงท่ี 5 และ 6 
พบวา่ค่าท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนั 
 

บทน า 
ตานหก (Litsea pierrei Lecomte) เป็นไม้ต้น จัดอยู่

ในวงศ์อบเชย (Lauraceae) ซ่ึงเป็นวงศ์ท่ีมีพรรณไมก้ว่า 
400 ชนิด พบกระจายพนัธ์ุทางภาคตะวนัออกของ 

 

ประเทศไทย นิยมใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ มีน ้ าหนักเบา และ
ทนทานต่อการท าลายของปลวก (ส านักบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ี์ 2, ม.ป.ป.) ไมต้านหกจดัอยู่ในสกุล Litsea ซ่ึง
พนัธ์ุไมใ้นสกุลน้ีนิยมน ามาสกดัน ้ ามนัหอมระเหย เช่น 
ตะไค ร้ต้น  (Litsea cubeba (Lour.) Pers.) น ้ ามันจาก
เปลือกต้นมีคุณสมบัติทางชีวภาพใช้ก าจัดปลวก และ
ก าจัด เ ช้ือราซ่ึง เ ป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด 
(สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย, 2544) เม่ือขยี้ ใบจะมีกล่ินหอม มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ
แบคทีเรีย และมีประโยชน์ในการรักษาโรคหัวใจเตน้ผิด
จังหวะ ท ามัง (Litsea petiolata Hook. f.) มีก ล่ินหอม
คลา้ยแมงดานา (นนัทวนั และ อรนุช, 2541) ใชเ้ป็นสาร
แต่งกล่ินรสอาหาร ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและ
เคร่ืองหอม (ณภทัร และคณะ , 2550) หมีเหม็น (Litsea 
glutinosa (Lour.) C. B. Rob.) เน้ือไม้ใช้สร้างบ้าน และ
ท าเฟอร์นิเจอร์ (สถาบันวิจยัและพฒันาท่ีสูง , 2553) ผง
จากเปลือกใชท้ าธูปจุดไล่แมลง (Medthai, 2017) 

น ้ามนัหอมระเหยในพืชชนิดต่างๆ มีสารหอมระเหย
ท่ีถูกผลิตข้ึนมา บางชนิดมีกล่ินหอม บางชนิดมีกล่ิน
เหม็น เพ่ือประโยชน์ในการล่อแมลงช่วยในการผสม
เกสร และช่วยขับไล่แมลงท่ีเป็นศัตรูตามธรรมชาติ 
น ้ ามันหอมระเหย เป็นกลุ่มสารอินทรีย์ สะสมอยู่ใน
บริเวณผนังเซลล์พืช อยู่ในต่อมหรือท่อภายในส่วนใด
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ส่วนหน่ึง อาจมีปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยและชนิดของ
สารประกอบแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของพืช 
ตลอดจนเทคนิคการสกดัหรือแยกน ้ ามนัหอมระเหยออก
จากพืช ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใช้คือ การกลั่น (distillation) โดย
หลกัการคือให้น ้ าร้อนหรือไอน ้ าเขา้ไปแทรกซึมภายใน
เน้ือเยื่อพืชเพ่ือแยกน ้ ามนัหอมระเหยออกมา (ประเทือง
ศรี, 2547) จากงานวจิยัการทดลองกลัน่น ้ ามนัหอมระเหย
จากตวัอย่างพืชสมุนไพร 10 ชนิด ด้วยเคร่ืองกลัน่แก้ว
มาตรฐาน ขนาด 3 ลิตร และเคร่ืองกลั่นระดับชุมชน 
ขนาด 60 ลิตร พบว่า การกลั่นน ้ ามันหอมระเหยด้วย
เคร่ืองกลัน่แกว้มาตรฐานไดเ้ปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัหอมระเหย
มากกว่าการกลั่นด้วยเคร่ืองกลั่นระดับชุมชน โดย
เปรียบเทียบจากความแตกต่างของค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์
น ้ ามนัหอมระเหยและการเพ่ิมข้ึนของเปอร์เซ็นต์น ้ ามนั
หอมระเหยในช่วงเวลาต่างๆ (พงษศ์กัด์ิ และคณะ, 2549) 
การสกัดน ้ ามันหอมระเหยจากใบและก่ิงของท ามัง 
(Litsea petiotala) รายงานพบว่ามีองค์ประกอบของ
น ้ ามันหอมระเหยทั้ งสองส่วน ทั้ งสดและแห้ง  มี
องค์ประกอบของสารจ านวน 20 ชนิด โดยมีสารส าคญั 
คือ 2-nonanone, 8-hydroxylinalool, 2-undecanone และ 
cyclopropane ซ่ึงมาจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบน ้ ามนั
หอมระเหยโดย gas chromatography-mass spectrometry 
(GC-MS) (ณภทัร และคณะ, 2550) 

การศึกษาในคร้ังน้ี ตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ
น ้ ามนัหอมระเหยจากส่วนเปลือกตน้และใบของตานหก
โดยใชเ้คร่ืองกลัน่แกว้มาตรฐาน ซ่ึงเป็นไมท้อ้งถ่ินท่ีพบ
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โดยผลท่ีไดจ้ากการทดลองกลัน่น ้ ามนัหอม
ระเหยน้ี อาจใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาไม้ตานหก 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันาและต่อยอดการน า
คุณสมบติัทางชีวภาพในน ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกตน้
และใบของตานหกไปใชป้ระโยชน์ได ้
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
น าเปลือกต้นและใบของตานหก (Litsea pierrei 

Lecomte) หั่นเป็นช้ินขนาดเล็ก ชัง่น ้ าหนกั 500 กรัม ใส่
ลงในขวดแก้วก้นกลม ทนไฟ ขนาด 3 ลิตร เติมน ้ าให้

ท่วมตวัอย่าง ประกอบเคร่ืองกลัน่และต่อท่อระบบน ้ า
หล่อเย็นในท่อควบแน่น ตั้ งอุณหภูมิหม้อกลั่นให้พอ
เดือดจนกลายเป็นไอ บนัทึกปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยท่ี
เพ่ิมข้ึนในหลอดแกว้รองรับทุก 1 ชัว่โมง จนกวา่ปริมาณ
น ้ ามันหอมระเหยจะไม่เพ่ิมข้ึน ท าซ ้ าชนิดละ 3 ซ ้ า 
ค  านวณเปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหยในแต่ละช่วงเวลาท่ี
น ้ ามนัหอมระเหยเพ่ิมข้ึนและวเิคราะห์ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์
น ้ ามนัหอมระเหย 
 

ผลและวจิารณ์ 
การกลัน่น ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกตน้ตานหกดว้ย

เคร่ืองกลัน่แกว้มาตรฐานมีปริมาณท่ีบนัทึกไวด้งัแสดง
ในตารางท่ี 1 พบว่าปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยเฉล่ียใน
ชัว่โมงท่ี 1 และ 2 ไม่สามารถวดัค่าปริมาณได ้ปริมาณ
น ้ ามนัหอมระเหยเฉล่ียในชัว่โมงท่ี 3, 4, 5 และ 6 เท่ากบั 
0.100 ± 0.000, 0.167 ± 0.058, 0.267 ± 0.058 และ 0.367 
± 0.058 มิลลิลิตร ตามล าดบั 
 

ตารางที่  1  ปริมาณน ้ ามันหอมระเหยจากเปลือกต้น
ตานหก 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั 
(กรัม) 

ปริมาณน ้ามนัหอมระเหย 
(มิลลิลิตร) 

1 500 0.000±0.000 
2 500 0.000±0.000 
3 500 0.100±0.000 
4 500 0.167±0.058 
5 500 0.267±0.058 
6 500 0.367±0.058 

* Mean ± SD 
 

การกลัน่น ้ ามนัหอมระเหยจากใบตานหกดว้ยเคร่ือง
กลั่นแก้วมาตรฐานมีปริมาณท่ีบันทึกไวด้ังแสดงใน 
ตารางท่ี 2 พบวา่ปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยเฉล่ียในชัว่โมง
ท่ี 1 ไม่สามารถวดัค่าปริมาณได้ ปริมาณน ้ ามันหอม
ระเหยเฉล่ียในชัว่โมงท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 เท่ากบั 0.033 ± 
0.058, 0.133 ± 0.058, 0.200 ± 0.000, 0.267 ± 0.058 และ 
0.367 ± 0.058 มิลลิลิตร ตามล าดบั 
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ตารางที ่2  ปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยจากใบตานหก 
เวลา

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
(กรัม) 

ปริมาณน ้ ามนัหอมระเหย 
(มิลลิลิตร)* 

1 500 0.000 ± 0.000 
2 500 0.033 ± 0.058 
3 500 0.133 ± 0.058 
4 500 0.200 ± 0.000 
5 500 0.267 ± 0.058 
6 500 0.367 ± 0.058 

* Mean ± SD 
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์น ้ ามันหอมระเหยของ
เปลือกตน้และใบตานหก 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์
น ้ ามนัหอมระเหย

เปลือกตน้ 
(% โดยน ้ าหนกั)* 

ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์
น ้ ามนัหอมระเหย

ใบ 
(% โดยน ้ าหนกั)* 

1 0.000 ± 0.000 0.000 ± 0.000 
2 0.000 ± 0.000 0.007 ± 0.012 
3 0.020 ± 0.000 0.027 ± 0.012 
4 0.033 ± 0.012 0.040 ± 0.000 
5 0.053 ± 0.012 0.053 ± 0.012 
6 0.073 ± 0.012 0.073 ± 0.012 

*Mean ± SD 
 

ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกตน้
และใบตานหกดังแสดงในตารางท่ี 3 พบว่าค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกตน้ตานหกใน
ชัว่โมงท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เท่ากบัร้อยละ 0.000 ± 0.000, 
0.000 ± 0.000, 0.020 ± 0.000, 0.033 ± 0.012, 0.053 ± 
0.012, 0.073 ± 0.012 โดยน ้ าหนัก ตามล าดับ ค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหยจากใบตานหกในชัว่โมงท่ี 
1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เท่ากบัร้อยละ 0.000 ± 0.000, 0.007 ± 
0.012, 0.027 ± 0.012, 0.040 ± 0.000, 0.053 ± 0.012, 
0.073 ± 0.012 โดยน ้ าหนกั ตามล าดบั 

การเปล่ียนแปลงเปอร์เซ็นต์น ้ ามันหอมระเหยจาก
เปลือกตน้และใบตานหกดว้ยเคร่ืองกลัน่แกว้มาตรฐาน 

พบว่าค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหยจากทั้ งสอง
ส่วนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 1 ค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์น ้ ามันหอมระเหยจากเปลือกต้นและใบ
ตานหกในชั่วโมงท่ี 5 และ 6 ไม่แตกต่างกัน การกลั่น
น ้ ามนัหอมระเหยของพนัธ์ุไมใ้นสกลุ Litsea เช่น ตะไคร้
ตน้ (Litsea cubeba (Lour.) Pers.) พบปริมาณน ้ ามนัหอม
ระเหยจากส่วนผลเท่ากับ 2.3 % โดยน ้ าหนัก (Yang et 
al., 2014) และ 3.04 – 4.56% โดยน ้ าหนกั (Si et al., 2012) 
 

ภาพที่  1  ค่ า เฉ ล่ี ย เปอ ร์ เ ซ็นต์น ้ ามันหอมระ เหย
เปรียบเทียบระหวา่งเปลือกตน้และใบตานหก 
 

สรุปผล 
การกลั่นน ้ ามันหอมระเหยจากเปลือกต้นและใบ

ตานหกด้วยเคร่ืองกลั่นแก้วมาตรฐาน สามารถกลั่น
น ้ ามันหอมระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่า
เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกตน้และใบมีค่า
ไม่แตกต่างกนัเม่ือใชร้ะยะเวลาท่ีมากข้ึนจนกระทัง่ไม่มี
ปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยเพ่ิมข้ึนอีก ทั้ งน้ีอาจเลือกน า
น ้ ามนัหอมระเหยทั้งส่วนเปลือกตน้และใบไปใชไ้ดท้ั้ ง
สองส่วนและยังสามารถส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ตานหกอยา่งย ัง่ยืนต่อไป การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นแนวทาง
เบ้ืองตน้ส าหรับการศึกษาองค์ประกอบของน ้ ามนัหอม
ระเหยตานหกเพ่ือทดลองใชน้ ้ ามนัหอมระเหยตานหกใน
การป้องกนัปลวกและแมลง เป็นการพฒันาต่อยอดการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืตามแนวพระราชด าริ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
โครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากส านัก

สนองงานพระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ
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The behavioral comparison of wood utilization: case study of Phrae Province 

 
อิสรีย ์ฮาวปินใจ1*และ ศิริลกัษณ์ สุขเจริญ1 

 
1 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 

*Corresponding author: E-mail:h.itsaree@gmail.com 
 

ABSTRACT 
Phrae Province was large volume of wood utilization 

in the household and commercial levels. The majority of 
the population has been wood occupations. The objective 
of the study were to investigate the behavioral 
comparison of wood utilization in Mae Sai Sub-district, 
Rong Kwang District and Don Mun Sub-district, Wiang 
Thong Sub-district, Sung Men District, Phrae Province. 
Collection data was conducted by questionnaires of 200 
households. The results showed that the behavioral 
comparison of wood management is very different. Mae 
Sai Sub-district, Rong Kwang District of wood 
utilization is household than commercial so that wood 
charcoal used for a cooking fuel. The majority of the 
population has been agriculture. Although the Don Mun 
Sub-district, Wiang Thong Sub-district, Sung Men 
District, the population has both the wood utilization for 
household and commercials but the main business are 
relate with the utilization of wood. They have the wood 
products plant (furniture, door, window and set of altar 
table etc.). From this result, the average annual sales of 
wooden products was higher than the Mae Sai Sub-
District, Rong Kwang District but they still need the 
marketing promotion consultants. 
 

บทคดัย่อ 
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดท่ีมีการใช้ประโยชน์ไม้

ปริมาณมาก ทั้งในระดบัครัวเรือนและเชิงพาณิชย ์อีกทั้ง

อา ชีพท าไม้ย ัง เ ป็นอาชีพหลัก  การศึกษาค ร้ัง น้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากไมใ้นพ้ืนท่ี ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง 
และต าบลเวียงทอง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จงัหวดั
แพร่โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและรวบรวม
ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 200 ครัวเรือนเม่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากไม ้พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ ต าบลแม่ทราย 
อ าเภอร้องกวาง มีการใช้ประโยชน์ไม้ในครัวเรือน
มากกว่าเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่ใช้เป็นถ่านเพ่ือหุงต้ม
ประกอบอาหาร เนน้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลกั ส่วนต าบลเวียงทอง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น มี
ทั้งการผลิตไวใ้ชใ้นครัวเรือนและผลิตเพ่ือออกจ าหน่าย 
แต่เน่ืองดว้ยประชากรมีอาชีพคา้ขายและอาชีพอิสระท่ี
เ ก่ี ย วข้อ งกับผ ลิตภัณฑ์ไม้ เ ป็นหลัก  ( มี ก ารผ ลิต
เฟอร์นิเจอร์ บานประตู หนา้ต่าง โตะ๊หมู่บูชา และอ่ืน ๆ) 
เพ่ือจ าหน่ายเป็นหลกั ส่งผลให้มีรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑไ์มเ้ฉล่ียต่อปีสูงกวา่ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้อง
กวาง แต่ประชากรในอ าเภอสูงเม่นยงัคงมีความตอ้งการ
การส่งเสริมดา้นการตลาด 
 

บทน า 
การพฒันาประเทศในปัจจุบนัมุ่งเน้นการพฒันาทั้ ง

ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาท่ีมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ส่ิงส าคัญท่ี รัฐมุ่งเน้นการ
แกปั้ญหาคือ การจดัการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อเป็นแนวทางส าคญัท่ีท าให้ประเทศมีความกา้วหน้า
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และมีความมัน่คงประชาชน มีรายได ้มีความสุข มีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เน่ืองจากประชาชนในประเทศส่วน
ใหญ่เป็นประชาชนท่ีมีรายได้น้อยและยงัคงด ารงชีวิต
โดยพึ่งพิงการหารายไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติ 

ซ่ึงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมน้ั้นเป็นการ
ใช้อย่างฟุ่ มเฟือย ไม่รู้คุณค่า ขาดการจัดการท่ีดี ท าให้
ปริมาณไมต้ามธรรมชาติลดลง จนตอ้งมีมาตรการยกเลิก
การสัมปทานท าไม้ในพ้ืนท่ีป่าบกทั้ งหมด ในปี พ.ศ. 
2532 ตลอดจนการประกาศเขตป่าสงวน เขตอุทยาน ฯลฯ 
เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีป่าไมข้องประเทศและหันมาใช้ไมจ้าก
การปลูกทดแทน แต่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศยงัคง
มีความต้องการใช้ไม้ปริมาณมาก พิจารณาได้จาก
ปริมาณการน าเขา้และส่งออกไมแ้ปรรูปและไมท่้อน ใน
ปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 434,331 ลูกบาศก์เมตร ในขณะท่ี
ประเทศไทยสามารถผลิตไมไ้ดเ้พียง 285,208 ลูกบาศก์
เ มตร  ( Information Center Planning and Information 
Office Department of Royal Forest Department, 2017 ) 
จะเห็นได้ว่า ความตอ้งการใชไ้มภ้ายในประเทศนั้นสูง
กวา่ก าลงัการผลิตไม ้และมีแนวโนม้ในการใชไ้มท่ี้สูงข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวดัทางภาคเหนือซ่ึงเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมไมท่ี้ส าคญัของประเทศ จึงควรมีการศึกษา
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้
ไมใ้หเ้พียงพอต่อความตอ้งการในอนาคตต่อไป และเพ่ือ
เป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการการใชไ้มข้องโลกท่ี
หันมามุ่งเน้นการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งเสริมให้การจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

จากแนวโน้มการใช้ประโยชน์ไม้ข้างต้น ท าให้มี
ความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากไม ้ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ เน่ืองจากจงัหวดัแพร่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ใช้ประโยชน์จากไม ้และมีพ้ืนท่ีท่ีมีป่าไมท่ี้อยู่ใกลเ้ขต
ชุมชนจ านวนมาก โดยมีวตัถุประสงคศึ์กษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากไมใ้นพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ 
 

 
 

อุปกรณ์และวธีิการ  

1.ขอบเขตการวจิยั 
เลือกศึกษาในพ้ืนท่ี ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง 

และต าบลเวียงทอง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จงัหวดั
แพร่ 

 

2. วธีิการศึกษา 
การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติเชิง

พรรณนา (descriptive statistics) (Panpinit, 2014) และ
รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จ านวน 200 ครัวเรือน 
แบ่งเป็น ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จ านวน 100 
ครัวเรือน และต าบลเวียงทอง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูง
เม่น จ านวน 100 ครัวเรือน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยค านวณหาค่ า ร้อยละ  (percentage) ค่ าความ ถ่ี  
(frequency) ค่าเฉล่ีย (mean) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
ประโยชน์จากไม ้และวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรม
การใชป้ระโยชน์จากไมใ้นจงัหวดัแพร่ 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ในต าบลแม่
ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
จากการส ารวจพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 50-59 ปี คิดเป็น ร้อยละ 72.9 มี
สถานภาพสมรส ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 81.3 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 65.4โดยรายไดเ้ฉล่ียของประชากรร้อยละ 73.8 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 3,000 บาท จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน 

การศึกษาการใชป้ระโยชน์จากไม ้พบวา่ ในครัวเรือน
ส่วนใหญ่ใช้ถ่านไม้ คิดเป็นร้อยละ 83.1 และในเชิง
พาณิชยส่์วนใหญ่มีการจ าหน่ายถ่านไม ้ร้อยละ 15.89 
ประชากรร้อยละ 25.2  มี รายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑไ์มเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 3,000-5,000 บาท 
โดยมีแหล่งท่ีมาของไมเ้ป็นไมห้ัวไร่ปลายนา ร้อยละ 
79.4 ชนิดไม้ส่วนใหญ่เป็น ไมม้ะขาม จามจุรี และไผ่
กลุ่มลูกคา้เป็นคนในชุมชน และการผลิตถ่าน ส่วนใหญ่
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จะเป็นการผลิตเพื่อใชใ้นครัวเรือน ส่วนท่ีเหลือจากการ
ใชจึ้งจะน าออกจ าหน่วย ส าหรับเชิงพาณิชย ์ร้านคา้มีการ
ซ้ือถ่านจากทั้งของคนในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อให้
เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการ การพฒันาผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการจดัอบรมในการใชป้ระโยชน์
จากป่าไมใ้นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละสร้างรายไดใ้หก้บัครัวเรือนมากข้ึน 

 

2. พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ในต าบลดอนมูล
และต าบลเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 
จากการส ารวจพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 50-59 ปี คิดเป็น ร้อยละ 37.8 
สถานภาพสมรส ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 42.2 ประกอบอาชีพคา้ขาย/
อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 57.8มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูง
กวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 33.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉล่ีย 4 คน 

การศึกษาการใชป้ระโยชน์จากไม ้พบวา่ ในครัวเรือน
ส่วนใหญ่ใชไ้มใ้นการผลิตเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและการ
ผลิตถ่านไมเ้พ่ือใชใ้นครัวเรือน ตลอดจนเพ่ือการจ าหน่าย 
อีกทั้ งยงัพบการใช้ประโยชน์ไมเ้ชิงพาณิชย์ท่ีเน้นการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร้อยละ 55.1 นอกจากน้ียงัมีการ
ผลิตบานประตู หน้าต่าง โต๊ะหมู่บูชา ลูกกล้ิงห้ิงพระ 
และการผลิตคอนผึ้งอีกดว้ย โดยรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไม้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000-50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 28.9 มีการซ้ือไมจ้ากโรงเล่ือยอีกต่อ
หน่ึง เ ป็นหลัก  พบว่าไม้สักเ ป็นชนิดไม้ท่ี มีการใช้
ประโยชน์สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.1 และมีการใชไ้ม้
จามจุรีเป็นล าดับรองลงมา ส าหรับการผลิตจะเป็นการ
ผลิตตามค าสั่งซ้ือ จากกลุ่มลูกคา้ ร้อยละ 71.7 จะเป็น
พ่อคา้คนกลาง ตลอดจนคนในชุมชนท่ีจะน าผลิตภณัฑ์
ไปผลิตต่อ แรงงานในการผลิตส่วนใหญ่เป็นแรงงานใน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75 โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
มีความตอ้งการการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์จากไม้
เป็นหลกั 

 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ใน
จงัหวดัแพร่ 
จากการส ารวจพบว่า ในต าบลแม่ทราย อ าเภอร้อง

กวาง จังหวดัแพร่ ประชากรส่วนใหญ่ยึดการประกอบ
อาชีพเกษตรกร เช่น การท าไร่ขา้วโพด การท านา การ
เล้ียงสตัว ์เป็นตน้ แตกต่างจาก ต าบลเวยีงทอง ต าบลดอน
มูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์เ ก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pankhaw and Suksard (2014) 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีทักษะความสามารถในการท าไม้ส่ง
ต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นชุมชนท่ีท าการคา้ การผลิต 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากไมม้ายาวนาน 

ต าบล เวียงทอง  ต าบลดอนมูล  อ า เภอสูง เ ม่น 
ประชากรมีทกัษะทางดา้นผลิตภณัฑไ์ม ้เน่ืองจากไดรั้บ
การถ่ายทอดทกัษะเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไมจ้ากบรรพบุรุษ 
ท าใหส้ามารถพฒันาผลิตภณัฑต์่างๆ ของไมไ้ด ้แตกต่าง
จาก ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง ซ่ึงบรรพบุรุษ
ถ่ายทอดทกัษะทางดา้นเกษตรกรรม 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ในต าบลเวยีงทอง ต าบลดอนมูล 
อ าเภอสูงเม่น มีรายไดสู้งกว่า ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้อง
กวางอยา่งเห็นไดช้ดัเน่ืองจากผลผลิตท่ีจ าหน่าย ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็น เฟอร์นิเจอร์ บานประตู หนา้ต่าง  มีการสัง่ซ้ือท่ี
แน่นอนมีมูลค่าท่ีสูงกวา่สินคา้ทางการเกษตร 

การใช้ประโยชน์ไม้ ในต าบลแม่ทราย อ าเภอร้อง
กวางมีใช้การประโยชน์ไม้เพียงเพื่อหุงต้มประกอบ
อาหาร มีการผลิตเพ่ือออกจ าหน่ายนอ้ยราย ท าให้ตอ้งซ้ือ
จากต่างพ้ืนท่ี ซ่ึงแตกต่างจาก ต าบลเวียงทอง ต าบลดอน
มูล อ าเภอสูงเม่น ท่ีมีการใช้ประโยชน์ไมม้ากกว่า โดย
เร่ิมจากน าไมม้าแปรรูปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เศษ
เหลือจากการแปรรูป มีการน าไปเผาเป็นถ่านเพ่ือจ าหน่าย 
ส่วนท่ีเป็นข้ีเล่ือยน าไปขายต่อใหก้บัโรงรับซ้ือ เพ่ือน าไป
ผลิตเป็นพลงังานเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์ไมไ้ด้
อยา่งคุ่มค่า 

ชนิดของไมท่ี้น ามาใชป้ระโยชน์ ในต าบลเวียงทอง 
ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น ส่วนใหญ่เป็นไมส้ักสวนป่า 
ซ่ึงรับซ้ือมาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในเขต
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ภาคเหนือ และซ้ือจากสวนป่าท่ีมีโฉนด นส.3 แตกต่าง
จากในต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวางส่วนใหญ่เป็นไม้
มะขาม จามจุรี ซ่ึงเป็นไมห้ัวไร่ปลายนา ท่ีโค่นลม้ หรือ 
ตดัท้ิง แลว้น ามาท าฟ้ืนหรือถ่าน 

ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ใน
ต าบลเวียงทอง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น  มีความ
ต้องการให้ ส่ง เสริมทางด้านการตลาด  เ น่ืองจาก
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาเร่ืองการตลาด 
จ านวนลูกคา้ลดลง ปริมารการสั่งซ้ือลดลงจึงตอ้งการให้
มีการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อให้
จ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ดเ้พ่ิมข้ึนและต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Khetpiyarat (2560) แตกต่างจากใน ต าบล
แม่ทราย อ าเภอร้องกวาง มีความตอ้งการให้จดัอบรมใน
การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ทกัษะและรู้จกัการน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ
และเกิดรายได ้
 

สรุปผล 
จากการส ารวจพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากไมใ้น

จงัหวดัแพร่ พบวา่ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง และ
ต าบลเวียงทอง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น ส่วนใหญ่
เป็นผูมี้อายุ 50-59 ปี ซ่ึงอยู่ในวยัของผูสู้งอายุ การศึกษา
ระดับประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับช่วงอายุของคนใน
สมยันั้น เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จาก
ไม ้พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมาก กล่าวคือ ต าบลแม่
ทราย อ าเภอร้องกวาง มีการใชป้ระโยชน์ไมใ้นครัวเรือน
มากกว่าเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่ใช้เป็นถ่านเพ่ือหุงต้ม
ประกอบอาหารมีการผลิตออกจ าหน่ายเพียงน้อยราย 
เน้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ท าให้
รายได้จากไม้เฉล่ียต่อปีค่อนข้างต ่า ขาดความรู้ความ

เขา้ใจในการใชป้ระโยชน์จากป่าไมใ้นรูปแบบต่าง ๆ จึง
ต้องการให้มีการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านน้ี
แตกต่างจากในต าบลเวียงทอง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูง
เม่น มีการใช้ประโยชน์ไม้ในเ ชิงพาณิชย์มากกว่า
ครัวเรือน มีทั้ งการผลิตไวใ้ช้ในครัวเรือนและผลิตเพ่ือ
ออกจ าหน่าย เนน้การประกอบอาชีพเชิงพาณิชยเ์ป็นหลกั 
แต่ยงัพบปัญหาในเร่ืองการส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์
ท่ีส่งออกจ าหน่ายเป็นเฟอร์นิเจอร์ บานประตู  หน้าต่าง 
โต๊ะหมู่บูชา เป็นหลกั ส่งผลให้มีรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑไ์มเ้ฉล่ียต่อปีสูงกวา่ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้อง
กวาง 
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ABSTRACT 
This study to investigated non-forest products in  

Ban O Sundonkaew Subdistrict Mae Ta District 
Lampang Province. The objectives were studied the type 
and quantitative of non-forest products could be used to 
evaluated value of non-forest products for self-
sufficiency in daily life. Including scope of the 
participation in forest resource and wildlife of Ban O 
forest area at present. 1 3 5  questionnaires were 
interviewed the head of each family and data collected 
were 2  months. The questionnaires were conducted and 
analysis continue. The factors were types of non-forest 
products many uses. Analysis of value and diversity and 
data calculated in percentage. The result found villagers 
used non-forest products wild mushrooms wild 
vegetables bamboo shoots medicinal plants and small 
insects were 4 , 3 , 3 , 2  and 9  species, respectively. The 
thinking of forest area of collected at community forest 
that. Forest areas have deforested for agricultural 
expansion and the most of trees were cutting for 
household consumption. Fire burned for shoot of 
wildlife the beginning of forest fire. The thinking or 
participation of forest resource management and 
wildlife. Villagers were think so in forest plantation in 
degraded forest area or forest community. Planting forest 
species for foods and medicinal plants used in 

household. The permission of non-forest products 
collected and land use maximum capacity. Awareness of 
forest and head watershed wildlife conservation. The 
villagers were conserved community forest and 
protected of environment and resource. The relationship 
of soil nutrient water and wildlife were saved balance of 
ecology systems. The main factors of forest ecology 
were the trees for human and wildlife for sustain yield. 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการประเมินผลผลิต

จากป่าท่ีมิใช่เน้ือไมจ้ากป่าชุมชนบา้นออ้ต าบลสันดอน
แก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาชนิดและปริมาณผลผลิตจากป่าท่ีมิใช่เน้ือไม้ท่ี
ชาวบา้นไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ เพ่ือประเมินมูลค่าผลผลิต
จากป่ามิไม่ใช่เน้ือไม้ของชุมชนบ้านอ้อท่ีได้น ามาใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าว ัน รวมถึงศึกษา
รูปแบบหรือการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไม้
ของชาวบา้นออ้ต่อสภาพผืนป่าในปัจจุบนั และสัตวป่์า 
โดยรวบรวมขอ้มูลจากหัวหน้าครัวเรือนผูมี้อ านาจใน
การตดัสินใจจ านวน 135 ครัวเรือน ใชร้ะยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล 2 เดือน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสัมภาษณ์
หลงัจากไดข้อ้มูลมาแลว้ก็น ามาวเิคราะห์ ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ย ชนิด ปริมาณท่ีเก็บหามาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ การคิดมูลค่า วิเคราะห์ชนิดความหลากหลาย และ
ค านวณหาร้อยละของขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ชาวบา้น
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มีการเก็บผลผลิตจากป่า คือ เห็ด มี 4 ชนิด พืชผกักินได ้มี 
3 ชนิด หน่อไม ้มี 3 ชนิด สมุนไพร มี 2 ชนิด และสตัวป่์า
แมลงขนาดเล็ก มี 9 ชนิด ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพพ้ืนท่ีป่า ท่ีเข้าไปเก็บหาของป่าของชาวบ้านใน
ชุมชนเห็นว่า ป่ามีการถูกบุกรุกขยายพ้ืนท่ีท ากิน มีการ
ตดัไมใ้ชส้อยในครัวเรือนในปริมาณมาก สุมเผา จุดไฟ
เผ่าเพ่ือล่าสัตวป่์าเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า แนวคิด
หรือการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละ
สตัวป่์า เห็นดว้ยวา่มีการปลูกป่าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีป่าเส่ือม
โทรม หรือป่าชุมชนของหมู่บา้น การปลูกพืชพนัธ์ุไมป่้า
ท่ีเ ป็นอาหาร และสมุนไพรเพ่ือใช้เอง การก าหนด
ช่วงเวลาเขา้ไปเก็บหาของป่า การใช้ท่ีดินท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การสร้างจิตส านึกรัก และหวงแหนป่า
ตน้น ้ า-ล าธาร การรณรงคใ์หมี้การรักสตัวป่์า ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าชาวบ้านในชุมชนยงัให้ความส าคัญของผืนป่า 
และมีการ รักษาความสมดุลของส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ดิน น ้ า สตัวป่์า 
แร่ธาตุ ยงัความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
ต้นไม้ท่ีเป็นแหล่งตัวแปรส าคัญของระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เผื่อใหม้นุษยแ์ละสตัวไ์ด้
พ่ึงจากป่าต่อไป 
 

บทน า 
ป่าไม ้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอ านวยประโยชน์

ให้แก่มนุษยอ์ยา่งมหาศาล และมนุษยไ์ดอ้าศยัไมจ้ากป่า
มาท าเช้ือเพลิง ไดเ้ก็บใบ ดอก ผล หน่อไม ้เห็ด และของ
ป่าต่างๆ มาเป็นอาหาร ป่าไมใ้ห้ประโยชน์แก่มนุษยท์ั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม ป่าไมช่้วยป้องกนัและบรรเทาการ
พงัทลายของดิน โดยช่วยลดความรุนแรงของกระแสน ้ า
ท่ีไหลผ่านผิวดิน ช่วยยึดเหน่ียวดินให้อยูค่งท่ี ป้องกนัมิ
ใหดิ้นตะกอนไหลไปทบัถมทอ้งล าห้วย ล าน ้ า ทะเลสาบ 
เข่ือน และอ่างเก็บกักน ้ าเพ่ือการชลประทาน หรือเพ่ือ
พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงก็เท่ากบัป่าไมช่้วยท าใหก้ารสญัจรตาม
ล าน ้ าเป็นไปโดยสะดวกและช่วยยืดอายุการรับใช้ของ
เข่ือนหรืออ่างเก็บกกัน ้ าเหล่านั้นให้ยืนยาวอีกดว้ย ป่าไม้
ช่วยเก็บกกัน ้ าในล าห้วยล าธารและน ้ าใตดิ้นใหมี้อยูอ่ยา่ง

สม ่าเสมอและใสสะอาด ป่าไมช่้วยบรรเทาหรือป้องกนั
อุทกภยัพ้ืนท่ีรับน ้ าหรือพ้ืนท่ีตน้น ้ าล าธารท่ีมีป่าไมป้ก
คลุมมีสภาพคล้ายกับฟองน ้ าท่ีคอยช่วยซึมซับน ้ าไว ้
หลงัจากฝนตกแลว้ซ่ึงเท่ากบัช่วยควบคุมการไหลของน ้ า
ในล าห้วยล าน ้ าป่าไมช่้วยเสริมสร้างดินให้สมบูรณ์ข้ึน
จากการผุพงัหรือการสลายตวัของก่ิงไม ้ใบไมแ้ละซาก
พืชซากสัตว ์ท่ีกลายไปเป็นปุ๋ยธรรมชาติเป็นร่มเงาและท่ี
ก าบงั (สมศกัด์ิ, 2532) 

ชุมชนบ้านอ้อ ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ 
จงัหวดัล าปาง เป็นหมู่บา้นในชนบทอยู่ติดผืนป่าชุมชน
เป็นป่าเต็งรัง มีไมเ้ด่น ไดแ้ก่ เต็ง รัง ยางเหียง พลวง เป็น
ตน้ โดยได้อาศัยพ่ึงพาป่าเพ่ือปัจจัย 4 ซ่ึงได้แก่ แหล่ง
อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรคและเคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงถือวา่
มีความส าคัญต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากน้ี
ชาวบ้านได้ พ่ึ งพาน ้ า ท่ี มีต้นน ้ าล าธารจากป่ า เ พ่ือ
การ เกษตร อาศัยผลผลิตจากป่าเ ป็นรายได้เส ริม
นอกเหนือจากการท า เกษตรกรรม อีกทั้ งป่าย ังเป็น
แหล่งท่ีมาของความเ ช่ือ ประเพณี ซ่ึงเป็นรากฐาน
ความสมัพนัธ์ของชุมชน บทบาทของป่าต่อความอยูร่อด
ของชุมชนจึงมีมาเน่ินนานและไม่สามารถแยกจากกนัได ้
ดงันั้นการจดัการและดูแลรักษาป่า เช่นความเช่ือเร่ืองผีท่ี
ดูแลป่า รักษาตน้น ้ า แบบแผนการใช้ทรัพยากรจากป่า
อย่างรู้คุณค่าและท าให้ชาวบา้นเกิดความตระหนักท่ีจะ
อนุรักษท์รัพยากรเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จากป่าแบบยัง่ยืน
ต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลโดยการใช้

แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ชาวบ้านท่ีเก็บหาของป่าทุก
ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2560 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการเก็บขอ้มูลวจิยั ดงัน้ี 

1. เขา้ปรึกษาและช้ีแจง้กบัผูน้ าชุมชน 
2. ท าการเก็บข้อมูลทุกหลังคาเรือนท่ีเก็บหา

ผลผลิตจากป่าจ านวน 101 ครัวเรือน จะสมัภาษณ์หวัหนา้
ครอบครัวหรือผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ 
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3. วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดยท าการ
จ าแนกชนิดผลผลิตจากป่า ปริมาณ ลักษณะการใช้
ประโยชน์ และการประเมินมูลค่าของผลผลิตจากป่าเป็น
ตวัเงิน โดยใช ้วิธีคิดประเมินดงัน้ี (ผลรวมของผลผลิต*
ราคา) วา่ในหน่ึงปีท่ีผา่นมาชาวบา้นเก็บของจากป่าแต่ละ
ชนิดปริมาณเท่าใด ใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง บริโภค 
แบ่งปัน และจ าหน่าย น าขอ้มูลมาวิเคราะห์มูลค่าออกมา
เป็นตวัเงิน 
 

ผลและวจิารณ์ 
ประเภทของป่า ผลผลิตจากป่าประเภท หน่อไม ้มี

จ านวนชาวบา้นเขา้ไปเก็บมากท่ีสุดจ านวน 69 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 68.31 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ เห็ด
จ านวน 52 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.48 แมลงขนาด
เล็กจ านวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.68 พืชผกักิน
ได้จ านวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.69 สัตวป่์า
จ านวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.86 และสมุนไพร
ท่ีจ านวนชาวบ้านเขา้ไปเก็บน้อยท่ีสุด 4 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 3.96 

เห็ด จากการศึกษาพบวา่มีเห็ดจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดโคน และเห็ดกระดา้ง (เห็ดลม) 
โดยมีปริมาณท่ีเก็บหาไดม้ากท่ีสุดคือ เห็ดระโงก มีมาก
ถึง 270 กก./ปี บริโภค 251.5 กก./ปี แบ่งปัน 8.5 กก./ปี 
และจ าหน่าย 10 กก./ปี รองลงมาตามล าดับ ไดแ้ก่ เห็ด
เผาะ จ านวนท่ีเก็บหาได้ 252 กก./ปี ใช้บริโภค 219.5 
กก./ปี แบ่งปัน 9.5 กก./ปี และจ าหน่าย 25 กก./ปี เห็ดโคน 
จ านวนท่ีเก็บหาได้ 36 กก./ปี ใช้บริโภค 32.25 กก./ปี 
แบ่งปัน 2 กก./ปี และจ าหน่าย 1.5 กก./ปี และเห็ดกระดา้ง 
(เห็ดลม) จ านวนท่ีเก็บหาได ้23.5 กก./ปี ใชบ้ริโภค 21.5 
กก./ปี แบ่งปัน 2 กก./ปี และไม่มีการจ าหน่าย โดยราคา
ต่อหน่วยพบวา่ เห็ดท่ีมีราคาแพงท่ีสุดคือ เห็ดโคน มีราคา
สูงถึง กิโลกรัมละ 350 บาท รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ 
เห็ดระโงก และเห็ดเผาะ มีราคาอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 200, 
250 บาท และเห็ดกระด้าง (เห็ดลม) ราคา 150 บาท 
ตามล าดับ ในการประเมินมูลค่าของเห็ดเม่ือคิดจาก
จ านวนกิโลกรัมคูณด้วยราคาต่อหน่วย (คิดจากราคา

ปลายฤดู) พบว่าเห็ดท่ีมีมูลค่าผลผลิตมากท่ีสุดคือ เห็ด
เผาะ เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินแล้วมีมูลค่าสูงถึง 63,000 
บาท/ปี รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ เห็ดระโงก และ
เห็ดโคน โดยมีมูลค่า 54,000 และ 12,600 บาท/ปี และ
เห็ดกระด้าง  ( เ ห็ดลม)  โดยมีมูลค่า 3,525 บาท/ปี  
ตามล าดบั เม่ือคิดมูลค่ารวมของผลผลิตจากป่าประเภท
เห็ดรวมกันทุกชนิด ประเมินมูลค่ารวมไดถึ้ง 133,125 
บาท/ปี 

พืชผักกินได้ (edible plants) จากการศึกษาพบว่า
พืชผกักินไดมี้จ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัหวาน ดอกกา้น 
ผกักูด โดยมีปริมาณการเก็บหามากท่ีสุดคือ ผกัหวาน 
จ านวน 185 กก./ปี ใชบ้ริโภค 67 กก./ปี แบ่งปัน 17 กก./
ปี จ าหน่าย 101 กก./ปี รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ 
ดอกกา้น จ านวน 142 กก./ปี ใชบ้ริโภค 68 กก./ปี แบ่งปัน 
23 กก./ปี และจ าหน่าย 51 กก./ปี และผกักูดจ านวน 48 
กก./ปี บริโภค 25 กก./ปี แบ่งปัน 8 กก./ปี จ าหน่าย 15 
กก./ปี โดยราคาต่อหน่วยพบว่า พืชผกักินไดท่ี้แพงท่ีสุด
คือ ผักหวานซ่ึงมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท 
รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ ผกักดูและดอกกา้น มีราคา 80, 
70 บาท ในการประเมินมูลค่าของพืชผกักินได้ เม่ือคิด
จากจ านวนกิโลกรัมคูณดว้ยราคาต่อหน่วย (คิดจากราคา
ปลายฤดู) พบว่าพืชผกักินไดท่ี้มีมูลค่าผลผลิตมากท่ีสุด
คือ ผกัหวาน เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินแล้วมีมูลค่าสูงถึง 
37,000 บาท/ปี รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ดอกกา้น โดยมี
มูลค่า 11,360 บาท/ปี และผกักูดโดยมีมูลค่า 3,360 บาท/
ปี แต่เม่ือคิดมูลค่ารวมของพืชผกักินไดทุ้กชนิด ประเมิน
มูลค่ารวมไดถึ้ง 51,720 บาท/ปี 

สมุนไพร จากการศึกษาพบสมุนไพรจ านวน 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ สมอไทยกบับอระเพด็ โดยเก็บหาไดม้ากท่ีสุดคือ 
สมอไทย มีมากถึง 46 กก./ปี ใชบ้ริโภค 24 กก./ปี แบ่งปัน 
7 กก./ปี และจ าหน่าย 15 กก./ปี และบอระเพด็ 31 กก./ปี 
ใชบ้ริโภค 15 กก./ปี แบ่งปัน 4 กก./ปี และจ าหน่าย 12 
กก./ปี ซ่ึงราคาต่อหน่วยพบว่า สมุนไพรท่ีแพงท่ีสุดคือ 
สมอไทย มีราคาสูงถึงกิโลกรัม 55 บาท และบอระเพด็ มี
ราคากิโลกรัมละ 50 บาท เม่ือคิดจากจ านวนกิโลกรัมคูณ
ดว้ยราคาต่อหน่วย (คิดจากราคาปลายฤดู) แลว้ พบว่า
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สมุนไพรท่ีผลผลิตมากท่ีสุดคือ สมอไทย เม่ือคิดเป็น
จ านวนเงินแลว้มีมูลค่าสูงถึง 2,530 บาท/ปี รองลงมา
ตามล าดบั ไดแ้ก่ บอระเพด็ โดยมีมูลค่า 1,550 บาท/ปี คิด
มูลค่ารวมผลผลิตจากประเภทสมุนไพรรวมกนัทุกชนิด
แลว้ มูลค่ารวมไดถึ้ง 4,080 บาท/ปี 
 

ตารางที่ 1  มูลค่ารวมผลผลิตจากป่าชุมชนบา้นออ้ ต าบล
สนัดอนแกว้ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั ล าปาง 
ชนิดของป่า มูลค่ารวม (บาท/ปี) 
เห็ด 133,125 
พืชผกักินได ้ 51,720 
แมลงขนาดเลก็ 40,510 
สตัวป่์า 20,652 
หน่อไม ้ 20,143 
สมุนไพร 4,080 
รวม 270,230 

 

หน่อไม ้จากการศึกษาพบหน่อไม้ทั้ งหมด 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ หน่อไผ่รวก หน่อไผซ่าง หน่อไผไ่ร่ โดยเก็บหาได้
มากท่ีสุดคือ หน่อไผ่ไร่ มีมากถึง 454 กก./ปี ใชบ้ริโภค 
354 กก./ปี แบ่งปัน 17 กก./ปี และจ าหน่าย 83 กก./ปี 
รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ หน่อไผ่ซาง 386 กก./ปี ใช้
บริโภค 264 กก./ปี แบ่งปัน 35 กก./ปี จ าหน่าย 87 กก./ปี 
และหน่อไผ่รวก 185 กก./ปี ใช้บริโภค 143 กก./ปี 
แบ่งปัน 13 กก./ปี จ าหน่าย 29 กก./ปี หน่อไมท่ี้มีราคา
แพงท่ีสุดคือ หน่อไผ่ซาง มีราคากิโลกรัม 25 บาท 
รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ หน่อไผ่ไร่ กิโลกรัมละ 17 
บาท และหน่อไผ่รวก กิโลกรัมละ 15 บาท เม่ือคิดจาก
จ านวนกิโลกรัมคูณด้วยราคาต่อหน่วย (คิดจากราคา
ปลายฤดู) แลว้ พบวา่หน่อไมท่ี้มีมูลค่าผลผลิตมากท่ีสุด
คือ หน่อไผ่ซาง เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินแลว้มีมูลค่าสูงถึง 
9,650 บาท/ปี รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ หน่อไผ่ไร่ โดย
มีมูลค่า 7,718 บาท และหน่อไผ่รวก โดยมีมูลค่า2,775 
บาท คิดมูลค่ารวมของผลผลิตจากป่าประเภทหน่อไม้
รวมกันทุกชนิดแล้ว ประเมินมูลค่ารวมได้ถึง 20,143 
บาท/ปี 

สตัวป่์าและแมลงขนาดเล็ก จากการศึกษาพบสัตวป่์า
และแมลงขนาดเล็ก 9 ชนิด ได้แก่ แมงมัน มดแดง 
รถด่วน ไก่ป่า งูสิง แลน นก อีเห็น กระต่าย โดยเก็บหา
ไดม้ากท่ีสุดหน่วยเป็นกิโลกรัมคือ มดแดง มีมากถึง 116 
กก./ปี บริโภค 74 กก./ปี แบ่งปัน 8 กก./ปี และจ าน่าย 34 
กก./ปี รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ รถด่วนกบัแมงมนั เก็บ
ไดถึ้ง 21.5, 6.7 กก./ปี บริโภค 14, 5.4 กก./ปี แบ่งปัน 2, 
1.3 กก./ปี และจ าหน่าย 4.5 กก./ปี ส่วนแมงมนัไม่มีการ
จ าหน่าย ส าหรับสัตวป่์าอ่ืนๆท่ีล่ามาไดม้ากท่ีสุด พบว่า 
นก มากท่ีสุด 35 ตวั/ปี บริโภค 29 ตวั/ปี แบ่งปัน 3 ตวั/ปี 
และจ าหน่าย 3 ตวั/ปี รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ไก่ป่า 
จ านวนท่ีเก็บหาได้ 25 ตัว/ปี บริโภค 23 ตัว/ปี มีการ
แบ่งปัน 2 ตวั/ปี และจ าหน่าย 0.5 ตวั/ปี งูสิง 18 ตวัต่อปี 
บริโภค 17 ตวั/ปี มีการแบ่งปัน 1 ตวัต่อปี ซ่ึงจะไม่มีการ
จ าหน่าย แลน 8 ตวั/ปี บริโภค 7 ตวั/ปี มีการแบ่งปัน 1 
ตวั/ปี ซ่ึงจะไม่มีการจ าหน่าย และกระต่ายและอีเห็นท่ี
นอ้ยท่ีสุดจ านวนท่ีล่ามาได ้4, 2 ตวั/ปี บริโภค 2.5, 2 ตวั/
ปี มีการแบ่งปัน 0.5 ไม่มีการจ าหน่าย ตวั/ปี และจ าหน่าย 
1 ตวั/ปี ไม่จ าหน่าย ตวัต่อปี โดยราคาต่อตวัพบวา่สตัวป่์า
และแมลงขนาดเลก็ท่ีแพงท่ีสุดคือ อีเห็น มีราคาสูงถึงตวั
ละ 1,400 บาท รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ แมงมนั มด
แดง รถด่วน ไก่ป่า งูสิง แลน นก และกระต่าย มีราคา
หน่วยละ 1,300, 200, 400, 208, 300, 600, 35, 400 บาท 
ตามล าดับ เม่ือคิดจากจ านวนกิโลกรัมคูณด้วยราคาต่อ
หน่วย (คิดจากราคาปลายฤดู) แลว้ พบว่าสัตว์ป่าและ
แมลงขนาดเลก็ท่ีมีมูลค่าผลผลิตมากท่ีสุดคือ มดแดง เม่ือ
คิดเป็นจ านวนเงินแล้วมีมูลค่าสูงถึง 23 ,200 บาท/ปี 
รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ แมงมนัและรถด่วน จ านวนท่ี
เก็บหาไดคื้อ 8,710 และ 8,600 บาท/ปี ตามล าดบั ส่วน
การคิดจ านวนตวัคูณดว้ยราคาต่อหน่วยแลว้ พบว่าสัตว์
ป่าและแมลงขนาดเลก็ท่ีมีมูลค่าผลผลิตมากท่ีสุดคือ งูสิง 
เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินแลว้มีมูลค่าสูงถึง 5,400 บาท/ปี 
รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ ไก่ป่า จ านวนท่ีเก็บหาไดคื้อ 
5,200 บาท/ปี แลน จ านวนท่ีเก็บหาไดคื้อ 4,800 บาท/ปี 
อีเห็น จ านวนท่ีหาไดคื้อ 2,400 บาท/ปี กระต่ายจ านวนท่ี
เก็บหาไดคื้อ 1,600 บาท/ปี และนอ้ยท่ีสุดคือ นก จ านวน
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ท่ีเก็บหาได้คือ 1,225 บาท/ปี นอกจากน้ียงัมีการคิด
จ านวนขวดคูณดว้ยราคาต่อหน่วยของสัตวป่์าและแมลง
ขนาดเล็ก ถ้ามีการคิดมูลค่ารวมของผลผลิตจากป่า
ประเภทสัตว์ป่าและแมลงขนาดเล็กรวมกันทุกชนิด 
ประเมินมูลค่ารวม คิดเป็นเงิน 61,135 บาท/ปี 
 

ภาพที่  1   มูลค่ารวมผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านอ้อ  
ต าบลสนัดอนแกว้ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 
 

ความคิด เ ห็นต่อการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม ้และสัตวป่์า ของผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่าร้อย
ละ 15.8 เห็นดว้ยวา่มีการปลูกป่าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีป่าเส่ือม
โทรม หรือป่าชุมชนของหมู่บา้นและร้อยละ 84.2 ไม่เห็น
ด้วย เพราะพ้ืนท่ีท่ี เ ส่ือมโทรมนั้ นชาวบ้านมีการใช้
ประโยชน์ เช่นการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ ส่วน
การปลูกพืชพนัธ์ุไมป่้าท่ีเป็นอาหาร และสมุนไพรเพื่อใช้
เอง เห็นด้วยร้อยละ 64.4 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.6 ซ่ึง
ส่วนใหญ่ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นดว้ยกบัการก าหนดช่วงเวลาเขา้
ไปเก็บหาของป่า ร้อยละ 56.4 มีเพียงร้อยละ 43.6 ไม่เห็น
ดว้ยในเร่ืองน้ี ส่วนการใชท่ี้ดินท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เห็นด้วยถึงร้อยละ 76.2 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 
23.8 พร้อมทั้งเห็นดว้ยว่า มีการช่วยแจง้ข่าวสารการบุก
รุกท าลายป่า การเกิดไฟป่า ร้อยละ 48.5 ไม่เห็นดว้ย ร้อย
ละ 51.5 การสร้างจิตส านึกรัก และหวงแหนป่าตน้น ้ า-ล า
ธาร เห็นดว้ยร้อยละ 51.5 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 48.5 และ
เห็นดว้ยวา่ การรณรงคใ์หมี้การรักสตัวป่์า งดการบริโภค
สัตว์ป่า ร้อยละ 7.9 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 92.1 แต่ผู ้ให้
ขอ้มูลเห็นดว้ยว่ามีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและ

ขยายไปยงัชุมชนอ่ืนๆเพียง ร้อยละ 4 และไม่เห็นดว้ยสูง
ถึง ร้อยละ 96 และเห็นด้วยว่าการน าความเช่ือและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินมาผูกโยงให้กับชุมชนดูแลรักษาป่า 
(เล้ียงผีขนุน ้ า บวชป่า) ร้อยละ 13.9 และไม่เห็นดว้ยสูงถึง 
ร้อยละ 86.1 

ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากป่าของผูใ้ห้
ขอ้มูล พบว่า ชุมชนสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการหาของป่า (ท่ีมิใช่เน้ือไม)้ มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.71 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.476 ชุมชน
สามารถใชป้ระโยชน์จากป่าได ้(ท่ีมิใช่เน้ือไม)้ มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.66 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.515 ชุมชน
มีการจดัการในการใชป้ระโยชน์จากป่า (ท่ีมิใช่เน้ือไม)้ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.588 ชุมชนมีรายได้จากการเก็บหาของป่า (เช่น เห็ด 
หน่อไม ้สมุนไพร) มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.519 ป่ามีพ้ืนท่ีส าหรับเป็นท่ีเล้ียง
สัตวข์องชุมชนอยา่งเหมาะสม มาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.589 มีมาตรการควบคุมการใช้
สารเคมีในป่าอย่างเหมาะสม ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.44 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.670  เพราะชาวบา้นยงัมี
การใช้สารเคมีอยู่กันอย่างมากและยงัไม่มีมาตรการท่ี
เด็ดขาด การใชป้ระโยชน์จากป่า ช่วยลดปัญหาการตดัไม้
ท าลายป่า ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.21 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.725 เพราะชาวบา้นตระหนกัเห็นความส าคญั
ของพ้ืนท่ีป่าไมน้อ้ย และชุมชนมีการป้องกนัผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้ม จากการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม ปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.01 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.818 
เพราะทางชุมชนยงัไม่เห็นผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อชุมชน 
ชุมชนบา้นออ้ ในอดีตค่อนขา้งห่างไกลจากความเจริญ 
ระบบการศึกษาอาจจะยงัไม่แพร่กระจายไปถึงชนบท ท า
ให้คนในชุมชนมีการศึกษาน้อยชาวบ้านจึงตอ้งอาศัย
พ่ึงพิงผลผลิตจากป่า และผลกระทบท่ีร้ายแรงไม่ได้
ปรากฏในชุมชน เพราะป่าย ังคงความอุดมสมบูรณ์ 
ชุมชนบ้านอ้อจึงยงัคงพ่ึงพิงของป่าเพ่ือด ารงชีพตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (จกัร
พงศ,์ 2554) 
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สรุปผล 
ปริมาณและมูลค่าผลผลิตจากป่าท่ีมิใช่เน้ือไม ้มีการ

ใชป้ระโยชน์จากผืนป่าชุมชนบา้นออ้ ประกอบไปดว้ย 
อาหารประเภทเห็ด มีปริมาณรวมทั้งหมด 581.5 กก./ปี 
บริโภค 529.5 กก./ปี แบ่งปัน 22 กก./ปี และจ าหน่าย 
36.5 กก./ปี คิดเป็นมูลค่ารวม 133,125 บาท/ปี อาหาร
ประเภทพืชผกักินได้ มีผกัหวาน ดอกก้าน ผกักูด รวม
ปริมาณทั้งหมด 375 กก./ปี บริโภค 160 กก./ปี แบ่งปัน 
48 กก./ปี และจ าหน่าย 167 กก./ปี เม่ือคิดเป็นมูลค่ารวม
ของอาหารประเภทพืชผกักินได ้51,720 บาท/ปี อาหาร
ประเภทสมุนไพร ได้แก่  สมอไทย และบอระเพ็ด 
ปริมาณรวม 77 กก./ปี บริโภค 39 กก./ปี แบ่งปัน 11 
กิโลกรัม/ปี และจ าหน่าย 27 กก./ปี เม่ือคิดมูลค่ารวม
สมุนไพรทุกชนิดเป็นเงิน 4,080 บาท/ปี อาหารประเภท
หน่อไม ้คือ หน่อไผ่รวก หน่อไผ่ไร่ และหน่อไผ่ซาง มี
ปริมาณรวมทั้ งหมด 1,007 กก./ปี บริโภค 761 กก./ปี 
แบ่งปัน 65 กก./ปี และจ าหน่าย 199 กก./ปี คิดเป็นมูลค่า
รวมหน่อไมทุ้กชนิด 20,143 บาท/ปี อาหารประเภทสัตว์
ป่าและแมลงขนาดเล็ก คือ มดแดง แมงมนั หนอนไมไ้ผ่ 
มีปริมาณรวมทั้งหมด 194.2 กก./ปี บริโภค 66.4 กก./ปี 
แบ่งปัน 11.3 กก./ปี และจ าหน่าย 38.5 กก./ปี ส่วน ไก่ป่า 
งูสิง แลน นก อีเห็น กระต่าย มีปริมาณทั้งหมด 92 ตวั/ปี 
บริโภค 80.5 ตวั/ปี แบ่งปัน 7.5 ตวั/ปี และจ าหน่าย 4.5 
ตวั/ปี คิดเป็นมูลค่ารวมอาหารประเภทสัตวป่์าและแมลง
ขนาดเลก็ 61,135 บาท/ปี 

แนวคิดหรือการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ และสัตว์ป่า ผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
แนวคิดหรือการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้
สตัวป่์า และทรัพยากรธรรมชาติ ดงัน้ี ควรใชท่ี้ดินท่ีมีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการปลูกพืชพนัธ์ุไมป่้าท่ีเป็น

อาหาร และสมุนไพรเพ่ือใชเ้อง ควรมีการสร้างเครือข่าย
ภายในชุมชนและขยายไปยังชุมชนอ่ืนๆ ควรมีการ
ก าหนดช่วงเวลาเขา้ไปเก็บหาของป่าและ ควรมีการสร้าง
จิตส านึกรัก และหวงแหนป่าตน้น ้ า ล าธาร ควรช่วยกนั
แจง้ข่าวสารการบุกรุกท าลายป่า การเกิดไฟป่า ควรมีการ
ปลูกป่าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม หรือป่าชุมชนของ
หมู่บา้น ควรน าความเช่ือและวฒันะธรรมทอ้งถ่ินมาผูก
โยงใหก้บัชุมชนดูแลรักษาป่า(เล้ียงผีขนุน ้ า บวชป่า) ควร
มีการรณรงค์ให้มีการรักสัตวป่์า งดการบริโภคสัตวป่์า 
ควรมีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและขยายไปยงั
ชุมชนอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ทางตรงและทางออ้ม
ใหก้บัคนในชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณอาจารยสุ์มยั หมายหมั้น อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ี

ให้ค  าแนะน าตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ และติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย คอยสนับสนุนดูแล
ช่วยเหลือจนงานวจิยัในคร้ังน้ี ส าเร็จโดยสมบูรณ์ตลอดมา 

ขอขอบคุณ ชาวบ้านชุมชนบ้านอ้อ ต าบลสันดอน
แกว้ อ าเภอแม่ทะ จงัวดัล าปาง ท่ีให้ความร่วมมือในการ
เก็บขอ้มูล 
 

เอกสารอ้างองิ 
จักรพงศ์ ผูว้ิจารย.์ 2554. ศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการใช้

ประโยชน์ของชุมชน ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง 
จงัหวดัแพร่. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาทรัพยากรชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม, มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ เชียงใหม่. 113 หนา้. 

สมศกัด์ิ สุขวงศ.์ 2532 วนศาสตร์ชุมชนส าหรับเจ้าหน้าที่
ส่ง เสริมป่าไ ม้ .  พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  1. คณะวนศาสตร์ , 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 82 หนา้. 
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ABSTRACT 
The purpose of this article was to describe the 

perceptions of climbers toward sustainable bouldering 
practices at the Zoolander bouldering area, located in 
Khon Kaen Zoo, Khon Kaen Province. Zoolander is the 
few climbing areas in Thailand that has gained legal 
authorization by Zoological Park Organization (ZPO). 
Through case study approach, we explain the process of 
sustainable development of the bouldering area, 
highlight opportunities and address the challenges in the 
development process. Survey data was obtained from a 
questionnaire administered online using google docs 
from 2018-2019. Data was also obtained from the zoo 
administration office and interviews with local climbers. 
This article proposes development strategies that focuses 
on the wider applicability of the lessons learned from the 
Zoolander case study as a way to create a framework for 
the sustainable development of climbing areas for 
adventure tourism. 
 

Introduction 
Popularity in the sport of rock climbing has rapidly 

increased in recent years, resulting in large scale growth 
in the number of climbers and established climbing areas 

as well as a rapid rises in climbing equipment sales, 
social media presence, competitions, and climbing gyms 
(Tessler and Clark, 2016). However, climbing has yet to 
become a well-recognized sport in many low- and 
middle-income countries. In Thailand, for example, 
despite world renowned climbing areas and several 
indoor climbing gyms in the larger cities of Bangkok, 
Chiang Mai, and Phuket, a majority of outdoor rock 
climbers are non-native. Lack of understanding in the 
nature of the sport might lead to conflicts with local 
officials, thus the development of climbing areas 
demands clear and effective policy-making and 
cooperation with land management officials in order to 
conserve and protect valuable natural resources. 

Bouldering is a form of rock climbing that takes 
place on boulders of moderate heights (generally <3.5 m 
tall) without rope and without any artificial protection 
points (Tessler and Clark, 2016). Bouldering uses only 
climbing shoes, chalk, and foam pads called crash pads 
to minimize the impact of ground falls. Bouldering offers 
a simplistic version of climbing with lower mortality 
risks; lower cost, minimal rope-systems knowledge, and 
a more social setting. 
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In Thailand, there are four main developed 
bouldering sites including: 1) Kho Tao, 2) Sikhio, 
Nakhon Ratchasima, 3) Nam Phong National Park, Khon 
Kaen (closed for climbing), and 4) Zoolander, Khon 
Kaen. Despite being the newest established, with 
development starting in November 2017, Zoolander is a 
fast-developing area with enormous potential. In 2018, 
Zoolander has listed about 500 sandstone boulders, and 
nearly a thousand bouldering lines making it the largest 
bouldering area in Thailand and attracting hundreds of 
climbers from all over the world. 

The opening of a new bouldering area means the 
potential for new outdoor-recreation based tourists. 
Many economic impact studies suggest that 
climbing/bouldering is a sustainable source of economic 
activity for climbing area like Red River Gorge, USA 
(Maples et al., 2017) Squamish, CA (Morris, 2007) and 
Thailand (Foley, 2016). However, bouldering involves 
the removal of vegetation and soil, thus the 
environmental impact from bouldering activities 
includes impact to soil and vegetation at the base of 
climbs, impact to the microhabitats, and degradation of 
scenic values due to chalk. Khon Kaen Climbing Club 
(KKCC), an association formed by a group of local 
climbers, developed the Zoolander area under 
authorization from the Zoological Park Organization 
(ZPO). The development process followed “Leave No 
Trace Principles” that emphasize sustainability in order 
to minimize the environmental impact of climbing. 

Adopting a case study approach, this article aims to 
describe the process of sustainability development of the 
bouldering area, highlight opportunities and address the 
challenges in the developing process. We propose a 
climbing area management strategy to help climbers and 
environmental managers in the field of outdoor 
recreation and conservation, limit the impact of 

bouldering activities toward sustainable practice in 
forest land management. 
 

Methods 
Site Description 
The Zoolander bouldering area is located in Khon 

Kaen Zoo, Amphoe Khao Suan Kwang, which spanning 
over 5.34 sq km area. The zoo only uses 17.5% its area 
for animal conservation, Water Park, and other facilities. 
The unused land of the zoo is a forest that offers 
hundreds of sandstone boulders separated in nine sectors 
(Figure 1). 

 

 
Figure 1  Nine separate sectors of bouldering area 
located in Khon Kaen Zoo. 
 

Rock in the area is sandstone of Phra Wihan 
Formation from Korat Group rocks. The Phra Wihan 
Formation is comprised fine- to coarse-grained sheet and 
channeled, white arkosic to orthoquartzitize and cross-
bedded sandstone, interbedded with reddish brown and 
grey claystone (Veeravinantanakul, 2017). The shape of 
rock formation of large round to overhang boulders 
makes it attractive for bouldering (Figure 2). 
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Figure 2  Bouldering at one of overhang sandstone 
boulders in Zoolander bouldering area. 
 

Survey data was obtained from a questionnaire 
administered online using google docs during September 
2018 and January 2019. Data was also obtained from the 
zoo administration office and interviewing with local 
climbers who developed the area. 

 

Results and Discussion 
Most of climbing sites in Thailand were developed 

by local and visiting climbers. Vague and unclear 
procedures to legally access climbing areas, lack of 
understanding of the nature of climbing by government 
officials, and lack of communication between climbers 
and officials have all led to climbing being banned at 
some sites, for example, bouldering in Nam Phong 
National Park, sport climbing at Crazy Horse in Chiang 
Mai, and deep water soloing in Krabi (Foley, 2018). For 
the Zoolander area, KKCC started developing the area in 
Nov 2017 with a different strategy. The development 
process can be summarized according to the following 
steps. 

1. Nov 2017: KKCC joined meeting with Tourism 
Authority of Thailand (TAT), Tourism Council of 
Thailand (TCT), and Khon Kaen Zoological Park 
Organization (ZPO). By an invitation from ZPO, KKCC 
started exploring and developing boulders in Khon Kaen 
Zoo. 

2. Dec 2017: KKCC informed ZPO the potentials of 
hundreds of climbable boulders in the zoo. Pictures of 
before and after of developed boulders were also shared 
with ZPO to ensure that developing process, which 
required vegetation removal, is acceptable. 

3. Jan 2018: KKCC hosted ‘Zoolander Grand 
Opening’ event, attracting hundreds of climbers to the 
zoo. ZPO agreed to share 30% of their entry fee collected 
from climbers to KKCC. 

4. Feb 2018: KKCC hosted ‘Zoolander Trail Day’ 
workshop to bring 25 local Thai youths to learn how to 
sustainably develop hiking trails and boulder problems 
and also learn how to climb. 

5. Apr 2018: KKCC, together with Robert Bosch 
Stiftungabout Foundation (Germany) and Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 
hosted Sustainable Tourism in Isan Workshop for 40 
local students. 

6. Sep 2018: KKCC hosted ‘The 2nd Zoolander Trail 
Day’ workshop for 45 local Thai youths. 

7. Oct 2018: Memorandum of understanding (MOU) 
between KKCC and ZPO outlining the terms of 
facilitating bouldering activities and sharing profit from 
such activities was signed in order to promote adventure 
tourism in the zoo area. The MOU makes Zoolander the 
only climbing site in Thailand with legitimate legal 
access. 

Through this development process, climbers and 
local communities were able to connect to bouldering 
activities. KKCC set these connections within the 
context of place-based education to emphasize the ethics 
and care that underpins practicing sustainability. Based 
on the data collected by the zoo administration office, 
number of visitors, both foreign and Thai, entering the 
zoo for bouldering activities in 2018 was nearly 500 
(Figure 3). The entry number was the highest in winter 
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months (Nov-Feb), followed by moderate in summer 
(Mar-Jun), and the lowest number of visitors was is late 
summer during the rainy season (Jul-Oct) due to 
unfavorable weather condition for bouldering. 

 

 
Figure 3  Number of visitors entered Khon Kaen Zoo for 
bouldering purpose in 2018. 
 

The online questionnaire collected during September 
2018 and January 2019 had 41 responses by climbers 
from thirteen countries. 70.7% rated their climbing 
experience as excellent and 24.4% rated it above 
average. Opportunities that come with physicality and 
sociality of bouldering include new group of tourists that 
tend to stay longer and revisit the area and also 
opportunities to experience nature though outdoor 
activities for locals. Amenities for accommodations, 
food, and other recreational opportunities like the water 
park and animal viewing areas within walking distance 
to the boulder fields were determined to be attractive 
features for Zoolander. Challenges include language 
barriers and a lack of awareness in the sport among locals 
and officials. The drawbacks were centered on the 
difficulty of getting accommodations in the zoo, lack of 
food choices for vegetarian/vegan visitors, and relatively 
expensive entry fee compared to other climbing sites 
with free access. 

 
 
 

Conclusions 

The major difference of the Zoolander area 
compared to other climbing sites is that it is located 
within the zoo’s jurisdiction, thus authorization of 
climbing access can be done officially. Khon Kaen 
Climbing Club plays a major role in the development of 
the area, connects climbers to local communities, to 
ensure long-term sustainability in forest land 
management for adventure tourism. 
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ลกัษณะดินอนัดับอนิเซปทซิอลส์และออกซิซอลส์และการผนัแปรตามฤดูกาลของความช้ืนดินในป่าเต็งรัง
บริเวณศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัเชียงใหม่ 

Soil characteristics of orders Inceptisols and Oxisols, and seasonal variation of soil moisture in dry 
dipterocarp forest at Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, Chiang Mai Province 
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2 ภาควชิาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
*Corresponding author: E-mail: Thananiti61@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
ดินในป่าเตง็รังมีการผนัแปรของชนิดดิน ลกัษณะดิน 

และความช้ืนตามพ้ืนท่ี การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เปรียบเทียบสภาพความช้ืนท่ีผนัแปรในรอบปีของดินป่า
เต็งรัง 2 ชนิด ในสองพ้ืนท่ี (สังคมพืช) คือ ดินอนัดบัอิน
เซปติซอลส์ (Inceptisols) และ ดินอันดับออกซิซอลส์ 
(Oxisols) โดยการเก็บตวัอย่างดินตามความลึกในแต่ละ
สงัคมพืช จ านวน 3 หลุม ๆ  ละ 3 ซ ้ า พบวา่ ดิน Inceptisols 
เป็นดินต้ืน มีกรวดหินมาก เน้ือดินหยาบปานกลางเป็น
ดินร่วน ขณะท่ี ดิน Oxisols เ ป็นดินลึกมาก เ น้ือดิน
ละเอียด ไม่มีกรวดและเป็นดินเหนียว สภาพความช้ืนใน
ดินมีความแตกต่างกนัระหวา่งดิน 2 ชนิด และมีความผนั
แปรตามฤดูกาล ค่าร้อยละของน ้ าในดิน Inceptisols มีค่า
ต ่ากว่า Oxisols โดยมีค่าความจุน ้ าสูงสุด เท่ากบั 202.96 
และ 790.48 kg/rai ตามล าดบั ในช่วงฤดูแลง้ (โดยเฉพาะ
เดือนกุมภาพนัธ์) น ้ าในดิน Inceptisols มีปริมาณท่ีลด
ต ่าลงมากจนถึงประมาณ 1-2% โดยน ้ าหนักในดินชั้น
บนสุด แต่ดิน Oxisols มีน ้ าเหลืออยูม่ากกวา่ (17%) สภาพ
ความช้ืนในดินท่ีแตกต่างกนัน้ีน่าจะเป็นปัจจัยส าคญัท่ี
ส่งผลต่อโครงสร้างสังคมพืช การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตมวลชีวภาพของพรรณไมใ้นป่าเต็งรังสองพ้ืนท่ี
ดงักล่าว รวมทั้งอิทธิพลต่ออุทกวทิยาของพ้ืนท่ีตน้น ้ า 

 

 
 

บทน า 
ป่าเต็งรังในประเทศไทยเป็นป่าผลัดใบท่ีข้ึนเป็น 

บริเวณกวา้งตามพ้ืนท่ีแห้งแลง้และมีความหลากหลาย
ของสังคมพืชมาก รวมทั้ งความแตกต่างของชนิดดิน 
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและการสะสมธาตุ
อาหารพืช (Seramethakun, 2012) ชนิดดินท่ีพบมีความ
ผัน แป ร จ า ก ดิ น อัล ติ ซ อ ล ส์  (Ultisols) ไป จน ถึ ง
Inceptisols, เอนทิซอลส์ (Entisols) และ Oxisols สมบัติ
ทางกายภาพของดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ
พนัธ์ุไม ้ไดแ้ก่ ความลึก หินโผล่ ปริมาณกรวดและกอ้น
หิน ความหนาแน่นรวม เน้ือดิน สภาพความช้ืน เป็นตน้ 
(Fisher and Binkley, 2000) ปกติป ริมาณน ้ าฝนและ
ความช้ืนในดินจะมีความผนัแปรตามฤดูกาล ลกัษณะดิน
ท่ีแตกต่างกันจะท าให้ความสามารถในการอุม้น ้ า การ
ระเหยของน ้ าและสภาพความช้ืนดินแตกต่างกนัไปดว้ย 
(Soil Survey Division, 1993 ดินในแต่ละอนัดบัมีสมบติั
แตกต่างกัน ดินในอันดับ  Inceptisols เป็นดินท่ีเ ร่ิมมี
พฒันาการของชนิดดิน มีดินต้ืนถึงลึกปานกลางพบกอ้น
หินและกรวดปะปนในดินมาก ดินอนัดับ Oxisols เป็น
ดินท่ีมีพัฒนาการสูงท่ีสุด มีเน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวและมีดินลึกมาก (Soil Survey Staff, 2010) 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพ
ความช้ืนในดินท่ีผนัแปรตามฤดูกาลในรอบปีของดินป่า
เต็งสองสังคมพืชท่ีข้ึนบนดินอันดับ Inceptisols และ 
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Oxisols บริเวณศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อัน
เน่ืองมากจากพระราชด าริ 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
1. พืน้ทีว่จิยั 
การวิจยัไดด้ าเนินการในป่าเต็งรังบริเวณศูนยศึ์กษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวดัเชียงใหม่ มีลักษณะภูมิอากาศ ฤดูฝน (เดือน
พฤษภาคม-เดือนตุลาคม) ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน-
เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์ -เ ดือน
เมษายน) ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี 1,322.21 มิลลิเมตร
แบ่งพ้ืนท่ีวิจัยออกเป็น 2 พ้ืนท่ีคือ (1) ป่าเต็งรังบนพ้ืน
ท่ีดินอนัดบั Inceptisols และ (2) พ้ืนท่ีดินอนัดบั Oxisols 

 

2. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและน ้าในดนิ 
ขุดหลุมดินกว้าง  1.5 ม.  ลึก 40 ซม. ส าหรับดิน 

Inceptisols และลึก 1 ม. ส าหรับดิน Oxsisols โดยแบ่ง
ออกเป็นพ้ืนท่ีดินอนัดบั Inceptisols จ านวน 3 หลุม และ
พ้ืนท่ีดินอนัดบั Oxisols จ านวน 3 หลุม เก็บตวัอย่างดิน
ตามชั้นความลึก 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60, 
60-80 และ 80-100 ซม. ในดิน Oxisols (Inceptisols เก็บ
ถึงความลึก 40 ซม.) จ านวน 3 ซ ้ า ในช่วงดินบน (0-10 
ซม.) จะมีอินทรียวตัถุท่ีมากและลดลงในชั้นท่ีอยู่ลึกลง
ไป ศึกษาสมบัติทางกายภาพได้แก่ (1) ความหนาแน่น
รวม โดยวธีิ core  method (2) เน้ือดินโดยวธีิ Hydrometer 
(Day, 1965) (3) หาความจุความช้ืนสนาม (Field capacity, 
FC) และความช้ืนของดินเดือนละ 1 คร้ังในรอบ 1 ปี 
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561) 
 

ผลและวจิารณ์ 
1. ลกัษณะสังคมพชื (Plant community) 
ป่าเตง็รังบนพ้ืนท่ีดินอนัดบั Inceptisols ประกอบดว้ย

พนัธ์ุไมท้ั้งหมด 63 ชนิด โดยมีไมเ้หียงเป็นพนัธ์ุไมเ้ด่น มี
ความหนาแน่น 104 ตน้ต่อไร่ ไมเ้หียงมีดชันีความส าคญั 
22.56% ของพนัธ์ุไม้ทั้ งหมด รองลงมาได้แก่ รักใหญ่ 
(11%) เต็ง (10.74%) เป็นตน้ พ้ืนท่ีดินอนัดับ Oxisols มี
ไมเ้หียงเป็นพนัธ์ุไมเ้ด่นเช่นเดียวกัน พบชนิดพนัธ์ุไม้

มากกวา่ (82 ชนิด) มีความหนาแน่น 78 ตน้ต่อไร่ ไมเ้หียง
มีค่าดัชนีความส าคัญ  12.92% ของพัน ธ์ุไม้ทั้ งหมด 
รองลงมาไดแ้ก่ เตง็ (12.60%) พลวง (11.79%) เป็นตน้ 

 

2. สมบัติทางกายภาพของดนิ (Physical properties) 
Inceptisols เป็นดินต้ืนมาก (40 ซม.) มีความหนาแน่น

ต ่าตลอดชั้นดิน เน้ือดินบน (0-10 ซม.) เป็นดินร่วนปน
ทราย (sandy loam) ชั้ นดินท่ีอยู่ลึกลงไปเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวและดินเหนียว ปริมาณ
มวลดินมีค่าผนัแปรระหว่าง 46.56-73.22 g/cm3/layer มี
ปริมาณกรวดหินมากตลอดชั้นดิน มีค่าผนัแปรระหว่าง
110.25-129.72 g/cm3/layer (ตารางท่ี 1) 

Oxisols เ ป็นดินลึกมาก มีความหนาแน่นต ่ า ถึง
ค่อนขา้งต ่า เน้ือดินบน (0-10 ซม.) เป็นร่วนเหนียวปน
ทราย (sandy clay loam) และดินเหนียวปนทราย (sandy 
clay) ชั้นดินท่ีอยูลึ่กลงไปเป็นดินเหนียว ปริมาณมวลดิน
มีค่าระหวา่ง 105.36-123.15 g/cm3/layer มีปริมาณกรวด
หินน้อยมากตลอดชั้นดิน มีค่าผนัแปรระหว่าง 56.18-
62.44 g/cm3/layer (ตารางท่ี 1) 
 

3. น ้าในดนิ (Soil water) 
3.1 ร้อยละของน ้ ำโดยน ้ ำหนัก  (% water by 
weight) 
Inceptisols ความจุความช้ืนสูงสุดของดิน (FC) 

ลึก 40 ซม. ค่าผนัแปรระหว่าง 15.32-26.77% ความช้ืน
ในดินช่วงฤดูฝนมีค่า 21.15-26.33% ในดินชั้นบนสุด มี
ค่าลดลงในฤดูหนาว (3.48-6.57%) และฤดูร้อน (1.71-
15.18%) โดยมีค่าต ่าท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ (1.71%) 
(ตารางท่ี 2) 

Oxisols ความจุความช้ืนสูงสุดในดินมีค่าผนัแปร
ระหว่าง 35.04-39.72% ความช้ืนในดินช่วงฤดูฝนมีค่า
30.40-37.90% ในดินชั้ นบนสุด มีค่าลดลงในช่วงฤดู
หนาว (18.48-22.97%) และฤดูร้อน (16.50-27.19%) ซ่ึงมี
ค่าต ่าท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ (16.50%) สภาพความช้ืน
ในดินมีค่าสูงกวา่ Inceptisols มตัติกา (2552) กล่าววา่เน้ือ
ดินแบบอนุภาคดินเหนียวมีเน้ือท่ีผิวจ าเพาะสูงมากจึง
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สามารถดูดยึดน ้ าในดินไวไ้ดดี้ ส่วนกลุ่มอนุภาคทรายมี
เน้ือท่ีผิวจ าเพาะนอ้ยกวา่จึงดูดยดึน ้ าไดน้อ้ย (ตารางท่ี 2) 

 

3.2 ร้อยละของน ้ำโดยปริมำตร (% water by 
volume) 
Inceptisols ความจุความช้ืนสูงสุดในดินลึกถึง 

100 ซม. มีค่า 29.60-40.88% ความช้ืนในดินช่วงฤดูฝนมี
ค่า 26.27-32.96% ในดินชั้นบนสุด โดยมีค่าลดลงในฤดู
หนาว (4.27-8.41%) และฤดูร้อน (2.05-18.65%) ซ่ึงมีค่า
ต ่าท่ีสุดในเดือนกมุภาพนัธ์ (2.05%) (ตารางท่ี 3) 

Oxisols ความจุความช้ืนสูงสุดในดินมีค่าระหวา่ง 
52.92-62.68% ความช้ืนในดินช่วงฤดูฝนมีค่า  46.61-
53.77% ในดินชั้ นบนสุด มีค่าลดลงในช่วงฤดูหนาว 
(28.99-35.25%) และฤดูร้อน (25.14-41.71%) ซ่ึงมีค่าต ่า
ท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ (25.14%) จึงมีสภาพความช้ืน
ในดินสูงกวา่ Inceptisols (ตารางท่ี 3) 
 

3.3 ปริมำณน ำ้ในดิน (Water amount in soils) 
Inceptisols ป ริ ม า ณ ก า ร กั ก เ ก็ บ น ้ า สู ง สุ ด 

(Maximum water holding capacity) ในดินลึก 40 ซม. มี
ค่า 202.96 m3/rai (1,268.5 m3/ha) ช่วงฤดูฝนมีน ้ าในดิน
ผนัแปรระหว่าง 124.27-163.32 m3/rai และลดลงในช่วง
ฤดูหนาว  (39.15-100.62 m3/rai) และฤดู ร้อน (26.11-
96.14 m3/rai) โดยมีค่าต ่าท่ีสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ (26.11 
m3/rai) (ตารางท่ี 4) 

Oxisols ปริมาณน ้ าสูงสุดในดินลึก 100 ซม. มีค่า 
790.48 m3/rai (4,940.50 m3/ha) ช่วงฤดูฝนมีน ้ าในดินผนั
แปรระหวา่ง 905.28-931.03 m3/rai และลดลงในช่วงฤดู
หนาว  (538.54-797.24 m3/rai) และฤดู ร้อน  (722.76-
852.72 m3/rai)  โดยมีค่าต ่ า ท่ี สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
(722.76 m3/rai) น ้ าในดิน Oxisols มีความผันแปรตาม
ฤ ดู ก าลและ มีค่ า ม า กกว่ า ดิ น  Inceptisols มัต ติ ก า 
(2552)กล่าววา่เน่ืองจากมีเน้ือดินละเอียดแบบดินเหนียว
จะมีน ้ าอยู่ใน micropores แต่มีน ้ าอยู่ระหว่างอนุภาคดิน
ไม่มาก จึงอุม้น ้ าท่ีดีกว่าดินท่ีมีซิลิกาปนอยู่ในเน้ือดิน
เยอะจึงอุ้มน ้ าได้น้อยกว่า Khamyong et. al. (2014) ได้
ศึกษาดินในป่าดิบเขาท่ีเป็นป่าชุมชนอนุรักษ์และป่าใช้

สอยของชุมชนกระเหร่ียง ซ่ึงเป็นดินอันดับ Ultisols 
พบวา่ ป่าอนุรักษมี์ปริมาณการกกัเก็บน ้ าสูงสุดในดินลึก 
1 ม. เท่ากบั 4,956 m3/ha ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัดินในป่าใช้
สอย (4,825 m3/ha) (ตารางท่ี 4) 
 

สรุปผล 
ดินในป่าเตง็รังท่ีมีชนิดดินแตกต่างกนัจะมีสมบติัทาง

กายภาพและพฒันาการของดินท่ีผนัแปรแตกต่างกนั ใน
ดิน Inceptisols เป็นดินต้ืน (ความลึก 40 ซม.) พบปริมาณ
กรวดมาก มีเน้ือดินท่ีเป็นเน้ือหยาบปานกลางมีอนุภาค
ทรายมาก ท าให้การอุ้มน ้ าได้น้อยกว่าดิน Oxisols ท่ีมี
ความลึกของดินมาก พบปริมาณกรวดน้อย เน้ือดิน
ละเอียดและมีอนุภาคดินเหนียวเยอะ จึงท าให้มีพ้ืนท่ี
จ าเพาะในเมด็ดินมากท าใหส้ามารถอุม้น ้ าไดสู้งกวา่  การ
ระเหยของน ้ าและการกกัเก็บน ้ าไวใ้นดิน ซ่ึงจะผนัแปร
ตามฤดูกาลในรอบปี ท าให้สภาพความช้ืนในดินป่าเต็ง
รังแตกต่างกนัไปตามพ้ืนท่ีและสังคมพืชย่อย ส่งผลต่อ
โครงสร้างสังคมพืช ความหลากหลายชนิดพนัธ์ุไม ้การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพนัธ์ุไม ้เน่ืองจากพนัธ์ุไมใ้น
ป่าเต็งรังแต่ละชนิดอาจจะทนทานต่อสภาพความแห้ง
แลง้ไดใ้นระดบัแตกต่างกนั  
 

กติตกิรรมประกาศ 
โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

แผน่ดินจากส านกังานสภาวจิยัแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
 

เอกสารอ้างองิ 
มตัติกา พนมธรนิจกุล. 2552. การจัดการดินและน ้าเพ่ือ

ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน. ภาควิชาปฐพีศาสตร์และ
อ นุ รั ก ษ ศ า ส ต ร์ ,  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ , 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่. 

Day, P.R.  1965. Particle fractionation and particle size 
analysis, pp. 545-566. In C.A. Black (ed.) Method of 
Soil Analysis. Part I.  Agronomy No.  9, American 
Society of Agronomy, Madison. 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 8 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหวา่ง วนัท่ี 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562 

การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย  หน้า 67 

Fisher R. F.  and Binkley, D.  2000.  Ecology and 
Management of Forest Soils. John Wiley and Sons, 
Inc., 489 p. 

Khamyong, S., Seeloy-ounkeaw, T., Anongrak, N. and 
Sri-ngernyuang, K. 2014. Water storages in plant and 
soils in two community forests of Karen tribe, 
northern Thailand. TROPICS. 23(3): 111-125. 

Seramethakun, T. 2012. Plant species diversity, soil 
characteristic and carbon stocks in subtype 

communities of natural pine. Ph.D Thesis, Chiang 
Mai University, Chiang Mai. 

Soil Survey Division Staff. 1993. Soil Survey Manual. 
United States Department of Agriculture, Handbook 
No. 18, Government Printing Office, Washington 
DC. 

Soil Survey Staff. 2010. Key to Soil Taxonomy. 11th. 
edition. Natural Resources Conservation service, 
United States Department of Agriculture, 
Washington DC.

ตาราง 1  สมบติัทางกายภาพของดินป่าเตง็รังอนัดบั Inceptisols และ Oxisols 
 Soil dept Bulk density Gravel Soil mass Soil particle distribution (%)  

Soil texture 
 (cm) (Mg/m3) (g/cm3/layer) (g/cm3/layer) Sand Silt Clay 

Inceptisols 0-5 0.47 110.25 46.56 60.00 22.40 17.60 sandy loam 
 5-10 0.53 129.72 51.69 76.20 6.00 17.20 sandy loam 
 10-20 0.67 118.53 66.11 56.40 19.60 24.00 sandy clay loam 
 20-30 0.68 126.17 66.44 44.40 20.00 35.60 clay loam 
 30-40 0.75 118.35 73.22 36.20 10.20 53.60 Clay 
         Oxisols 0-5 1.07 58.10 105.36 68.40 10.00 21.60 sandy clay loam 
 5-10 1.14 57.81 111.95 49.40 9.00 41.60 sandy clay 
 10-20 1.18 56.18 116.23 28.40 5.00 66.60 Clay 
 20-30 1.15 59.88 113.03 49.68 8.02 43.30 Clay 
 30-40 1.17 60.96 114.66 34.70 6.30 59.00 Clay 
 40-60 1.15 62.44 112.41 32.68 5.22 62.10 Clay 
 60-80 1.21 50.13 118.97 32.66 5.26 62.08  Clay 
 80-100 1.25 53.62 123.15 27.60 6.00 66.40 Clay 

 

ตาราง 2  การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของน ้ า (ร้อยละโดยน ้ าหนกั) ในดินป่าเตง็รังอนัดบั Inceptisols และ Oxisols 
Pedon Soil depth FC Water content (% by weight) 

 (cm) (%) Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. 
Inceptisols  0-5 26.77 10.24 6.57 3.51 3.48 1.71 2.16 15.18 9.30 26.33 22.02 21.15 23.13 
  5-10 16.07 6.93 4.67 4.28 3.41 2.18 3.28 6.18 6.31 12.59 8.64 11.67 13.39 
 10-20 16.45 8.28 5.63 5.42 3.54 1.93 2.87 6.57 8.13 13.06 9.65 13.22 12.93 
  20-30 15.82 8.20 7.20 5.11 3.51 2.53 3.30 12.13 9.56 15.29 11.54 12.69 12.68 
  30-40 15.32 8.53 7.99 5.32 4.16 3.41 5.11 8.64 9.87 16.29 11.61 12.28 11.50 

 
               

 Oxisols 0-5 39.72 18.99 18.48 19.66 22.97 16.50 19.27 27.19 23.09 35.14 31.81 37.90 30.40 
  5-10 35.04 19.40 18.99 24.85 24.53 22.11 24.10 25.60 27.14 33.57 29.25 32.79 33.15 
  10-20 35.10 18.93 20.46 26.83 25.84 26.10 24.96 26.16 29.50 34.12 32.36 33.33 34.93 
 20-30 36.15 17.62 20.95 28.10 27.39 24.44 26.40 25.33 30.91 35.83 33.38 33.56 34.93 
  30-40 36.67 17.48 19.83 28.97 28.01 27.19 26.03 25.48 32.04 36.66 34.15 32.76 32.96 
  40-60 35.47 19.46 21.42 30.54 31.33 27.12 28.79 26.45 32.66 31.18 33.62 34.65 34.52 
  60-80 36.13 23.67 17.97 31.71 30.19 28.93 30.09 28.46 33.14 34.63 34.30 34.88 35.44 
  80-100 37.33 21.58 19.65 32.76 31.83 29.81 31.89 29.76 34.04 36.86 35.48 35.29 35.69 
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ตาราง 3  การผนัแปรตามฤดูกาลของน ้ า (ร้อยละโดยปริมาตร) ในดินป่าเตง็รังอนัดบั Inceptisols และ Oxisols 
Pedon Soil depth FC Water content (% by Volume) 

 (cm) (%) Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. 
Inceptisols  0-5 40.88 16.02 8.41 4.40 4.27 2.05 2.80 18.65 11.19 32.96 27.60 26.27 27.85 

  5-10 29.49 12.73 7.76 7.10 5.76 3.63 5.60 10.06 10.54 20.71 13.95 18.74 21.81 
 10-20 31.04 15.73 11.52 11.31 7.09 3.88 5.95 12.97 16.55 25.73 19.02 26.27 25.41 
  20-30 31.02 16.09 10.71 7.86 5.18 3.70 5.11 17.87 14.45 21.75 17.94 19.35 18.71 
  30-40 29.60 16.69 13.97 9.19 7.18 5.90 8.80 14.89 17.00 27.77 19.93 21.07 19.85 
                Oxisols 0-5 57.83 31.40 28.99 30.03 35.25 25.14 29.53 41.71 35.37 53.77 48.75 57.55 46.61 

  5-10 52.92 33.47 30.81 39.87 39.35 35.37 38.62 41.08 43.47 53.78 46.89 52.48 53.12 
  10-20 53.55 33.20 33.12 42.68 41.08 41.07 39.81 41.74 46.80 54.01 51.34 53.05 55.51 
 20-30 57.24 30.91 36.05 47.49 46.23 41.25 44.60 42.83 52.19 60.50 56.33 56.70 59.00 
  30-40 54.33 30.77 33.24 47.90 46.34 44.92 42.83 42.20 52.93 60.54 56.39 54.22 54.53 
  40-60 57.99 34.61 36.21 51.01 52.20 45.33 47.92 44.16 54.49 52.81 56.08 57.79 57.48 
  60-80 59.74 39.22 30.99 53.95 51.40 49.26 51.22 48.49 56.41 58.91 58.37 59.34 60.17 
  80-100 62.68 38.77 34.93 57.67 56.01 52.52 56.12 52.50 59.91 64.81 62.52 62.07 62.80 

 

ตาราง 4  การผนัแปรตามฤดูกาลของปริมาณน ้ าในดินป่าเตง็รัง (ตอ่พ้ืนท่ี) อนัดบั Inceptisols และ Oxisols 
Pedon Soil depth MWHC Water amount (m3/rai) 

 (cm) kg/rai Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. 
 Inceptisols 0-5 32.71 12.81 4.48 3.52 3.41 1.64 2.24 14.92 8.95 26.37 22.08 21.02 22.28 

  5-10 23.59 10.19 4.14 5.68 4.61 2.91 4.48 8.05 8.44 16.57 11.16 14.99 17.45 
 10-20 49.66 25.17 12.28 18.09 11.35 6.21 9.52 20.75 26.48 41.17 30.44 42.03 40.65 
  20-30 49.63 25.74 11.43 12.58 8.29 5.91 8.18 28.60 23.12 34.80 28.71 30.95 29.94 
  30-40 47.36 26.71 14.90 14.71 11.50 9.45 14.09 23.82 27.20 44.42 31.88 33.71 31.76 
 Total 202.96 100.62 47.22 54.59 39.15 26.11 38.51 96.14 94.19 163.32 124.27 142.70 142.08 
               

 Oxisols 0-5 46.54 25.11 23.20 24.02 28.20 20.11 23.63 33.37 28.30 43.01 39.00 46.04 37.29 
  5-10 42.03 26.77 24.65 31.90 31.48 28.29 30.90 32.86 34.77 43.03 37.51 41.99 42.50 
  10-20 84.97 53.12 52.99 68.29 65.74 65.72 63.69 66.79 74.88 86.42 82.14 84.87 88.81 
 20-30 90.91 49.44 57.68 75.99 73.97 65.99 71.35 68.52 83.50 96.81 90.13 90.71 94.40 
  30-40 86.86 49.23 53.19 76.64 74.14 71.87 68.53 67.53 84.69 96.86 90.22 86.76 87.25 
  40-60 185.04 110.74 115.86 163.22 167.04 145.05 153.32 141.30 174.38 168.98 179.45 184.94 183.92 
  60-80 189.99 125.50 99.18 172.65 164.48 157.64 163.89 155.16 180.49 188.51 186.78 189.89 192.54 
  80-100 198.71 124.06 111.79 184.53 179.23 168.09 179.60 168.02 191.71 207.41 200.05 198.61 200.95 

 
 Total 790.48 563.99 538.54 797.24 784.28 722.76 754.91 733.55 852.72 931.03 905.28 923.81 927.66 
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ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัเชียงใหม่ 

Variation of water contents in plant tissues and biomass water storages of tree species 
in dry dipterocarp forest at Huai Hong Krai Royal Development Study Center,  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีศึกษาร้อยละของน ้ าในส่วนของเปลือก ล า

ตน้ ก่ิง ใบและรากของพนัธ์ุไมเ้พื่อประเมินศกัยภาพการ
กักเก็บน ้ าในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมใ้นป่าเต็งรัง โดย
การเก็บตวัอยา่งสดของพืชในรอบปี (เดือนละหน่ึงคร้ัง) 
และวางแปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 40 x 40 เมตร จ านวน 20 
แปลงในป่าเตง็รังพ้ืนท่ีหินทราย เพื่อค าณวนปริมาณมวล
ชีวภาพ พบวา่ มีพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 63 ชนิด ร้อยละของน ้ ามี
ความผนัแปรตามชนิดพนัธ์ุไม้ ขนาดล าตน้และฤดูกาล 
ซ่ึงมีค่าสูงในใบ ต ่าในล าตน้และปานกลางในเปลือก ก่ิง
และราก ปริมาณมวลชีวภาพของพืชมีค่า  14,143.03 
กิโลกรัมต่อไร่ (88.39 Mg/ha) ซ่ึงมีการกักเก็บน ้ าไวใ้น
เดือนมกราคม เมษายนและสิงหาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 
13.17, 16.14 และ 14.69 ลบ. เมตรต่อไร่ (82.30, 100.87 
และ 91.81 m3/ha) ตามล าดบั ไมเ้หียงมีการกกัเก็บน ้ ามาก
ท่ีสุด (35.46-37.73% ของพนัธ์ุไมท้ั้ งหมด) รองลงมาคือ 
รัง เต็ง พลวง รักใหญ่ ตามล าดบั ขอ้มูลจะเป็นประโยชน์
ต่อการฟ้ืนฟูป่าไมใ้นพ้ืนท่ีตน้น ้ าตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 
 

บทน า 
ป่าไมใ้นประเทศไทยมีความคญัต่อการหมุนเวียน

และเคล่ือนท่ีของน ้ าฝนจากพ้ืนท่ีต้นน ้ าลงไปสู่พ้ืนท่ี
ด้านล่างก่อนท่ีจะไหลออกสู่อ่าวไทย ซ่ึงได้อ านวย

ประโยชน์ดา้นต่างๆ ต่อคนไทย การป้องกนัรักษาป่าไม้
ตามพ้ืนท่ีตน้น ้ าจะช่วยซับน ้ าฝนท่ีตกลงมาและค่อย ๆ 
ปลดปล่อยออกสู่ล าธาร การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ร้อยละของน ้ าในเปลือก ล าตน้ ก่ิง ใบและรากของไมต้น้
ชนิดต่างๆ เพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน ้ าในมวล
ชีวภาพของพนัธ์ุไมใ้นป่าเต็งรัง ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
สนองต่อแนวพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
บรมราชินีนาถ “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน า้ ฉันจะเป็นป่า พระ
เจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเกบ็น า้ฉันจะสร้างป่า” 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
พ้ืนท่ีวิจยัคือ ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นป่าเต็งรัง
พ้ืนท่ีหินทราย วางแปลงศึกษาสังคมพืชขนาด 40 x 40 
เมตร 20 แปลง แต่ละแปลงวดัเส้นรอบวงล าตน้ไมต้น้ท่ี
สูง 1.5 เมตรข้ึนไปและความสูงตน้ไม ้ค านวนปริมาณ
มวลชีวภาพของพนัธ์ุไมโ้ดยใชส้มการแอลโลเมทรีของ 
Ogino et al. (1967) และ Ogawa et al. (1965) เก็บตวัอยา่ง
สดประมาณ 20-30 กรัมของเปลือก ล าตน้ ก่ิงและใบของ
พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนอยูม่ากในป่า (แยกตามขนาดล าตน้ จ านวน 
3 ตน้หรือซ ้ า) เดือนละหน่ึงคร้ัง (ตุลาคม 2560-กนัยายน 
2561) หาร้อยละของน ้ าในห้องปฏิบติัการโดยอบท่ีอุณ
ภูมิ 80o ซ จนไดน้ ้ าหนักท่ีคงท่ี ร้อยละของน ้ าในรากใช้
ค่าเฉล่ียล าตน้และก่ิงเน่ืองจากมีเน้ือไมเ้หมือนกนั ค านวน
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ปริมาณน ้ าในมวลชีวภาพพนัธ์ุไมช้นิดต่างๆ ต่อพ้ืนท่ี 3 
ฤดู คือ ฤดูหนาว (มากราคม 2561) ฤดูร้อน (เมษายน) 
และ  ฤดูฝน (สิงหาคม)  ค่าความถ่ี (frequency) ความ
หนาแน่น  (density) ความเด่น  (dominance) และดัชนี
ความส าคญั (importance value index, IVI) ของพนัธ์ุไม้
ค  านวนตามสมการ (Krebs, 1985) 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. ลกัษณะโครงสร้างของสังคมพชื  

ป่าเต็งรังมีพนัธ์ุไม ้63 ชนิด ไมเ้หียงเป็นพนัธ์ุไมเ้ด่น 
พนัธ์ุไมท่ี้มีค่าความถ่ีการพบ 100% คือ เหียง รักใหญ่และ
รัง รองลงมาคือ เต็ง เหมือดหลวง ตามล าดับ มีความ
หนาแน่น 442 ตน้ต่อไร่ ไมเ้หียงมีความหนาแน่นมาก
ท่ีสุด (104 ตน้ต่อไร่) รองลงมาคือ เต็ง รักใหญ่และรัง 
เป็นตน้ มีพ้ืนท่ีหน้าตัดล าต้น 29,894.02 ตร.ซม. ต่อไร่ 
ไมเ้หียงมีค่าความเด่นมากท่ีสุด (39.47% ของทั้ งหมด) 
รองลงมาคือ รักใหญ่ เต็ง พลวงและรัง รวมทั้ งมีดัชนี
ความส าคญัมากท่ีสุด (22.56%) (ตารางท่ี 1)

 

ตารางที ่1  ลกัษณะเชิงปริมาณของพนัธ์ุไมใ้นป่าเตง็รังบนพ้ืนท่ีหินทราย (20 แปลง) 
Species. Species name Freq. Dens. B. A. Relative value (%) IVI 

no.  (%) tree/rai cm2/rai Freq. Dens. Domi. 300 % 
1 เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) 100 104.10 11,798.81 4.63 23.58 39.47 67.68 22.56 
2 รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) 
รักใหญ่ 

100 56.15 4,674.34 4.63 12.72 15.64 32.99 11.00 
3 เตง็ (Shorea obtusa Wall. ex Blume) 
เตง็ 

90 66.40 3,888.36 4.17 15.04 13.01 32.22 10.74 
4 รัง (Shorea siamensis Miq.) 100 38.00 2,701.96 4.63 8.61 9.04 22.28 7.43 
5 พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) 90 27.90 3,093.20 4.17 6.32 10.35 20.83 6.94 
6 เหมือดจ้ี (Memecylon plebejum Kurz var. plebejum) 80 30.50 280.18 3.70 6.91 0.94 11.55 3.85 
7 เหมือดหลวง (Aporsa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.)  90 12.45 478.93 4.17 2.82 1.60 8.59 2.86 
8 กา้ว (Tristaniopsis burmanica (Griff) Peter G. Wilson & J. T.) 70 18.70 228.33 3.24 4.24 0.76 8.24 2.75 
9 สารภีป่า (Anneslea fragrans Wall.) 55 15.75 228.42 2.55 3.57 0.76 6.88 2.29 
10 ดาวราย (Craibiodendron scutellatum (Pierre) W.W. Sm. 60 12.70 238.94 2.78 2.88 0.80 6.45 2.15 
11 ชิงชนั (Dalbergia oliverli Gamble) 45 9.70 506.99 2.08 2.20 1.70 5.98 1.99 
12 แขง้กวาง (Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC.) 80 6.45 97.78 3.70 1.46 0.33 5.49 1.83 
13 มะเก้ิม (Canariun subulatum Guillaumin) 80 3.95 191.30 3.70 0.89 0.64 5.24 1.75 
14 มะม่วงหวัแมงวนั (Buchanania lanzan Spreng.) 80 4.25 73.67 3.70 0.96 0.25 4.91 1.64 
15 ค ามอกนอ้ย (Gardenia obtusifolia Roxb. ex Gordon)  60 3.15 47.37 2.78 0.71 0.16 3.65 1.22 
16 ตาลเหลือง (Ochna intergerrima (Lour.) Merr.) 65 1.55 47.91 3.01 0.35 0.16 3.52 1.17 
17 เหมือดหอม (Symplocos recemosa Roxb.) 65 1.45 43.50 3.01 0.33 0.15 3.48 1.16 
18 ประดู ่(Pterocarpus macrocarpus Kurz) 55 1.45 174.30 2.55 0.33 0.58 3.46 1.15 
19 หวา้ (Syzygium cumini (L.) Skeels) 50 2.25 121.33 2.31 0.51 0.41 3.23 1.08 
20 ค ามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch) 50 2.80 38.28 2.31 0.63 0.13 3.08 1.03 

21 Species 21-63 45 1.60 184.74 2.08 0.36 0.62 3.06 1.02 
Total 2,160 442 29,894.02 100 100 100 300 100 

Remark: Freq. = frequency, Dens. = density, Domi. = dominance, B.A. = stem basal area      
 

2. ร้อยละของน ้าในอวยัวะของพชื 
ค่าเฉล่ียร้อยละของน ้ าในส่วนต่าง ๆ ของพนัธ์ุไม ้12 

ชนิด (12 เดือน) ผนัแปรแตกต่างกันตามชนิดพนัธ์ุไม้ 
และขนาดล าตน้ โดยมีค่าต ่าในล าตน้ ปานกลางในก่ิง
และราก แต่ค่อนข้างสูงในใบ เปลือก มีน ้ าผ ันแปร
ระหวา่ง 40.10-61.68% โดยท่ีเปลือกไมพ้ลวงมีค่าสูงกวา่
พัน ธ์ุไม้ชนิดอ่ืน  (59.06-61.68%) ล าต้น  มีน ้ า  34.56-
48.72% กิง่ไม้ มีน ้ า 43.05-66.07% ซ่ึงก่ิงไมพ้ลวงมีค่าสูง 
(62.27-66.07%) ใบมีน ้ า 56.34-72.02% ขณะท่ีใบพลวงมี

ค่า 68.16-69.74% และใบเหมือดหลวงมีค่า ท่ี สูงกว่า 
(71.55-72.02%) น ้ าในรากเป็นค่าเฉล่ียของล าตน้และก่ิง
จึงมีแนวโนม้ระหวา่งน ้ าในเน้ือเยือ่ทั้งสอง (ตารางท่ี 2) 
 

3. ปริมาณมวลชีวภาพ 
ปริมาณมวลชีวภาพของไมต้น้มีค่า 14,143.03 kg/rai 

(88.39 Mg/ha) ไม้เหียงมีค่ามากท่ีสุด (6,157.17 kg/rai) 
รองลงมาคือ รักใหญ่ (2,030.22) เต็ง (1,591.63) พลวง 
(1,415.80) รัง (1,397.93) เป็นตน้ โดยมีร้อยละของมวล
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ชีวภาพในเปลือก ล าต้น ก่ิง ใบและรากเท่ากับ 2.35, 
62.51, 19.43, 2.32 และ 13.37 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 

 

4. ปริมาณน ้าในมวลชีวภาพ 
ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณน ้ าในมวลชีวภาพของพนัธ์ุ

ไมต้่าง ๆ ในแปลงสุ่มตวัอย่าง 20 แปลง พบว่า มีค่าผนั
แปรระหว่าง 8.781-19.162 m3/rai โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
13.327 m3/rai (83.33 m3/ha) ปริมาณการกักเก็บน ้ าของ

ป่าไมใ้นเดือนมากราคม เมษายนและสิงหาคมมีค่า 13.17, 
16.14และ 14.69 m3/rai ไม้เ หียงกัก เ ก็บน ้ ามากท่ี สุด 
(36.70% ของพนัธ์ุไมท้ั้ งหมด) รองลงมาคือ รัง (30.02) 
เ ต็ ง  (17.67) เ ป็นต้น  พัน ธ์ุไม้ช นิด อ่ืน มีค่ าน้อยลง 
Khamyong et al (2014) พบวา่ ป่าชุมชนท่ีเป็นป่าดิบเขามี
ปริมาณน ้ าในมวลชีวภาพสูงกวา่ (35.62 m3/rai) 
 

 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียร้อยละของน ้ า (% น ้าหนกัสด) ในเน้ือเยือ่ของชนิดพนัธ์ุพืชในแต่ละช่วงชั้น gbh ของล าตวั 
Plant species Stem-gbh Water content (% by fresh weight) 

 class Bark Stem Branch Leaf Root 
1 เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) <25 cm 50.95+3.88 45.01+3.03 62.15+4.19 59.71+2.75 56.88+2.95 
 25-50 cm 49.74+6.09 40.93+4.19 57.42+2.97 58.40+2.79 53.21+4.78 
 50-75 cm 48.54+3.08 36.29+1.48 55.93+4.17 57.11+2.64 49.50+3.36 
 75-100 cm 45.11+2.79 36.85+3.07 55.40+3.32 56.57+2.97 50.32+2.86 
2 หวา้ (Syzygium cumini (L.) Skeels) <25 cm 51.81+5.52 42.54+1.79 53.79+2.44 58.44+1.89 48.82+2.43 
 25-50 cm 47.39+1.84 39.58+0.73 47.82+2.98 56.38+3.36 44.49+2.40 
3 แขง้กวาง (Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC.) <25 cm 53.01+3.27 46.76+3.53 51.86+6.43 61.36+2.76 49.69+5.20 
4 เตง็ (Shorea obtusa Wall. ex Blume) 
เตง็ 

<25 cm 44.94+4.44 41.89+4.43 49.99+4.43 57.11+3.81 47.09+3.61 
 25-50 cm 46.20+2.70 37.27+4.50 47.06+2.47 56.85+3.49 43.75+2.57 
 50-75 cm 46.15+2.76 34.56+1.94 48.33+2.53 56.34+3.32 44.68+2.37 
 75-100 cm 44.44+2.76 34.78+2.86 49.77+3.47 59.49+8.92 45.19+3.93 
5 พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) <25 cm 61.68+6.06 48.58+6.97 66.07+7.88 69.74+5.61 62.73+7.62 
 25-50 cm 61.31+4.29 42.17+3.10 62.27+7.82 69.60+4.48 58.62+6.92 
 50-75 cm 61.22+2.98 40.94+4.83 65.41+3.81 68.16+3.58 61.23+4.19 
 75-100 cm 59.06+3.84 40.71+4.12 63.93+6.36 67.65+3.93 59.98+5.17 
6 รัง (Shorea siamensis Miq.) <25 cm 49.41+3.43 42.34+4.05 53.38+4.07 59.22+4.81 50.06+3.74 
 25-50 cm 43.45+4.88 39.49+3.15 51.16+3.73 59.23+4.98 47.85+2.53 
 50-75 cm 46.77+4.50 37.98+2.17 50.72+6.44 58.94+4.16 47.62+5.06 
 75-100 cm 48.03+5.29 38.23+3.30 48.67+5.76 56.88+3.46 45.81+4.62 
7 เหมือดจ้ี (Memecylon plebejum Kurz var. plebejum) <25 cm - 38.25+3.16 43.05+2.25 60.69+2.95 40.34+2.47 
8 สารภีป่า (Anneslea fragrans Wall.) <25 cm 51.44+3.49 44.48+4.06 55.68+6.69 63.19+2.17 51.05+5.36 
       
9 กา้ว (Tristaniopsis burmanica (Griff) Peter G. Wilson & J. T.) <25 cm 51.56+4.11 37.72+6.04 46.54+3.93 60.24+5.23 42.66+4.36 
 25-50 cm 48.58+2.69 34.82+3.36 46.53+3.80 60.01+4.17 41.62+2.54 
10 เหมือดหลวง (Aporsa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.)  <25 cm 42.20+6.50 48.34+2.71 61.61+4.10 72.02+4.22 55.85+2.67 
 25-50 cm 40.10+5.31 46.37+2.16 58.74+3.19 71.55+3.44 53.74+2.28 
11 ดาวราย (Craibiodendron scutellatum (Pierre) W.W. Sm. <25 cm 53.06+2.93 47.68+6.25 56.81+2.78 63.49+4.81 53.66+2.84 
 25-50 cm 50.93+3.50 48.72+2.48 58.19+3.49 60.07+3.68 54.45+3.23 
12 กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.) <25 cm 60.35+3.26 39.22+2.82 49.58+2.79 56.46+4.95 45.67+2.36 
 25-50 cm 55.93+3.13 36.32+2.38 50.14+2.56 55.31+4.37 45.18+2.56 
 50-75 cm 57.19+3.17 36.15+0.49 50.94+5.62 59.63+3.01 45.84+2.84 
 75-100 cm 54.94+4.12 35.23+2.84 50.36+1.71 61.21+1.36 44.84+1.15 
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ตารางที ่3  มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของชนิดพนัธ์ุพืชในป่าเตง็รังบนพ้ืนท่ีหินทราย 
No. Name Biomass (kg/rai) 

Bark Stem Branch Leaf Root Total 
1 เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) 127.33 3,866.86 1,248.49 126.94 787.55 6,157.17 
2 รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) 
รักใหญ่ 

46.67 1,276.58 375.64 51.46 279.87 2,030.22 
3 เตง็ (Shorea obtusa Wall. ex Blume) 
เตง็ 

47.58 989.48 283.13 43.86 227.58 1,591.63 
4 พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) 33.81 885.77 278.59 31.74 185.89 1,415.80 
5 รัง (Shorea siamensis Miq.) 41.35 854.63 300.67 27.14 174.13 1,397.93 
6 ชิงชนั (Dalbergia oliverli gamble) 6.30 129.22 36.03 6.01 30.42 207.97 
7 เหมือดหลวง (Aporsa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.)  2.46 97.32 22.63 5.46 24.93 152.81 
8 เหมือดจ้ี (Memecylon plebejum Kurz var. plebejum) 0.93 73.26 12.79 5.29 22.44 114.70 
9 กา้ว (Tristaniopsis burmanica (Griff) Peter G. Wilson & J. T.) 2.08 58.17 12.27 3.72 16.52 92.76 
10 ดาวราย (Craibiodendron scutellatum (Pierre) W.W. Sm. 2.11 48.50 10.35 3.11 13.65 77.71 
11 กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.) 1.85 70.64 26.43 1.65 13.08 113.66 
12 สารภีป่า (Anneslea fragrans Wall.) 3.50 41.65 8.18 3.09 13.08 69.48 
13 ประดู ่(Pterocarpus macrocarpus Kurz) 1.87 62.19 21.43 1.72 12.05 99.26 
14 Species 14-63        

Total 332.90 8,841.67 2748.70 328.46 1,891.31 14,143.03 
% 2..35 62.51 19.43 2.32 13.37 100 

 

ตารางที ่4  ปริมาณน ้ าในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมต้่าง ๆ ในป่าเตง็รังบนพ้ืนท่ีหินทราย 
Plot no. 

 
Water in biomass (m3/rai) 

Bark Stem Branch Leaf Root Total 
1 0.294 6.508 3.199 0.558 4.853 15.411 
2 0.302 5.370 2.992 0.466 4.181 13.310 
3 0.267 6.160 3.192 0.385 4.676 14.679 
4 0.261 4.739 2.444 0.418 3.591 11.452 
5 0.255 5.214 2.760 0.441 3.987 12.656 
6 0.286 6.274 3.229 0.549 4.752 15.090 
7 0.290 5.738 2.905 0.521 4.321 13.775 
8 0.347 6.631 3.605 0.595 5.118 16.296 
9 0.322 6.765 3.705 0.553 5.235 16.580 
10 0.282 6.353 3.699 0.440 5.026 15.800 
11 0.285 6,100 3.500 0.450 5.210 15.550 
12 0.369 5.657 2.885 0.553 4.271 13.736 
13 0.261 5.619 2.995 0.406 4.308 13.591 
14 0.261 6.418. 3.475 0.476 4.947 15.577 
15 0.238 5.121 2.695 0.415 3.908 12.378 
16 0.322 5.385 2.716 0.466 4.051 12.940 
17 0.208 3.656 1.827 0.350 2.741 8.781 
18 0.232 4.293 2.067 0.416 3.180 10.187 
19 0.323 5.658 2.958 0.509 4.308 13.756 
20 0.455 7.976 3.987 0.764 5.981 19.162 

Mean+S.D. 0.280+0.081 5.505+1.500 2.882+0.810 0.466+0.135 4.194+1.151 13.327+3.645 
C.V. (%) 28.85 27.24 28.12 28.95 27.44 27.35 

 

สรุปผล 
ป่าเตง็รังบนพ้ืนท่ีหินทรายมีไมเ้หียงเป็นพนัธ์ุไมเ้ด่น 

พนัธ์ุไมใ้นป่ามีร้อยละของน ้ าในส่วนของล าตน้ ก่ิงไม ้
ใบไม้และรากผนัแปรแตกต่างกัน ความแตกต่างของ
ความหนาแน่นและจ านวนประชากรท่ีมีล าต้นขนาด
ต่างๆ ของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดส่งผลท าให้ปริมาณการกกั
เก็บน ้ าในมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมท่ี้มากนอ้ยแตกต่างกนั 
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การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพื้นทีลุ่่มน า้แม่ตาวตอนบนทีม่ีการท าเหมืองแร่สังกะสี 
อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก โดยใช้เทคโนโลยกีารส ารวจจากระยะไกล 

Land use changes in upper Mae Tao watershed having zinc mining in Mae Sod District, 
Tak Province, using remote sensing technology 
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ABSTRACT 
This research aims to study land use change in the 

right upper Mae Tao watershed, having zinc mining in 
Mae Sod District, Tak Province. It was divided into 4 
periods: pre-mining (I), during mining, before forest 
plantation (II) during mining, after plantation (III) and 
post-mining (IV). The methods included field survey and 
remote sensing technology to classify land use. The 
result showed the watershed area had a proportion of 
forest area (F)/ crop area (C)/ mining area (M)/ 
plantation forest (P) was different: period I, 9.10/ 0.87/ 
0.03/ 0; II, 8.30/ 1.32/ 0.18/ 0.00; III, 6.97/ 1.92/ 0.38/ 
0.73 and IV, 6.24/ 2.52/ 0.04/ 1.21. Agricultural tended 
to increase and change from subsistence to commercial 
agriculture. The forest decreased thought clearing for 
cultivation and a part for mining. Forest plantation in 
mine land and adjacent area, established community 
forests and reforestation in shifting cultivated area of 
villagers, resulted increase of forest areas. 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียน แปลง

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ตาวตอนบนฝ่ัง
ขวา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงเคยมีการท าเหมืองแร่

สังกะสี แบ่งเป็น 4 ช่วงคือ ก่อนการท าเหมือง (ยุค I) 
ระหว่างการท าเหมืองช่วงก่อนปลูกป่าฟ้ืนฟู (ยุค II) 
ระหวา่งการท าเหมืองช่วงหลงัปลูกป่าฟ้ืนฟู (ยคุ III) และ
หลังการท าเหมือง  (ยุค IV) ใช้การวิธีการการส ารวจ
ภาคสนามร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการส ารวจจาก
ระยะไกลในการจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดิน พบวา่พ้ืนที
ลุ่มน ้ ามีสัดส่วนการใช้ท่ีดินประเภทป่าไม ้(F)/ เกษตร 
(C)/ เห มืองแ ร่  (M)/ ป่ าปลูก  (P) ในยุค  I เ ท่ ากับ 
9.10/0.87/0.03/0 ยคุ II เท่ากบั 8.30/1.32/0.18/0.00 ยคุ III 
เ ท่ ากับ  6 .97 /1 .92 /0 .38 /0 .73  และยุค  IV เ ท่ ากับ 
6.24/2.52/0.04/1.21 ตามล าดับ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนและเปล่ียนจากการเกษตรเพื่อยงัชีพเป็น
การเกษตรเพื่อการคา้ แต่พ้ืนท่ีป่าลดลง ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด
การแผว้ถางเพื่อการเพาะปลูกและส่วนหน่ึงเกิดจากการ
ท าเหมืองแร่ การปลูกป่าฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีเหมืองแร่และ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง การจดัตั้งป่าชุมชนและยึดคืนพ้ืนท่ีป่าไม้
จากชาวบา้นท าใหพ้ื้นท่ีป่าไมเ้พ่ิมข้ึน 
 

บทน า 
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าตอนบนฝ่ังขวามีลกัษณะเป็นภูเขาสูงสลบั

ท่ีราบระหว่างภูเขาและท่ีราบสองฝ่ังล าห้วย พ้ืนท่ี
ประกอบดว้ย 2 หน่วยหิน คือ หน่วยหินตะกอนยคุเพอร์
เมียน และหน่วยหินตะกอนยคุไทรแอสซิก ซ่ึงเป็นหน่วย
หินท่ีพบแหล่งแร่สังกะสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
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ได้แก่ ดอยผาเด๊ะ ดอยหัวโลน้ ดอยหัวโลน้ตะวนัออก 
ดอยผาแดง และแหล่งแร่พระเจดีย ์(Bureau of Mineral 
Resources, 2004) ป่าไมท่ี้ปกคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่า
เบญจพรรณ แต่พบป่าเตง็รังเป็นหยอ่ม ๆ ตามสนัเขา ใน
ลุ่มน ้ าน้ีไม่มีชุมชนตั้งถ่ินฐาน แต่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ของหมู่บ้านพะเด๊ะ บ้านถ ้ าเสือและบ้านหนองน ้ าเขียว 
ซ่ึงเป็นชนชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง ในอดีตมีการปลูกขา้วยงั
ชีพแบบไร่หมุนเวียนและท านาข้าวตามพ้ืนท่ีริมห้วย 
ต่อมารัฐไดใ้ห้สัมปทานเหมืองแร่สังกะสีในลุ่มน ้ าห้วย
แม่ตาว 2 บริเวณ คือ ดอยผาเด๊ะ ด าเนินการโดยบริษทั
ตากไมน่ิง จ ากัด และดอยผาแดงและพระเจดีย์ โดย
บริษทัไทยซิงค์ (พ. ศ. 2512-2518) ช่วงปี พ.ศ. 2527-
2560 มีการท าเหมืองโดยบริษทัผาแดงอินดสัทรีจ ากัด 
การท าเหมืองแร่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
อาจจะส่งผลท าให้เกิดการปนเป้ือนของแคดเมียมในดิน
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าห้วยแม่ตาว ปัจจุบันมีการเพาะปลูกพืช
เกษตรเ ชิงพาณิชย์กันมาก เ ช่น ข้าวโพด อ้อย มัน
ส าปะหลงั มะละกอ เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าในช่วงเวลาต่าง ๆ ของ
การท าเหมืองแร่สงักะสี โดยวธีิการส ารวจภาคสนามและ
เทคโนโลยกีารส ารวจจากระยะไกล 
 

วธีิการศึกษา 
1. พืน้ทีแ่ละข้อมูลวจิยั 
ลุ่มน ้ าแม่ตาวตอนบนฝ่ังขวาซ่ึงเคยมีท าเหมืองแร่

สังกะสีของบริษทัผาแดงอินดสัทรีจ ากดั การศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ (1) ก่อนการท าเหมือง (ยคุ I พ.ศ. 
2516-2526) (2) ช่วงการท าเหมือง (ยคุ II พ.ศ.2527-2541) 
(3) ระหวา่งการท าเหมืองภายหลงัการปลูกป่าฟ้ืนฟู (ยุค 
III พ.ศ. 2542-2559) และ (4) ภายหลงัการท าเหมือง (ยคุ 
IV พ.ศ.2560-2561) โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat TM7 เพื่อจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินในปัจจุบนั 
(พ.ศ. 2561) และตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูล
ภาคสนาม ส่วนการจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินใน พ.ศ. 
2556 ใชข้อ้มูล Landsat TM7 พ.ศ. 2551, 2546 และ 2541 

ใช ้Landsat TM5 พ.ศ. 2521 ใช ้Landsat TM5 และ พ.ศ. 
2516 ใช ้Landsat TM1 
 

2 ขั้นตอนวเิคราะห์ข้อมูล 
2.1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ดัช นีพื ชพรรณ  (NDVI=NIR-

RED/NIR+RED โดยท่ี RED คือ ค่าสะทอ้นช่วงคล่ืนตา
มองเ ห็นสีแดง  และ  NIR คือ  ค่ าสะท้อนช่วงค ล่ืน
อินฟราเรดใกล ้

2.2 คดัเลือกค่า NDVI ส าหรับจ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ ท่ีดินโดยใช้เกณฑ์ของ USGS (1998) และ 
Reddy and Reddy (2013) ร่วมกับปัจจัยด้านท่ีตั้ งและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือก าหนดเกณฑ์จ าแนกการใชท่ี้ดินแต่ละ
ประเภท 

2.3 เก็บขอ้มูลภาคสนามเพ่ือตรวจสอบพ้ืนท่ีตวัอยา่ง
ในการจ าแนกประเภทขอ้มูลแบบควบคุม 

2.4 ปรับแก้ข้อมูลการจ าแนกข้อมูลเชิงว ัตถุให้
สัมพันธ์กับข้อมูลภาคสนามและทุติยภูมิอ่ืน ๆ  เช่น 
ภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารรายงาน และแผนท่ี เป็นตน้ 
 

ผลการศึกษา 
ลุ่มน ้ าแม่ตาวตอนบนฝ่ังขวาแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนท่ียอ่ย

คือ พ้ืนท่ีต้นน ้ าจนถึงพ้ืนท่ีโครงการเหมืองแร่สังกะสี 
(UMT) และพ้ืนท่ีส่วนล่างท่ีมีโครงการเหมืองแร่สังกะสี
ตั้งอยู ่(MMT) (ภาพท่ี 1) พ้ืนท่ี UMT สามารถจ าแนกการ
ใชท่ี้ดินออกเป็น 2 ประเภท (ตารางท่ี 1) คือ ป่าไมแ้ละ
เกษตรกรรม โดยยุค I, II, III และ IV มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้ฉล่ีย
ร้อยละ 97.50, 92.80, 79.60 และ 72.0 ตามล าดับ ส่วน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีค่าร้อยละ 2.50, 7.20, 20.40 และ 28.0 
ตามล าดบั พ้ืนท่ี MMT มีการใชท่ี้ดิน 4 ประเภท (ตารางท่ี 
2) คือ ป่าไม ้เกษตรกรรม เหมืองแร่ และป่าปลูก โดยยคุ 
I, II, III และ IV มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้ฉล่ีย ร้อยละ 73.30, 63.60, 
41.40 และ 35.90 ตามล าดบั พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีค่าร้อย
ละ 25.70, 29.80, 15.90 และ 17.20 ตามล าดับ  พ้ืนท่ี
เหมืองแร่มีค่าร้อยละ 1.0, 6.60, 14.3 และ 1.3 ตามล าดบั 
และพ้ืนท่ีป่าปลูกมีค่าร้อยละ 0, 28.3 และ 45.6 ตามล าดบั 

ภาพท่ี 2 แสดงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงประเภทการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พบวา่ จากยคุ I ถึงยคุ IV พ้ืนท่ีป่าไมมี้
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แนวโน้มลดลง แต่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมกลบัเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ี
เหมืองแร่เพ่ิมข้ึนสูงสุดในยุค III และลดลงในยุค  IV 
ขณะท่ีป่าปลูกเร่ิมตน้ในยคุท่ี III มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ดชันี
พืชพรรณ (NDVI) ใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินได้จากข้อมูลท่ีส ารวจภาคสนามและ
ขอ้มูลทุติยภูมิเพ่ือใชจ้ าแนกขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบ

ก ากับดูแล เช่น การเปิดหน้าดินท าเหมืองมีค่า NDVI 
ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีโล่งจากการท าเกษตร (-0.10-0.15) 
พ้ืนท่ีปลูกป่าในระยะเร่ิมต้นมีค่า NDVI ใกล้เคียงกับ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (0.15-0.25) พ้ืนท่ีป่าปลูกท่ีมีสภาพ
ตน้ไมเ้จริญเติบโตเต็มท่ีแลว้จะมีค่า NDVI ใกลเ้คียงกบั
ป่าธรรมชาติ (0.25-0.32) เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่1  แผนท่ีแสดงการจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ตาวตอนบนฝ่ังขวา ปี พ.ศ. 2516 -2561 

 

การปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า ช่วง 
พ.ศ. 2516-2531 มีการปลูกขา้วโพดในบริเวณพ้ืนท่ีใกล้
กับแหล่งแร่สังกะสี (Suppagarn, 2015) ต่อมามีพ้ืนท่ี
ลดลงภายหลังโครงการเหมืองแร่ (พ.ศ. 2536-2561) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนมากในพ้ืนท่ีริมห้วยสาขาของห้วย
แม่ตาว บริษทัผาแดงอินดสัทรีจ ากดัไดป้ลูกป่าทดแทน
ใน พ.ศ. 2542-2559 ป่าชุมชนในลุ่มน ้ าใน พ.ศ. 2544-
2554 มี 9 แห่ง (พ้ืนท่ีประมาณส่ีพนัไร่) โดยท่ีป่าชุมชนท่ี
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มีพ้ืนท่ีใหญ่สุดคือป่าชุมชนต าบลแม่ตาว และป่าชุมชนท่ี
เคยไดรั้บรางวลัดีเด่นคือป่าชุมชนศรีวชิยั แสดงใหเ้ห็นวา่
ชุมชนมีศักยภาพในการช่วยกันดูแลพ้ืนท่ีป่าไมไ้ด้เป็น
อย่างดี แต่อ าเภอแม่สอดได้ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษท าใหท่ี้ดินมีราคาแพง พ้ืนท่ีป่าจึงถูกบุกรุก 

เพื่อท าเกษตรจ านวนมาก เกษตรกรบางส่วนขายท่ีดิน
ดงักล่าวแลว้หาพ้ืนท่ีทดแทนโดยการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม ้
ซ่ึงปัจจุบนักรมป่าไมไ้ดเ้ขา้ยึดคืนพ้ืนท่ีตน้น ้ าส าคญัและ
ท าการปลูกป่าฟ้ืนฟใูนพ้ืนท่ีแลว้บางส่วน 

 
ภาพที ่2  แนวโนม้ประเภทการใชท่ี้ดินพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ตาวตอนบนฝ่ังขวา ในยคุI II III และ IV 

 

ตารางที ่1  การจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินในลุ่มน ้ าส่วนตน้น ้ าจนถึงก่อนพ้ืนท่ีท าเหมืองแร่ (UMT) 
Period 

 
Year 

 
Forest area Crop area 

(ha) (%) Avg.(%) (ha) (%) Avg.(%) 
I 1973 2107.5 97.4  

97.5 
56.8 2.6  

2.5 1978 2112.1 97.6 52.2 2.4 
II 1988 2022.0 93.4  

 
92.8 

142.2 6.6  
 

7.2 
1993 2019.8 93.3 144.5 6.7 
1998 1985.1 91.7 179.2 8.3 

III 2003 1838.5 84.9  
 

79.6 

325.8 15.1  
 

20.4 
2008 1686.6 77.9 477.7 22.1 
2013 1643.4 75.9 520.9 24.1 

IV 2018 1557.3 72.0 72.0 607.0 28.0 28.0 
 

ตารางที ่2  การจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าส่วนล่างท่ีมีกิจกรรมเหมืองแร่สงักะสี (MMT) 
Period 

 
Year 

 
Forest area Crop area Mining area Plantation Forest 

(ha) (%) Avg.(%) (ha) (%) Avg.(%) (ha) (%) Avg.(%) (ha) (%) Avg.(%) 
I 1973 529.3 67.8  

73.3 
247.2 31.7  

25.7 
4.4 0.6  

1.0 
0.0 0.0  

0.0 1978 615.8 78.9 154.0 19.7 11.0 1.4 0.0 0.0 
II 1988 376.9 48.3  

 
63.6 

382.2 48.9  
 

29.8 

21.8 2.8  
 

6.6 

0.0 0.0  
 

0.0 
1993 616.7 79.0 127.7 16.4 36.4 4.7 0.0 0.0 
1998 497.2 63.7 187.2 24.0 96.5 12.4 0.0 0.0 

III 2003 362.9 46.5  
 

41.4 

147.8 18.9  
 

15.9 

160.3 20.5  
 

14.3 

109.9 14.1  
 

28.3 
2008 310.0 39.7 120.3 15.4 98.0 12.6 252.4 32.3 
2013 296.9 38.0 105.5 13.5 77.7 9.9 300.7 38.5 

IV 2018 280.1 35.9 35.9 134.7 17.2 17.2 10.4 1.3 1.3 355.7 45.6 45.6 
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สรุปผล 
สัดส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ตาว

ตอนฝ่ังขวาไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีต ซ่ึงการท าเหมือง
แร่ได้กระทบต่อการใช้ท่ีดินในลุ่มน ้ าและท าให้ชุมชน
เร่ิมส านึกหวงแหนพ้ืนท่ีตน้น ้ าและมีการอนุรักษป่์าไมใ้น
รูปแบบของป่าชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
เป็นปัจจัยหลกัท่ีท าให้ท่ีดินมีราคาแพงและการบุกรุก
แผว้ถางพ้ืนท่ีป่าไมมี้มากข้ึน ส่งผลต่อพ้ืนท่ีป่าไมล้ดลง
อย่างต่อเน่ืองและพ้ืนท่ีเพาะปลูกกลบัเพ่ิมข้ึน ส่วนการ
ปลูกป่าในพ้ืนท่ีเหมืองแร่ท าให้มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึนมาและ
การรักษาป่าในรูปแบบป่าชุมชนเป็นการปกป้องรักษาป่า
ไมท่ี้เหลืออยู่ ในการฟ้ืนฟูป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ตาว
นั้นจึงควรใชว้ธีิการตามแนวทางจดัการลุ่มน ้ าแบบบูรณา
การตามแนวพระราช ด าริของพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 
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ศักยภาพการกกัเกบ็คาร์บอนในดินและพนัธ์ุไม้ในป่าปลูกไม้สักและไม้สนสามใบอายุ 29 ปี 
บริเวณดอยตุง จังหวดัเชียงราย 

Carbon storages in soils and plants under 29-year-old teak and pine plantations 
at Doi Tung, Chiang Rai Province 

 
จตุรงค ์วฒิุ1* สุนทร ค ายอง2 นิวติั อนงครั์กษ์3 และ ปณิดา กาจีนะ4 

 
1 ภาควชิาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ 50200 

2 ภาควชิาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ 50200 
*Corresponding author: E-mail: mariozero_blue@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 
ศึกษาศกัยภาพการกกัเก็บคาร์บอนในดินและพนัธ์ุไม้

ของป่าปลูกไม้สักและป่าปลูกไม้สนสามใบอายุ 29 ปี 
บริเวณดอยตุง จังหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินการฟ้ืนสภาพทางนิเวศวิทยาของป่าปลูก โดยวาง
แปลงสุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาด 40 x 40 เมตร ในป่าปลูกไมส้ัก
และสนสามใบอยา่งละ 3 แปลง ขุดหลุมดินกวา้ง 1.5 เมตร
และลึก 2 เมตร แปลงละหน่ึงหลุม (รวม 6 หลุม) แต่ละ
หลุ ม เ ก็บตัวอย่ า ง ดินตามความลึกและน ามา เข้ า
หอ้งปฏิบติัการเพื่อท าการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและ
เคมีของตวัอยา่งดินรวม พบวา่ ป่าปลูกไมส้กัมีการทดแทน
ของพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ิน 15-31 ชนิดต่อไร่ มีไผ่บง ไผ่ซางและ
ไผ่ไร่ข้ึนทดแทน ป่าปลูกสนสามใบมีพนัธ์ุไมข้ึ้นทดแทน 
37-69 ชนิดต่อไร่ การกกัเก็บคาร์บอนในป่าปลูกไมส้นสาม
ใบ (65.05 Mg/ha, 70.10% ในดินและ 29.90% ในมวล
ชีวภาพของพืช) สูงกว่าป่าปลูกไม้สัก (48.34 Mg/ha, 
36.75% ในดินและ 63.25%ในพืช) 
 

บทน า 
ดอยตุงตั้ งอยู่ในท้องท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 93,515 ไร่ อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 
400-1,500 เมตร ในอดีตพ้ืนท่ีดอยตุงไดถู้กแผว้ถางเพ่ือท า
การปลูกฝ่ินและท าไร่เล่ือนลอย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ไดมี้
โครงการพัฒนาดอยตุงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การปลูกป่าเร่ิมตน้

ในปี พ.ศ. 2532 มีพ้ืนท่ีการปลูกทั้งหมด 10,532 ไร่ มีการ
ปลูกไมส้นสามใบในพ้ืนท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเล 950 เมตร 
ข้ึนไป จ านวน 6,600 ไร่ และปลูกไมส้ักในพ้ืนท่ีต ่าลงมา 
3,600 ไร่ ต่อมามีการทดแทนของพนัธ์ุไม้ท้องถ่ินในป่า
ปลูก มีไผ่บง ไผ่ซางและไผ่ไร่ข้ึนทดแทน ในป่าปลูกไม้
สัก ส่วนป่าปลูกไมส้นสามใบนั้นมีการปลูกไผ่หกเสริม 
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน (Sumanochitraporn, 
2014) 

การวิจัยมีว ัตถุประสงค์ เพื่ อประเมินสภาพทาง
นิเวศวิทยาของป่าปลูกไม้สักและสนสามใบอายุ 29 ปี 
ส าหรับการฟ้ืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และ
พ้ืนท่ีตน้น ้ า ไดแ้ก่ การเติบโตของพนัธ์ุไม ้การทดแทนของ
พนัธ์ุไมท้้องถ่ิน ผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณการกัก
เก็บคาร์บอน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของระบบนิเวศป่า
ไมท่ี้มีต่อการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
และลดปัญหาโลกร้อน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. การศึกษาสังคมพชืและคาร์บอนในมวลชีวภาพ 
วางแปลงสุ่มตัวอย่างศึกษาสังคมพืชขนาด 40 x 40 

เมตร ในป่าปลูกไมส้ัก 3 แปลง และป่าปลูกสนสามใบ 3 
แปลง วดัเสน้รอบวงล าตน้ท่ี 1.3 เมตรจากพ้ืนดินและความ
สูงต้นไม้ของพันธ์ุไม้ท่ีปลูกและข้ึนทดแทน ค านวณ
ปริมาณมวลชีวภาพจากสมการแอลโลมีทรี (Ogawa et al., 
1965; Ogino et al., 1967) และปริมาณคาร์บอนโดยใช้
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ค่าเฉล่ียร้อยละของคาร์บอนในส่วนต่าง ๆ ของพนัธ์ุไมใ้น
ประเทศไทย (Tsutsumi et al., 1983) 

 

2. การเกบ็ตัวอย่างศึกษาสมบัติและคาร์บอนในดนิ 
ขดุหลุมดินกวา้ง 1.5 เมตร และลึก 2 เมตร ในแปลงสุ่ม

ตวัอย่างป่าปลูกไมส้ัก 3 หลุม และสนสามใบ 3 หลุม โดย
เก็บตัวอย่างดินแบบรวมตามความลึก น ามาวิเคราะห์

สมบัติทางกายภาพ (1) ความหนาแน่นรวม ใช้วิธี core 
method (2) เน้ือดิน ใช้วิธีสัมผสั และสมบัติทางเคมี (1) 
ปฏิกิริยาดินใชว้ิธี pH meter (2) อินทรียวตัถุและคาร์บอน
ใช้วิ ธี  wet oxidation ของ  Walkly and Black (Nelson and 
Sommers, 1982) และ (3) ไนโตรเจนใชว้ิธี micro Kjeldahll 
method (Bremner and Malvaney, 1982) 

ตาราง 1  สงัคมพืชป่าปลูกไมส้กัและป่าปลูกไมส้นสามใบอาย ุ29 ปี ในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาดอยตุง 
 

Plot Plantation Density of  
planted trees 

Altitude Stem girth Tree height  Biomass  Carbon  Successional 
ies (m)  (cm) (m) (kg/rai) (kg/rai) % species 

 Teak-1  Teak plantation 59 800 74.2±21.2 19.3±4.5 35,717 17,669 85.76 15 
 Teak-2  Teak plantation 54 800 82.2±25.6 20.5±4.9 42,964 21,259 96.61 28 
 Teak-3  Teak plantation 38 800 68.7±25.7 19.3±6.2 22,587 11,175 62.92 31 

Mean+ S.D.  75.08+5.58 19.73+0.6 33,756+8,434 16,701+4,173   
 Pine-1  Pine plantation 31 1,000 116.5±23.3 31.4±7.4 98,547.46 47,917.97 93.15 53 
 Pine-2  Pine plantation 20 1,000 115.1±31.3 34.2±7.6 70,947.17 34,500.96 96.08 37 
 Pine-3  Pine plantation 29 1,000 107.8±23.3 33.5±6.4 87,177.77 42,388.58 92.96 69 

Mean+ S.D.  113.17+3.79 33.08+1.18 85,557.47+11,326 41,603+5,506   

ผลและวจิารณ์ 

1. ลกัษณะสังคมพชืป่าปลูก 
ไมส้ัก (Teectona grandis L.) ท่ีปลูกมีอาย ุ29 ปี และ

ขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉล่ีย 75.08+5.58 ซม . (C.V., 
7.43%) และความสูงเฉล่ีย 19.73+0.6 ม. (C.V., 3.07%) มี
ความหนาแน่น 38-59 ตน้ต่อไร่ มีการทดแทนของพนัธ์ุ
ไม้ท้องถ่ิน 15-31 ชนิดต่อไร่ เช่น กางหลวง (Albizia 
chinensis (Osbeck) Merr.) แคป่า (Markhamia sp.) มะเด่ือ 
(Ficus sp.) หม่อนหลวง (Morus macroura Miq.) ผ่า
เส้ียน (Vitex canescens Kurz.) และกางข้ีมอด (Albizia 
odoratissima (L.F.) Benth) ขณะท่ีไมส้นสามใบ (Pinus 
kesiya Royle ex Gordon) ท่ีปลูกมีอายุ 29 ปี และขนาด
เส้น รอบวงล าตน้ 113.17+3.79 ซม. (C.V., 3.35%) และ
สูง 35.24+1.18 ม. (C.V., 3.56%) มีความหนาแน่น 20-31 
ตน้ต่อไร่ และการทดแทนของพนัธ์ุไม ้37-69 ชนิดต่อไร่ 
เ ช่ น  ไ ม้ ล า ย  ( Microcos paniculata L.)  ข า ง ข า ว 
( Xanthophyllum virens Roxb.)  ส อ ย ด า ว  ( Mollotus 
paniculatus Mull. Arg.) เป็นตน้ (ตารางท่ี 1) 

2. สมบัติของดนิและการกกัเกบ็คาร์บอน 
ความหนาแน่นของดินป่าปลูกไมส้ักมีค่าค่อนขา้งต ่า 

(1.23-1.42 Mg/m3) ดินป่าปลูกไม้สนสามใบมีความ

หนาแน่นต ่าถึงต ่ามาก (0.79-1.07 Mg/m3) โดยมีค่าต ่าใน
ดินบนและเพ่ิมข้ึนในดินล่าง เน่ืองจากมีอินทรียวตัถุ
สะสมอยูม่ากในดินบน เนื้อดินในดินป่าปลูกไมส้ักเป็น
ดินร่วนตลอดชั้นดิน (loamy soil) แต่ดินป่าปลูกไมส้น
สามใบเป็นดินร่วนท่ีความลึก 0-10 ซม. ลึกลงไปเป็นดิน
เหนียว (clayey soil) ปฏิกริิยาดนิในป่าปลูกไมส้กัท่ีความ
ลึก 0-60 ซม. เป็นกรดจดั เป็นกรดเล็กนอ้ยท่ีความลึก 60-
120 ซม. และเป็นกรดปานกลางท่ีความลึก 120-200 ซม. 
ดินป่าปลูกสนสามใบท่ีความลึก 0-20 ซม. เป็นกรดจัด 
เป็นกรดปานกลางท่ีความลึก 20-80 และ120-200 ซม. 
และเป็นกรดเลก็นอ้ยท่ีความลึก 80-120 ซม. อินทรียวตัถุ
ในดินป่าปลูกไมส้กัท่ีความลึก 0-10 ซม. มีค่าสูงมากและ
ลดลงตามความลึก (0.5-7.08%) ขณะท่ีดินป่าปลูกสน
สามใบท่ีความลึก 0-10 ซม.มีค่าสูงมากและลดลงตาม
ความลึก (0.45-5.47%) ปริมาณคาร์บอนในดินลึก 2 เมตร 
ของป่าปลูกไมส้กัมีค่า 30,576.72 kg/rai แต่ดินป่าปลูกไม้
สนสามใบมีค่ าต ่ ากว่ า  (19,451.48 kg/rai) ปริมาณ
ไนโตรเจนในดินของป่าปลูกไมส้ักและสนสามใบมีค่า 
3,403 และ 2,778 kg/rai ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 
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ตาราง 2  สมบติัทางกายภาพและเคมีของดินในป่าปลูกไมส้กัและป่าปลูกไมส้นสามใบ 

Dept 
Bulk 

density 
Soil 
mass pH 

O.M Carbon Nitrogen 
C/N Soil texture 

(cm) (Mg/m3) (kg/m2) (%) (kg/rai) (%) (kg/rai)      (%)      (kg/rai) 
Teak Plantation   

0-5 1.23 61.5 5.5
6 

7.08 6,966.72 4.11 701.99 0.33  322.26 12.5 Loam 
5-10 1.24 62 5.2

6 
5.54 5,495.68 3.21 713.45 0.26 259.15 12.3 Loam 

10-20 1.30 130 5.0
5 

3.72 7,737.6 2.16 1,568.32 0.18 383.57 11.7 Sandy clay loam 
20-30 1.33 133 5.4

8 
2.87 6,107.36 1.66 1,641.54 0.14 308.02 11.5 Clay loam  

Clay loam 
 

30-40 1.37 137 5.5
0 

2.02 4,427.84 1.17 1,741.76 0.10 227.27 11.3 Clay loam 
40-60 1.38 276 5.6

8 
1.6 7,065.6 0.93 3,534.57 0.08 372.55 11    Clay loam 

60-80 1.36 272 6.1
0 

1.25 5,440 0.73 3,432.86 0.07 292.15 10.8 Clay loam 
80-100 1.42 284 6.1

0 
1.17 5,316.48 0.68 3,742.44 0.06 293.67 10.5 Clay loam 

100-120 1.25 250 6.1
9 

1.08 4,320 0.63 2,900.00 0.06 243.26 10.3 Clay loam 
120-140 1.19 238 5.6

2 
1.02 3,884.16 0.59 2,628.28 0.06 218.72 10.3 Loam 

140-160 1.07 214 5.8
6 

0.98 3,355.52 0.57 2,124.93 0.06 192.69 10.1 Sandy clay loam 
160-180 1.26 252 5.8

3 
0.74 2,983.68 0.43 2,946.59 0.04 173.05 10 Sandy loam 

180-200 1.25 250 6.2
9 

0.5 2,000 0.29 2,900.00 0.03 116.00 10 Sandy loam 
Total  65,100.64 17.2 30,576.72 1.48

5 
3,403.36  

Pine Plantations   
0-5 0.79 39.5 5.2

1 
5.47 3,457.04 3.17 289.58 0.25 156.16 12.8

4 
Clay loam 

5-10 0.90 45 5.3
5 

4.39 3,160.80 2.55 375.84 0.20 146.31 12.5
3 

Clay loam 
10-20 0.85 85 5.3

2 
3.31 4,501.60 1.92 670.48 0.16 212.62 12.2

8 
Clay 

20-30 0.90 90 5.6
6 

2.88 4,147.20 1.67 751.68 0.14 199.12 12.0
8 

Clay 
30-40 0.95 95 5.7

9 
2.45 3,724.00 1.42 837.52 0.12 183.35 11.7

8 
Clay 

40-60 1.01 202 5.6
2 

2.1 6,787.20 1.22 1,893.31 0.11 341.42 11.5
3 

Clay 
60-80 1.03 206 5.9 1.98 6,526.08 1.15 1,969.03 0.10 333.20 11.3

6 
Clay 

80-100 1.09 218 6.4
4 

1.75 6,104.00 1.02 2,205.11 0.09 319.52 11.0
8 

Clay 
100-120 1.07 214 6.1

9 
1.36 4,656.64 0.79 2,124.93 0.07 251.95 10.7

2 
Clay 

120-140 1.17 234 5.6
2 

1.12 4,193.28 0.65 2,540.68 0.06 231.41 10.5
1 

Silty clay 
140-160 1.17 234 5.8

6 
0.97 3,631.68 0.56 2,540.68 0.05 205.90 10.2

3 
Clay 

160-180 0.89 178 5.8
3 

0.71 2,022.08 0.41 1,470.14 0.04 116.47 10.0
7 

Clay 
180-200 0.98 196 6.2

9 
0.45 1,411.20 0.26 1,782.50 0.03 81.44 10.0

5 
Silty clay 

Total  54,322.8   16.8 19,451.48 1.41 2,778.8
6 

 

3. ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพพนัธ์ุไม้ 
ป่าปลูกไมส้ักมีปริมาณของมวลชีวภาพของพนัธ์ุไม้

ทุกชนิดรวมกนัใน 3 แปลง มีค่าผนัแปรระหว่าง 35.92-
44.47 Mg/rai ซ่ึงมีปริมาณคาร์บอนสะสม 17.76-22.0 
Mg/rai ไมส้ักท่ีปลูกมีปริมาณมวลชีวภาพและคาร์บอน 
62.92-96.61% ของทั้งหมด ขณะท่ีป่าปลูกไมส้นสามใบ
มีปริมาณของมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมทุ้กชนิดรวมกนัใน 
3 แปลง ผันแปรระหว่าง  73.80-105.69 Mg/rai และมี
ปริมาณคาร์บอนสะสม 35.91-51.44 Mg/rai โดยท่ีไมส้น
สามใบท่ีปลูกมีปริมาณมวลชีวภาพและคาร์บอน 92.96-
96.08% ของทั้งหมด (ตารางท่ี 3 และ 4) ดงันั้นป่าปลูกไม้
สนสามใบจึงมีค่าสูงกว่าป่าปลูกไม้สัก เพราะมีการ

เจริญเติบโตท่ีรวดเร็วกวา่ (ตารางท่ี 1) พบว่าไมส้ักและ
ไมส้นท่ีปลูกมีระยะห่าง 8 x 8 เมตรหรือมากกวา่ ซ่ึงกวา้ง
มากพอท่ีจะไดรั้บแสงเต็มท่ี ภายหลงัมีการทดแทนของ
พนัธ์ุไมด้ั้งเดิมในป่าปลูกทั้งสอง 

4 .ปริมาณคาร์บอนในดนิและพชื 
ป่าปลูกไมส้นสามใบมีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน

ทั้ งหมดเท่ากับ  65,047.88 kg/rai แบ่งออกเป็นในดิน 
19,451.48 kg/rai (29 .90% ) และพืช  45,596.4 kg/rai 
(70.10%) มากกว่าป่าปลูกไมส้ักท่ีมีปริมาณคาร์บอนใน
พืชแ ละ ดิ น เ ท่ า กับ  17,759.5 kg/rai (36.75%) แล ะ 
30,576.72 kg/rai (63.25%) ตามล าดับ  รวมทั้ งหมด 
48,336.22 kg/rai 
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ตารางที ่3  ปริมาณมวลชีวภาพและการกกัเก็บคาร์บอนของป่าปลกูไมส้กัและพนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนทดแทน 

No. Name Biomass (kg/rai) Carbon (kg/rai) 
Stem Branch Leaf Root Total Stem Branch Leaf Root Total 

Plot 1            
1 สกั 24,465.2

8 
7,207.3

5 
1,823.8

0 
2,220.1

5 
35,716.5

8 
12,208.1

8 
3,509.9

8 
880.89 1,070.1

1 
17,669.1

6 2 กางหลวง 2,304.71 748.71 46.64 426.92 3,526.98 1,150.05 364.62 22.53 205.77 1,742.97 
3 แคป่า 614.65 185.81 16.49 130.20 947.14 306.71 90.49 7.96 62.75 467.92 
4 Sp. 4-15           

         รวม 28,325.4
7 

8,412.9
2 

1,918.5
2 

2,997.3
5 

41,654.2
6 

14,134.4
1 

4,097.0
9 

926.64 1,444.7
2 

20,602.8
7 Plot 2            

1 สกั 29,702.9
9 

8,651.8
8 

2,073.4
3 

2,536.0
8 

42,964.3
9 

14,821.7
9 

4,213.4
7 

1,001.4
7 

1,222.3
9 

21,259.1
2 2 มะเด่ือ

ปลอ้ง 
239.29 69.52 7.75 55.03 371.58 119.40 33.85 3.74 26.52 183.53 

3 ม่อน
หลวง 

222.19 66.16 6.25 48.31 342.91 110.87 32.22 3.02 23.28 169.40 
4 sp. 4-28           

         รวม 30,662.7
0 

8,920.4
6 

2,113.2
4 

2,778.3
6 

44,474.7
6 

15,300.6
9 

4,344.2
7 

1,020.6
9 

1,339.1
7 

22,004.8
1 Plot 3            

1 สกั 15,524.6
9 

4,552.5
5 

1,130.9
7 

1,378.6
3 

22,586.8
3 

7,746.82 2,217.0
9 

546.26 664.50 11,174.6
7 2 ผา่เส้ียน 3,808.28 1,226.1

7 
79.20 715.92 5,829.57 1,900.33 597.14 38.25 345.07 2,880.80 

3 กางข้ีมอด 2,638.24 830.64 59.13 515.47 4,043.48 1,316.48 404.52 28.56 248.45 1,998.02 
4 sp. 4-31           

        รวม 24,176.3
5 

7,240.0
8 

1,353.3
5 

3,145.2
3 

35,915.0
1 

12,064.0
0 

3,525.9
2 

653.67 1,516.0
0 

17,759.5
9  

ตารางที ่4  ปริมาณมวลชีวภาพและการกกัเก็บคาร์บอนของไมส้นสามใบและพนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนทดแทน 

No. Name Biomass (kg/rai) Carbon (kg/rai)  
Stem Branch Leaf Root Total Stem Branch Leaf Root Total 

Plot 1            
1 สนสาม

ใบ 
19,042.6

7 
5,068.44 69,030.4

9 
5,405.86 98,547.4

6 
9,502.29 2,468.33 33,341.7

3 
2,605.62 47,917.9

7 2 ไมล้าย 2,747.55 736.55 130.67 747.26 4,362.03 1,371.03 358.70 63.12 360.18 2,153.02 
3 ปอแตง 288.60 82.16 10.18 69.05 449.98 144.01 40.01 4.92 33.28 222.22 
4 sp. 4-53           
 รวม 23,530.5

3 
6,267.70 69,250.9

1 
6,639.67 105,688.

81 
11,741.7

4 
3,052.37 33,448.1

9 
3,200.32 51,442.6

2 Plot 2            
1 สนสาม

ใบ 
13,860.6

5 
3,893.86 49,320.6

0 
3,872.07 70,947.1

7 
6,916.46 1,896.31 23,821.8

5 
1,866.34 34,500.9

6 2 ไมล้าย 815.75 214.64 42.77 231.21 1,304.36 407.06 104.53 20.66 111.44 643.69 
3 ขางขาว 172.96 50.69 5.21 38.79 267.65 86.31 24.69 2.52 18.70 132.21 
4 sp. 4-37           

 รวม 15,648.0
8 

4,366.70 49,412.5
7 

4,373.74 73,801.0
9 

7,808.39 2,126.58 23,866.2
7 

2,108.14 35,909.3
9 Plot 3            

1  สนสาม
ใบ  

16,801.2
1 

4,421.04 61,168.2
5 

4,787.27 87,177.7
7 

8,383.80 2,153.05 29,544.2
7 

2,307.47 42,388.5
8 2  ไมล้าย  2,963.91 784.74 147.69 824.89 4,721.24 1,478.99 382.17 71.33 397.60 2,330.09 

3  สอยดาว  200.11 53.70 9.26 54.02 317.08 99.86 26.15 4.47 26.04 156.51 
4  sp. 4-69            

 รวม 20,865.5
5 

5,485.64 61,382.2
4 

5,944.92 93,678.3
5 

10,411.9
1 

2,671.51 29,647.6
2 

2,865.45 45,596.4
9 

สรุปผล 
การปลูกป่าไมส้ักและสนสามใบในพ้ืนท่ีดอยตุงบน

ท่ีโล่งจากการท าไร่เล่ือนลอยจนมีอายไุด ้29 ปี ท าให้ป่า
ไมแ้ละพ้ืนท่ีตน้น ้ ามีการฟ้ืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ข้ึน
และเกิดการทดแทนของพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ิน ดินและพนัธ์ุไม ้

 
ในป่าสามารถกกัเก็บคาร์บอนไดป้ริมาณมาก โดยท่ีป่า
ปลูกไมส้นสามใบสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ปริมาณ
มากกวา่ป่าปลูกไมส้กั 
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ความหลากชนิดของพืชดอกในพืน้ที่ทุ่งรังสิต 
The species abundance of flowering plants in Thung Rangsit 
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ABSTRACT 
The study on species abundance of flowering plant 

in Thung Rangsit was aimed to known on species 
composite in Thung Rangsit. Walking around survey 
was taken on plant survey, herbarium were collected and 
species identification was followed the Flora of 
Thailand, Thai name of each species was followed Thai 
Plants Name: Tem Smitinand revised edition 2014. The 
result showed 366 flowering species inhabit in Thung 
Rangsit, comprise of 248 domestic species and 118 alien 
species. Many alien are invasive species; Eichhornia 
crassipes (Mart.) Solms, Mimosa pigra L., Pennisetum 
pedicellatum Trin., Leucaena leucocephala (Lam.) de 
Wit, Pistia stratiotes L., Chromolaena odorata (L.) R. 
M. King & H. Rob., Mikania cordata (Burm. f.) B. L. 
Rob., Hyptis suaveolens (L.) Poit., Hydrocotyle 
umbellata L. and Typha angustifolia L. 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดของพืชดอกในทุ่งรังสิต มี

เป้าหมายเพื่อตอ้งการทราบจ านวนชนิดของพรรณไมท่ี้
ปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ี โดยวธีิการเดินส ารวจและเก็บตวัอยา่ง
พืชตามเส้นทาง จ าแนกชนิดโดยยึดตามหนังสือพรรณ
พฤกษชาติแห่งประเทศไทย และช่ือพ้ืนเมืองของพรรณ
พืชแต่ละชนิด ยึดตามหนงัสือช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศ
ไทย เต็ม สมิตินนัทน์ ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 ผล
การศึกษาพบไมด้อก 366 ชนิด โดยแบ่งเป็นพรรณไม้
ประจ าถ่ิน 237 ชนิด พรรณไม้ต่างถ่ิน 129 ชนิด โดย

พรรณไมต้่างถ่ินหลายชนิดถูกจดัให้เป็นพรรณไมต้่างถ่ิน
ท่ีมีสถานภาพเป็น ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานแลว้ ไดแ้ก่ 
ผั ก ต บ ช ว า  ( Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) 
ไ ม ย ร า บ ยั ก ษ์  ( Mimosa pigra L.) หญ้ า ข จ ร จ บ 
(Pennisetum pedicellatumTrin.) กระถินยกัษ์ (Leucaena 
leucocephala (Lam.) de Wit) จอก (Pistia stratiotes L.) 
สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. 
Rob.) ข้ีไก่ย่าน (Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob.) 
แมงลักค า  (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) แว่นแก้ว 
( Hydrocotyle umbellata L.) แ ล ะ ธู ป ฤ า ษี  ( Typha 
angustifolia L.) 
 

บทน า 
พ้ืน ท่ี ทุ่งหลวงรังสิตเ ป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มริมแม่น ้ า

เจา้พระยาอนัเป็นเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าระดบัชาติ (ส านักงาน
นโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2546) มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.5 ลา้นไร่ กินอาณา
เขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ านครนายกจนจรดตีนเขาใหญ่ ลกัษณะ
เป็นท่ีราบลุ่มต ่ าประกอบด้วย หนอง คลอง บึง ตาม
ธรรมชาติ และท่ีดอน ซ่ึงแต่เดิมอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
สงัคมพืชริมน ้ า (Riparian plant community) (อุทิศ, 2541; 
กองวิจัยธรรมชาติวิทยา, 2545) พรรณพืชเด่นในพ้ืนท่ี
เ ป็นกลุ่มพืชน ้ า (aquatic plant) และพืชจ าพวกหญ้า 
(grasses) และกก (cyperus) ส่วนท่ีดอนก็จะเป็นไม้ต้น 
เ ช่น  ยางนา  (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) 
ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) สะตือ (Cludia 
chrysantha (Pierre) K. Schum.) ภายหลงัเม่ือมีการพฒันา
พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีกสิกรรม พรรณพืชในพ้ืนท่ีจึงถูกจดัการ
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โดยมนุษย์ สังคมพืชป่าริมน ้ าถูกเปล่ียนไปเป็นพืช
เศรษฐกิจ เช่น ขา้ว (rice) ไมผ้ล (fruit) ไมด้อก (flower) 
ไม้ประดับ  (ornament) และพืชผัก (vegetable) ต่างๆ 
ความหลากหลายของพรรณพืชในพ้ืนท่ีจึงผสมปนเปกนั
ระหวา่งชนิดพนัธ์ุดั้งเดิมกบัชนิดพนัธ์ุนอกถ่ินอาศยัท่ีถูก
น าเข้ามาเพาะปลูก และในปี พ.ศ. 2545 กองวิจัย
ธรรมชาติวิทยา (2545) ไดส้ ารวจความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต พบมีพรรณไมจ้ านวนทั้งส้ิน 
249 ชนิด แบ่งออกเป็น ไมต้น้ 77 ชนิด ไมพุ้่ม ไมเ้ล้ือย 
และไมล้ม้ลุก 50 ชนิด ไมน้ ้ า 60 ชนิด และ หญา้และกก
ต่างๆ 62 ชนิด ระยะเวลา 15 ปีผ่านไปการเปล่ียนแปลง
ต่างๆเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต เขตชุมชนค่อยๆรุกคืบเขา้
มา การเปล่ียนแปลงของพรรณพืชเกิดข้ึนโดยมนุษยเ์ป็น
ตัวการหลัก ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี จึงเป็นการติดตาม
ตรวจสอบชนิดพรรณพืชในทุ่งรังสิตในรอบ 15 ปีท่ีผ่าน
มา มีเป้าหมายเพื่อตอ้งการทราบการเปล่ียนแปลงชนิด
พรรณพืชท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแห่งน้ี 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
การส ารวจภาคสนาม ด าเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี 

เร่ิมจาก ตุลาคม พ.ศ. 255-กนัยายน 2561 โดยวธีิการเดิน
ส ารวจ (walking around survey) ซ่ึงปรับปรุงมาจากคู่มือ
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ ์(ส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2553) 
แ ล ะ  Biodiversity Duty: Vascular Plant Survey of 
Collections Centre, Nantgarw (Rich, 2009) ครอบคลุม
พ้ืนท่ีทุ่งรังสิต ในเขต อ าเภอคลองหลวง ธญับุรี ล าลูกกา 
และหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอองครักษแ์ละบา้น
น า  จั ง ห วัด นค รน า ยก  อ า เ ภ อ วัง น้ อ ย  จั ง ห วัด
พระนครศรีอยุธยา บันทึกชนิดของพรรณไมท่ี้พบใน
เส้นทางส ารวจ หากมีชนิดท่ีไม่สามารถระบุชนิดไดก็้จะ
เก็บตวัอย่าง จ านวนชนิดละ 2-3 ชุดตวัอย่าง เพ่ือน าไป
จ าแนกชนิดในห้องปฏิบติัการ ประกอบกบัการถ่ายภาพ
พร้อมบันทึกลกัษณะต่าง ๆ เช่น ลกัษณะวิสัย ถ่ินท่ีอยู่ 
รูปร่างลกัษณะและสีของใบ ดอก และผล เป็นตน้ บนัทึก
ข้อมูลสภาพถ่ินท่ีอยู่ การจ าแนกชนิดยึดตามหนังสือ

พรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) 
เป็นหลกั ส าหรับบางชนิดท่ีหนังสือพรรณพฤกษชาติ
แห่งประเทศไทยยงัศึกษาไม่เสร็จก็จะยึดตามหนังสือ
พรรณพฤกษชาติของประเทศใกล้เคียงเช่น Flora of 
China หรือ Flora Malesiana เป็นต้น  ส่วนช่ือพ้ืนเมือง
ของพรรณพืชแต่ละชนิด ยึดตามหนังสือช่ือพรรณไม้
แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2557 (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษ์
ป่าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 
 

ผลและวจิารณ์ 
ผลจากการส ารวจพบมีพืชดอกในทุ่งรังสิต 366 ชนิด 

เป็นกลุ่ม ไผ่ หญา้และกก 56 ชนิด ไมล้ม้ลุก 78 ชนิด ไม้
เถา 42 ชนิด ไมเ้ถาลม้ลุก 13 ชนิด ปาล์ม 9 ชนิด ไมพุ้่ม 
29 ชนิด ไมพุ้่มขนาดเล็ก 5 ชนิด ไมต้น้ 89 ชนิด ไมต้น้
ขนาดเล็ก 45 ชนิด ในจ านวนทั้ ง 366 ชนิดน้ีเป็นชนิด
พนัธ์ุต่างถ่ิน 129 ชนิด (ตารางท่ี 1 และ 2) คิดเป็น 35.24% 
ของชนิดไมท้ั้ งหมดท่ีพบในพ้ืนท่ีแห่งน้ี และนอกจากน้ี 
พนัธ์ุไมต้่างถ่ินหลายชนิดถูกจัดอยู่ในบัญชี รายการ 1 
ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานแลว้ (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2552) ซ่ึงถือ
เป็นชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 
โดยชนิด เ ด่น ท่ีพบอยู่ ใน ทุ่ง รัง สิต  คือ  ผักตบชวา 
(Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) ไมยราบยักษ์  
( Mimosa pigra L.) ห ญ้ า ข จ ร จ บ  ( Pennisetum 
pedicellatum Trin.) ก ร ะ ถิ น ยั ก ษ์  ( Leucaena 
leucocephala (Lam.) de Wit) จอก (Pistia stratiotes L.) 
สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. 
Rob.) ข้ีไก่ย่าน (Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob.) 
แมงลักค า  (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) แว่นแก้ว 
( Hydrocotyle umbellata L.) แ ล ะ ธู ป ฤ า ษี  ( Typha 
angustifolia L.) 

จากการศึกษาของกองวิจัยธรรมชาติวิทยา (2545) 
เม่ือ 15 ปีก่อนพบมีพนัธ์ุไมท้ั้งส้ิน 249 ชนิด เป็นไมด้อก
236 ชนิด จาก 64 วงศ์ และเม่ือเทียบกบัการศึกษาในคร้ัง
น้ีท่ีพบถึง 366 ชนิด จาก 82 วงศ์ ซ่ึงพบจ านวนชนิดเพ่ิม
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ข้ึนมามากกวา่หน่ึงร้อยชนิด (ตารางท่ี 2) นั้น อาจมีหลาย
สาเหตุท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของชนิดพืช และมนุษยก็์
น่าจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลเน่ืองจากการน าพรรณไมจ้าก
แหล่งอ่ืนเขา้มาปลูกในพ้ืนท่ีดงัตารางท่ี 1 ท่ีพบวา่ พรรณ

พืชท่ีพบในทุ่งรังสิตเป็นพรรณไมท่ี้ข้ึนเองตามธรรมชาติ 
194 ชนิด และเป็นพรรณไมท่ี้ปลูกโดยมนุษย ์175 ชนิด
ซ่ึงคิดเป็น 47.81% ของพรรณไมท้ั้งหมด 

 

ตารางที ่1  จ านวนชนิดของพืชท่ีพบแบ่งตามลกัษณะวสิยัพืช 

 

ตารางที่ 2  ตารางเปรียบเทียบชนิดพืชดอกท่ีพบในพ้ืนท่ี
ทุ่งรังสิตจากการศึกษาคร้ังน้ี (พ.ศ. 2559-60) และรายงาน
ท่ีส ารวจพบในปี 2544 (กองวจิยัธรรมชาติวทิยา, 2545) 

วงศ ์ ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2559-60 

ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2544 

Acanthaceae 2 2 
Alismataceae 3 2 
Amaranthaceae 8 3 
Anacardiaceae 3 1 
Annonaceae 11 11 
Apiaceae 2 1 
Apocynaceae 15 5 
Araceae 5 3 
Arecaceae 9 2 
Asteraceae 9 5 
Balsaminaceae 2 1 

   

วงศ ์ ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2559-60 

ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2544 

Basellaceae 1 0 
Bignoniaceae 5 3 
Cactaceae 1 0 
Calophyllaceae 1 0 
Cannabaceae 1 0 
Cannaceae 3 1 
Capparaceae 1 2 
Caricaceae 1 0 
Casuarinaceae 1 0 
Ceratophyllaceae 2 0 
Cleomaceae 2 1 
Clusiaceae 6 1 
Combretaceae 3 2 
Commelinaceae 7 3 

   

ลกัษณะวสิยั 
พืชท่ีส ารวจพบ 

จ านวนชนิด 
ทั้งหมด 

พืชประจ าถ่ิน 
(ชนิด) 

พืชต่างถ่ิน 
(ชนิด) 

พืชข้ึนเอง 
ตามธรรมชาติ (ชนิด) 

เพาะปลูก 
(ชนิด) 

ไผ ่หญา้และกก 56 47 9 45 11 
ไมล้ม้ลุก 78 51 27 47 31 
ไมเ้ถา 42 32 10 27 15 
ไมเ้ถาลม้ลุก 13 3 10 5 8 
ปาลม์ 9 2 7 0 9 
ไมพุ้ม่ 29 9 20 11 18 
ไมพุ้ม่ขนาดเลก็ 5 2 3 1 4 
ไมต้น้ 89 67 22 40 52 
ไมต้น้ขนาดเลก็ 45 24 21 18 27 
รวม 366 237 129 194 175 
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วงศ ์ ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2559-60 

ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2544 

Convolvulaceae 1 1 
Cornaceae 3 0 
Cucurbitaceae 11 2 
Cyperaceae 1 14 
Dilleniaceae 2 1 
Dipterocarpaceae 2 2 
Ebenaceae 3 3 
Elaeocarpaceae 1 1 
Eriocaulaceae 1 1 
Euphorbiaceae 9 5 
Fabaceae 38 33 
Gentianaceae 1 0 
Hydrocharitaceae 2 2 
Lamiaceae 7 3 
Lecythidaceae 3 1 
Lentibulariaceae 1 1 
Lythraceae 6 4 
Magnoliaceae 1 0 
Malvaceae 8 7 
Maranthaceae 1 0 
Meliaceae 4 2 
Menispermaceae 3 2 
Menyanthaceae 2 2 
Molluginaceae 1 0 
Moraceae 24 15 
Moringaceae 1 1 
Muntingiaceae 1 1 
Musaceae 1 1 
Myrtaceae 6 2 
Nelumbonaceae 1 1 
Nymphaeaceae 2 2 
Oleaceae 2 0 
Onagraceae 3 3 
Oxalidaceae 2 1 

วงศ ์ ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2559-60 

ชนิดท่ีพบ 
ในปี 2544 

Pandanaceae 2 1 
Passifloraceae 1 1 
Phyllanthaceae 7 2 
Piperaceae 2 0 
Plantaginaceae 1 0 
Poaceae 45 44 
Polygonaceae 4 2 
Pontederiaceae 4 4 
Potamogrtonaceae 1 1 
Rhamnaceae 1 1 
Rubiaceae 8 6 
Rutaceae 6 2 
Salicaceae 3 1 
Sapindaceae 3 1 
Sapotaceae 2 0 
Scrophulariaceae 2 2 
Solanaceae 6 1 
Sphenocleaceae 1 1 
Typhaceae 1 1 
Verbenaceae 2 1 
Vitaceae 2 0 
Xyridaceae 1 1 
Zingiberaceae 2 0 

รวม 366 236 
 

สรุปผล 
จากการศึกษาพบพืชดอกในพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต จ านวน 

366 ชนิด เป็นไมป้ระจ าถ่ิน 237 ชนิด ไม้ต่างถ่ิน 129 
ชนิด ข้ึนเองตามธรรมชาติ 194 ชนิด และเพาะปลูกโดย
มนุษย ์175 ชนิด มีไมต้่างถ่ินท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีหลายชนิด
ถูกจัดให้เป็นชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน โดยมี 10 ชนิด
เด่นคือ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) 
ไ ม ย ร า บ ยั ก ษ์  ( Mimosa pigra L.) หญ้ า ข จ ร จ บ 
(Pennisetum pedicellatumTrin.) กระถินยกัษ์ (Leucaena 
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leucocephala (Lam.) de Wit) จอก (Pistia stratiotes L.) 
สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. 
Rob.) ข้ีไก่ย่าน (Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob.) 
แมงลักค า  (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) แว่นแก้ว 
( Hydrocotyle umbellata L.) แ ล ะ ธู ป ฤ า ษี  ( Typha 
angustifolia L.) 

 

กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาน้ีไม่อาจส าเร็จลงได้หากปราศจากการ

สนับสนุนจาก อพวช. การสนับสนุนจากหน่วยงานตน้
สังกัดก็มีส่วนส าคัญไม่น้อยผูว้ิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 
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โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต ่าภายหลงัการฟ้ืนฟู 
บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวดัเชียงใหม่  

Forest structure and species composition in lower montane evergreen forest after reforestation at 
Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province 
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บทคดัย่อ 
การฟ้ืนฟูป่าภายหลังการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ

สามารถด าเ นินการได้หลากหลายวิธี และอาจเห็น
ผลสัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกนั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เ พื่ อ ต้อ ง ก า ร ท ร าบ ถึ ง ลักษณะ โค ร งส ร้ า ง แล ะ
องค์ประกอบพรรณไมป่้าดิบเขาระดับต ่าภายหลงัการ
ฟ้ืนฟู ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยท าการวาง
แปลงถาวรขนาด 100 เมตร x 100 เมตร ในป่าฟ้ืนฟู 4 
รูปแบบเม่ือปี พ.ศ. 2554 และติดตามส ารวจองคป์ระกอบ
พนัธ์ุไมใ้นปี พ.ศ. 2560 ดว้ยการติดหมายเลขตน้ไมท่ี้มี
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอกตั้งแต่ 2 เซนติเมตร วดั
ขนาด และระบุชนิด เพื่อเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงของ
สงัคมพืชป่าฟ้ืนฟกูบัป่าดิบเขาระดบัต ่าตามธรรมชาติ 

ผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้
ในปี พ.ศ. 2560 ในป่าฟ้ืนฟูเปรียบเทียบกับป่าดิบเขา
ระดบัต ่าตามธรรมชาติ พบวา่พรรณไมป่้าดิบเขาระดบัต ่า
ตามธรรมชาติมีจ านวนชนิดมากสุด (130 ชนิด) รองลงมา
คือ ป่าฟ้ืนฟตูามธรรมชาติ (ไร่ร้างอาย ุ15 ปี) ป่าฟ้ืนฟตูาม
ธรรมชาติ (ไร่ร้างอาย ุ35 ปี) ป่าฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกพรรณ
ไมช้นิดเดียว และป่าฟ้ืนฟดูว้ยการปลูกแบบผสมผสาน มี
จ านวน 127, 108, 97 และ 84 ชนิด ตามล าดบั ขณะท่ีค่า
ดชันีความหลากหลายของ Shannon-Weiner (H/) ทั้งใน
พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและป่าฟ้ืนฟูทั้ งหมดพบว่ามีค่ า
ค่อนขา้งสูง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.21-3.87 แสดงให้เห็นว่า

การฟ้ืนฟูป่าทั้งตามธรรมชาติและการปลูกเสริมส่งผลให้
ความหลากชนิดพืชสูงข้ึน 

เม่ือพิจารณาความคลา้ยคลึงระหวา่งสงัคมพืชจ าแนก
ตามอายุไม้ พบว่าในระดับไม้รุ่นนั้ นป่าฟ้ืนฟูโดยการ
ปล่อยท้ิงร้างเป็นเวลา 35 ปี มีความคล้ายคลึงกับป่า
ธรรมชาติสูงท่ีสุด (ร้อยละ 35.82) รองลงมาคือ ป่าฟ้ืนฟู
โดยการปลูกไมท้อ้งถ่ินแบบหลายชนิด ป่าฟ้ืนฟูโดยการ
ปล่อยท้ิงร้างเป็นเวลา 15 ปี และป่าท่ีฟ้ืนฟูโดยการปลูก
ไม้ท้องถ่ินชนิดเดียว มีค่าร้อยละ 32.44, 31.50 , และ 
28.17 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาในการปล่อย
ท้ิง ร้างมีผลต่อการสืบต่อพันธ์ุของพรรณไม้ในป่า
ธรรมชาติมากนอกเหนือจากการใชว้ธีิการปลูกแบบผสม
หลายชนิด 
 

บทน า 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ี

เป็นพ้ืนท่ีตน้น ้ าส าคญัของลุ่มน ้ าปิง ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
จังหวดัเชียงใหม่ ในทางภาคเหนือของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวเขา
เผา่มง้ เช่น หมู่บา้นดอยปุย และหมู่บา้นขนุช่างเค่ียน เป็น
ตน้ ซ่ึงในอดีตเคยบุกรุกพ้ืนท่ีป่าแห่งน้ีเพ่ือท าการปลูกฝ่ิน 
และท าไรเล่ือนลอย จนท าให้พ้ืนท่ีป่าลดลงเป็นจ านวน
มาก ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
โปรดเกลา้ให้มีการเปล่ียนแปลงอาชีพของชาวเขาจาก
การปลูกฝ่ินและท าไร่เล่ือนลอย ให้เปล่ียนเป็นการท า
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สวนผลไมแ้ทน และทรงโปรดให้มีการฟ้ืนฟูท่ีไร่เล่ือน
ลอยทั้ งหลาย โดยการปลูกป่าเสริม ปลูกป่าทดแทน 
ถึงแมบ้างพ้ืนท่ีจะไม่ไดมี้การปลูกป่า แต่ก็มีการป้องกนั
ไม่ใหมี้การบุกรุกอีก ปล่อยใหเ้กิดการทดแทนข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ส่งผลให้ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีไร่เล่ือนลอยในเขต
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไดรั้บการฟ้ืนฟูให้
กลบัสู่สภาพป่าท่ีใกลเ้คียงกบัป่าธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม 
หลงัจากท่ีป่าได้รับการฟ้ืนฟูในหลายพ้ืนท่ีของอุทยาน
แห่งชาติ ย ังขาดการติดตามตรวจสอบในเ ร่ืองของ
โครงสร้างสังคมพืชและความหลากหลายของชนิดพืช 
ซ่ึงการติดตามตรวจสอบในส่วนน้ีจะท าให้ทราบวา่พ้ืนท่ี
ป่าไดรั้บการฟ้ืนฟูทั้ งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมีการ
ปลู ก ป่ า เ ส ริ มสาม ารถกลับมา มี โคร งส ร้ า งและ
องคป์ระกอบพรรณพืชท่ีใกลเ้คียงกบัป่าธรรมชาติดั้งเดิม
ได้หรือไม่ ดังนั้ น การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตอ้งการเปรียบเทียบโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณ
ไมร้ะหว่างป่าฟ้ืนฟูกบัป่าธรรมชาติ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสร้างแผนการฟ้ืนฟูป่าและจดัการพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ า
ใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
1. คดัเลือกแปลงถาวรขนาด 1 เฮคแตร์ (100 เมตร x 

100 เมตร) ท่ีไดด้ าเนินการไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ภายใน
พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและป่าฟ้ืนฟู เ พ่ือท าการติดตาม 
(Monitoring) การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณพืช ในปี พ.ศ. 
2560 ดังน้ี 1) ป่าดิบเขาระดับต ่าตามธรรมชาติ (Lower 
montane forest, LMF) 2) ป่าฟ้ืนฟูโดยการปล่อยท้ิงร้าง 
(Abandoned areas, AB) เป็นเวลา 35 ปี และ 15 ปี (AB-
30-yr, และ AB-15-yr) 3) ป่าฟ้ืนฟูดว้ยการปลูกเชิงเด่ียว 
(Mono species planting, MNPR)  และ 4) ป่าฟ้ืนฟูด้วย
การปลูกแบบผสม (Mixed species planting) 

2. ท าการติดตามพลวตัป่า ดว้ยการแบ่งเป็นแปลงยอ่ย
ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร (จ านวน 100 แปลงย่อย) เพื่อ
ติดตามและส ารวจองค์ประกอบของพรรณไมใ้นแต่ละ
แปลงย่อย ดว้ยการติดหมายเลขตน้ไม้ (tagged number) 
ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast 

height, DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตรข้ึนไป วดัขนาด ระบุ
ชนิด พร้อมบันทึกพิกัดต าแหน่งของต้นไม้ในแปลง
ตวัอย่าง ส าหรับพรรณไมท่ี้ไม่สามารถระบุชนิดไดน้ั้น
ท าการเก็บตวัอย่าง (specimens) เพื่อน ามาระบุชนิดโดย
เทียบเคียงกบัชนิดไมท่ี้ระบุชนิดแลว้ในหอพนัธ์ุไม ้กรม
อุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่ า  และพัน ธ์ุ พืช  พร้อมกับ
ตรวจสอบรายช่ืออา้งอิงตาม เตม็ (2557) 
 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้าง

และองค์ประกอบพรรณพืช รวมถึงความคล้ายคลึง
ระหวา่งสงัคมพืชในแต่ละรูปแบบการฟ้ืนฟทูั้งท่ีเป็นตาม
ธรรมชาติและการปลูกเสริม โดยใช้ข้อมูลในปีการ
ติดตามในช่วงการวดัซ ้ าคร้ังหลงัสุด (พ.ศ. 2560) โดยใช้
ดชันีช้ีวดั ดงัน้ี 

 

ดัชนีค่าความส าคัญ ( Importance value index, 
IVI) 
พิจารณาพนัธ์ุไมเ้ด่นในแต่สังคมพืช ตามดชันีค่า

ความส าคัญของพรรณไม้ จากสมการของ Whittaker 
(1970) และ ดอกรักและอุทิศ (2552) โดยดัชนีค่า
ความส าคัญของพรรรมไม้ คือ ผลรวมของค่าความ
หนาแน่นสมัพทัธ์ (Relative density, RD) ความถ่ีสมัพทัธ์ 
(Relative frequency, RF) แ ล ะ ค ว า ม เ ด่ น สั ม พัท ธ์  
(Relative dominance, RDo) ของแต่ละชนิดไม ้หรือ 

 

IVI =  RF + RD + RDo 
 

ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) 
พิจารณาความหลากหลายพรรณพืช โดยใช้

สมการของ Shannon-Wiener index (H/) (Shannon and 
Weaver, 1949) เน่ืองจากเป็นสมการท่ีไดรั้บการยอมรับ
ว่าเป็นดัชนีท่ีใช้ช้ีวดัความหลากหลายทางชีวภาพได้ดี 
สามารถค านวณได ้ดงัน้ี 

 

𝐻′ =  − ∑(Pi)i ln (Pi)

𝑠

𝑖=1
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H/ = ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-
Weiner 

Pi = สัดส่วนของจ านวนชนิดท่ี i (ni) ต่อผลรวม
ของจ านวนทั้ งหมดทุกชนิดในสังคม (N) 
เม่ือ i = 1, 2, 3,.., s 

S = จ านวนชนิดไมท้ั้งหมดในพ้ืนท่ี 
 

 

หมายเหตุ เกณฑแ์บ่งระดบัความหลากหลายของ 
Shannon-Weiner index อา้งอิงตาม Washington (1984) 

0-1 = ความหลากหลายระดบัต ่า 
1-2 = ความหลากหลายค่อนขา้งต ่า 
2-3 = ความหลากหลายระดบัปานกลาง 
3-4 = ความหลากหลายระดบัค่อนขา้งสูง 
4-5 = ความหลากหลายระดบัสูง 

 

ดัชนีความคล้ายคลึง (Index of similarity index, 
IS) 
ค านวณได้ทั้ งการใช้การปรากฏและไม่ปรากฏ

ของชนิดไม ้(presence and absence) หรือค่าเชิงปริมาณ
ภายในสงัคมพืชเพื่อพิจารณาหาความคลา้ยคลึง ในคร้ังน้ี
ใช้ค่าดัชนีความส าคัญของพรรณไม้เป็นหลักในการ
ค านวน (Sørensen, 1948) ดงัน้ี 
 

IS  (%)  =  
BA

2w


 x 100 

 

เม่ือ w = ผลรวมค่าดชันีความส าคญัค่าต ่าของ
ชนิดท่ีปรากฏร่วมกนัทั้งสองสงัคม) 

A = ผลรวมค่าดชันีความส าคญัทั้งหมดในสงัคม 
A 

B = ผลรวมค่าดชันีความส าคญัทั้งหมดในสงัคม 
B 

 

ผลและวจิารณ์ 

โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ 
ผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้

ในป่าดิบเขาระดบัต ่าตามธรรมชาติ (LMF) ส าหรับไมท่ี้มี
ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง เ พียงอก (diameter at breast 

height, DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พบชนิดพรรณไม้ท่ี
จ านวน 130 ชนิด 105 สกลุ และ 47 วงศ ์มีความหนาแน่น
เฉล่ีย 2018 ต้นต่อเฮกแตร์ พ้ืนท่ีหน้าตัดเฉล่ีย 34.73 
ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ มีค่าดัชนีความหลากหลายของ 
Shannon-Weiner เท่ากบั 3.60 มีพรรณไมเ้ด่นส าคญั คือ 
ก่ อ เ ดื อ ย  ( Castanopsis acuminatissima) ก่ อ ห ร่ั ง 
( Castanopsis armata) ก่ อ ใ บ เ ล่ื อ ม  ( Castanopsis 
tribuloides) ก่ อ ด า  ( Lithocarpus truncates) ท ะ โ ล้  
(Schima wallichii) มณฑาดอกแดง (Manglietia garrettii) 
หวา้เขา (Syzygium toddlioides) กระทงักา้นแดง (Litsea 
pierrei) เมียดต้น (Litsea martabanica) ก ายาน (Styrax 
benzoides) ก าลงัเสือโคร่ง (Betula alnoides) กลว้ยฤาษี 
(Diospyros glandulosa) และสิวาระที (Bridelia glauca) 
เป็นตน้ 

เม่ือท าการเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบ
พรรณไม้ระหว่างป่าฟ้ืนฟูกับป่าดิบเขาระดับต ่ าตาม
ธรรมชาติ  พบว่าพรรณไม้ป่ าดิบเขาระดับต ่ า ตาม
ธรรมชาติมีจ านวนชนิดมากสุด (130 ชนิด) รองลงมาคือ 
ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ (ไร่ร้างอายุ 15 ปี) ป่าฟ้ืนฟูตาม
ธรรมชาติ (ไร่ร้างอายุ 35 ปี) ป่าฟ้ืนฟูด้วยการปลูกพืช
เชิงเด่ียว และป่าฟ้ืนฟูด้วยการปลูกแบบผสมผสาน มี
จ านวน 127, 108, 97 และ 84 ชนิด ตามล าดบั พรรณไม้
เ ด่นทั้ ง  4  พ้ืนท่ี  ย ัง เ ป็นพรรณไม้ท้อง ถ่ินท่ี มีความ
คลา้ยคลึงกบัป่าดิบเขาระดบัต ่าตามธรรมชาติ แมว้่าป่า
ฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ (ไร่ร้างอายุ 15 ปี) มีจ านวนชนิดสูง
มากเม่ือเปรียบเทียบกบัป่าฟ้ืนฟูอ่ืน ๆ แต่ชนิดท่ีเพ่ิมเขา้
มาส่วนใหญ่เป็นพรรณไมเ้บิกน า (pioneer species) เช่น 
เต้าเ ล่ือม (Macaranga indica) ตองแตบ (Macaranga 
denticulata)  ป อ แ ตบ  (Macaranga kurzii)  ฝ า ร ะ มี  
(Alangium kurzii), ห ม่ อนหลว ง  (Morus macroura) 
ขา้วสารหลวง (Maesa ramentacea) สอยดาว (Mallotus 
paniculatus) สะเต้า (Macaranga gigantean) ส้านเห็บ 
( Saurauia roxburghii)  แ ล ะ พั ง แ ห ร ใ ห ญ่  ( Trema 
angustifloia) เป็นตน้ 

ขณะท่ีค่ าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-
Weiner (H/) ทั้งในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและป่าฟ้ืนฟทูั้งหมด
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Diameter (cm) 

ind
ivi

du
al.

ha
-1  

พบว่ามีค่าค่อนขา้งสูง มีค่าอยูร่ะหว่าง 3.21-3.87 แสดง
ให้เห็นว่าการฟ้ืนฟูป่าทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
ดว้ยการปลูกเสริมส่งผลให้มีความหลากหลายพรรณพืช
เพ่ิมมากข้ึน 
 

ตารางที ่1  ค่าดชันีความคลายคลึงของไมห้นุ่ม (sapling) 
ในป่าดิบเขาระดบัต ่า ภายหลงัการฟ้ืนฟู บริเวณอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
  

SI LMF MXPR MNPR 
AB- 
15yr 

AB- 
35yr 

LMF x 32.44 28.17 31.50 35.82 
MXPR   x 47.68 24.12 55.82 
MNPR     x 27.99 42.46 
AB-10yrs       x 30.79 
AB-30yrs         x 

 

เม่ือพิจารณาความคล้ายคลึงระหว่างสังคมพืชใน
ระดบัไมรุ่้น (sapling) ซ่ึงเป็นช่วงชั้นอายท่ีุสามารถแสดง
ใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการสืบต่อพนัธ์ุของไมท้อ้งถ่ิน
ในแต่ละพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูไดดี้ พบวา่ป่าฟ้ืนฟูโดยการปล่อย
ท้ิงร้างเป็นเวลา 35 ปี (AB-35-yr) มีความคลา้ยคลึงกบัป่า
ธรรมชาติสูงท่ีสุด (ร้อยละ 35.82) รองลงมาคือ ป่าฟ้ืนฟู
โดยการปลูกไม้ท้องถ่ินแบบหลายชนิด (MXPR) ป่า
ฟ้ืนฟูโดยการปล่อยท้ิงร้างเป็นเวลา 15 ปี (AB-35-yr) 
และป่าท่ีฟ้ืนฟโูดยการปลูกไมท้อ้งถ่ินชนิดเดียว (MNPR) 
มีค่าร้อยละ 32.44, 31.50, และ 28.17 ตามล าดบั (ตารางท่ี 
1) แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาในการปล่อยท้ิงร้างมีผลต่อ
การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมท้อ้งถ่ินในป่าธรรมชาติมาก
นอกเหนือจากการใช้วิธีการปลูกแบบผสมหลายชนิด 
ขณะท่ีความคลา้ยคลึงในระดบัไมใ้หญ่ (Tree) พบวา่มีค่า
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 31.50-45.37 (ตารางท่ี 2) แสดงให้
เห็นวา่ในระดบัไมใ้หญ่มีความคลา้ยคลึงสูงกวา่ในระดบั
ไมรุ่้น เพราะการทดแทนท่ีใชเ้วลายาวนานท าให้พรรณ
ไมเ้จริญเติบโตข้ึนมาทดแทนและมีความคลา้ยคลึงป่าดิบ
เขาระดบัต ่าตามธรรมชาติสูง 

 

ตารางที ่2  ค่าดชันีความคลายคลึงของไมใ้หญ่ (Tree) ใน
ป่าดิบเขาระดับต ่ า ภายหลังการฟ้ืนฟู บริเวณอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

SI LMF MXPR MNPR 
AB-
15yr 

AB-
35yr 

LMF x 39.30 31.50 34.58 45.37 

MXPR   x 47.84 30.13 54.92 

MNPR     x 35.77 35.81 

AB-15yr       x 33.57 

AB-35yr         x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ าพที่  1  ก า ร ก ร ะ จ า ย ข อ ง ต้น ไ ม้ ต า ม ข น า ด ชั้ น
เส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter class) ในป่าดิบเขาระดับต ่ า 
ภายหลงัการฟ้ืนฟ ูบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย. 

 

การสืบต่อพนัธ์ุของพรรณพชื 
เ ม่ือ พิจารณาการกระจายต้นไม้ตามขนาดชั้ น

เส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่ 2 cm ในแปลงตวัอยา่งทั้ง 5 พ้ืนท่ี 
พบว่า มีการกระจายแบบ ช้ีก าลัง เ ชิงลบ  (negative 
exponential form) หรือรูปตวั L (ภาพท่ี 1 ) แสดงใหเ้ห็น
วา่การรักษาโครงสร้างป่าและการสืบต่อพนัธ์ุในป่าฟ้ืนฟู
มีการสืบต่อพนัธ์ุเป็นปกติตามธรรมชาติ คือ มีไมข้นาด
เล็กจ านวนมากท่ีพร้อมเจริญทดแทนเป็นไม้ใหญ่ใน
อนาคต เม่ือไมใ้หญ่มีลม้ตายในพ้ืนท่ี หรือมีการจดัการ
เอาไม้ออกไปใช้ประโยชน์ ก็ย ังมีไม้รุ่นท่ีจะข้ึนมา
ทดแทนได ้(Bunyavejchewin et al., 2001) 
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สรุป 
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ในปี พ.ศ. 

2560 ในป่าฟ้ืนฟูเปรียบเทียบกบัป่าดิบเขาระดบัต ่าตาม
ธรรมชาติ  พบว่าพรรณไม้ป่ าดิบเขาระดับต ่ าตาม
ธรรมชาติมีจ านวนชนิดมากสุด (130 ชนิด) รองลงมาคือ 
ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ (ไร่ร้างอายุ 15 ปี) ป่าฟ้ืนฟูตาม
ธรรมชาติ (ไร่ร้างอายุ 35 ปี) ป่าฟ้ืนฟูด้วยการปลูกพืช
เชิงเด่ียว และป่าฟ้ืนฟูด้วยการปลูกแบบผสมผสาน มี
จ านวน 127, 108, 97 และ 84 ชนิด ตามล าดบั แสดงให้
เ ห็นว่า ช่วง เวลาในการปล่อยท้ิง ร้ างให้ ฟ้ืนฟูตาม
ธรรมชาติเป็นระยะเวลานานสามารถฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม
ให้กลบัมาเป็นป่าธรรมชาติได ้ถึงแมจ้ะมีการปลูกเสริม
พรรณไมท้อ้งถ่ินเขา้ไปช่วยในการฟ้ืนฟูแต่ก็ตอ้งใชเ้วลา
ในการฟ้ืนฟู  ขณะท่ีค่ าดัชนีความหลากหลายของ 
Shannon-Weiner (H/) ทั้ งในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและป่า
ฟ้ืนฟทูั้งหมดพบวา่มีค่าค่อนขา้งสูง มีค่าอยูร่ะหวา่ง 3.21-
3.87 แสดงให้เห็นว่าการฟ้ืนฟูป่าทั้งตามธรรมชาติและ
การปลูกเสริมส่งผลใหค้วามหลากชนิดพืชสูงข้ึน แต่ป่าท่ี
มีความหลากหลายสูงท่ีสุดคือ ป่าฟ้ืนฟตูามธรรมชาติ (ไร่
ร้างอายุ 15 ปี) รองลงมาคือ ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ (ไร่
ร้างอายุ 35 ปี) การท่ีปล่อยท้ิงร้างให้มีการฟ้ืนฟูตาม
ธรรมชาติช่วยรักษาความหลากหลายของพ้ืนท่ีและมี
ใกลเ้คียงกบัป่าดิบเขาระดบัต ่าตามธรรมชาติ 

เม่ือพิจารณาความคลา้ยคลึงระหวา่งสงัคมพืชจ าแนก
ตามอายไุม ้พบวา่ในระดบัไมรุ่้นและไมใ้หญ่นั้นป่าฟ้ืนฟู
โดยการปล่อยท้ิงร้างเป็นเวลา 35 ปี มีความคลา้ยคลึงกบั
ป่าธรรมชาติสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่การปล่อยท้ิงร้างให้
มีการทดแทนตามธรรมชาติเป็นระยะเวลานาน สามารถ
ท่ีจะกลับมาเป็นป่าธรรมชาติได้ การสืบต่อพนัธ์ุของ
พรรณพืชของทั้ง 5 พ้ืนท่ีศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่การรักษา
โครงสร้างป่าและการสืบต่อพนัธ์ุในป่าฟ้ืนฟูมีการสืบต่อ
พนัธ์ุเป็นปกติตามธรรมชาติ คือ มีไมข้นาดเล็กจ านวน
มากท่ีพร้อมเจริญทดแทนเป็นไมใ้หญ่ในอนาคต เม่ือไม้
ใหญ่มีลม้ตายในพ้ืนท่ี หรือมีการจดัการเอาไมอ้อกไปใช้
ประโยชน์ ก็ยงัมีไมรุ่้นท่ีจะข้ึนมาทดแทนได้ แสดงให้
เห็นว่าช่วงเวลาในการปล่อยท้ิงร้างมีผลต่อการสืบต่อ

พนัธ์ุของพรรณไมใ้นป่าธรรมชาติมากนอกเหนือจากการ
ใชว้ธีิการปลูกแบบผสมหลายชนิด 
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การประเมินความหลากหลายชนิดไม้และผลผลติมวลชีวภาพของป่าดิบเขาระดับต ่า 
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวดัเชียงใหม่ 

Assessment of plant species diversity and biomass production of lower montane forest 
in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province 

 
กิตต์ิศกัด์ิ ล าสอนจิตต์1* สุนทร ค ายอง2 ปณิดา กาจีนะ2 และ นิวติั อนงครั์กษ์1 

 
1 ภาควชิาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 

2 ภาควชิาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
*Corresponding author: E-mail: kittsaklum.ig@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 
ศึกษาวิจัยความหลากหลายชนิดและผลผลิตมวล

ชีวภาพพนัธ์ุไมข้องป่าดิบเขาระดบัต ่าในอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย โดยวิธีการวางแปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 40 
x 40 เมตร จ านวน 15 แปลง ให้กระจายตามความสูง
พ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีดา้นลาดต่าง ๆ ในแต่ละแปลงนั้น
วดัเสน้รอบวงล าตน้ท่ี 1.30 เมตร จากพ้ืนดินและความสูง
ต้นไม้ท่ีสูง 1.50 เมตร ข้ึนไปพบพนัธ์ุไม้ทั้ งหมด 177 
ชนิด พนัธ์ุไมท่ี้มีค่าความถ่ีของการพบสูงสุด (100%) คือ 
ก่อเดือย สะทิบ เหมือดใบหอกและกลว้ยฤษี รองลงมา
ได้แก่ ก่อแป้น ทะโล ้เหมือดคนตวัเมีย ตองขาวมะมุ่น
เหลือง และมะมุ่นดง เป็นตน้ มีความหนาแน่นตน้ไม้
เฉล่ีย 645 ตน้ต่อไร่ ก่อเดือยมีความหนาแน่นมากท่ีสุด 
(105 ตน้ต่อไร่) รองลงมาไดแ้ก่ ตองขาว สะทิบ ก่อแป้น 
และทะโล้ ตามล าดับก่อเดือยมีค่าความเด่นมากท่ีสุด 
(27.23% ของพนัธ์ุไมท้ั้ งหมด) รองลงมาไดแ้ก่ ก่อแป้น
ทะโล้ สนสามใบ หวา้ เหมือดคนตัวเมีย และสะทิบ 
ในขณะท่ีก่อเดือยมีค่าดัชนีความส าคญัทางนิเวศวิทยา
มากท่ีสุด (12.16%) รองลงมาคือ ก่อแป้น ทะโล ้และสน
สามใบ ดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener Index, 
SWI ) มีค่าสูงถึง 5.8 และดชันีบ่งช้ีสภาพของป่า(Forest 
Condition Index , FCI) มีค่าค่อนขา้งสูง (22.18) ในดา้น
ปริมาณมวลชีวภาพ พบว่าก่อแหลมมีค่ามากท่ีสุดคือ
19.98 kg/rai (28.47% ของพันธ์ุไม้ทั้ งหมด) รองลงมา
ไดแ้ก่ ทะโล ้(9.30) สนสามใบ (7.05) ก่อแป้น (6.71) หวา้  

 
(2.11) มะห้า (1.64) จ าปีหลวง และขางขาว (1.39) พระ
เจา้หา้พระองค ์(1.28) และสะทิบ (1.28) เป็นตน้ พนัธ์ุไม้
10 ชนิด น้ี มีค่ ารวมกัน เ ท่ ากับ  64.25% ของพัน ธ์ุไม้
ทั้งหมด 
 

บทน า 
ป่าดิบเขาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดยอ่ยคือ ป่าดิบเขาระดบั

ต ่ า (Lower montane forest) พบท่ีระดับความสูงพ้ืนท่ี
1,000-1,800 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล)และป่าดิบเขาสูง 
(Upper montane forest) พบท่ีความสูงตั้งแต่ 1,800 เมตร 
จากระดบัน ้ าทะเล พนัธ์ุไมเ้ด่นคือ ไมว้งศก่์อ (Fagaceae) 
วงศ์ทะโล้ (Theaceae) และวงศ์อบเชย (Lauraceae) 
(Khamyong et al., 2 0 1 4 ) จ า น วนช นิ ด แล ะค ว า ม
หลากหลายพนัธ์ุไม้พบมากในป่าดิบเขาระดับต ่าและ
ลดลงในป่าดิบเขาระดบัสูง ความหลากหลายชนิดไมใ้น
ป่า (Plant species diversity) หมายถึง จ านวนชนิดของ
พนัธ์ุไม ้(species richness) ท่ีมีความสัมพนัธ์กับจ านวน
ประชากรสมัพทัธ์ของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดในป่า (Relative 
abundance) ซ่ึงพิจารณาจากดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดไม้เป็นส าคัญ (Krebs, 1985) อุทยานแห่งชาติมี
บทบาทท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศไทยโดยมีอุทยานแห่งชาติทั้ งหมด 150 แห่ง 
(ประกาศจดัตั้งตามกฎหมายแลว้จ านวน 129 แห่ง) แบ่ง
ออกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก 124 แห่ง และอุทยาน
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แห่งชาติทางทะเล 26 แห่ง มีพ้ืนท่ีรวมเท่ากบั 43.86 ลา้น
ไร่ (ร้อยละ 13.68 ของพ้ืนท่ีทั้งประเทศ) ดอยสุเทพตั้งอยู่
ในเทือกเขาถนนธงชยัตะวนัออก อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย ได้จัดตั้ งข้ึนในปี พ.ศ. 2502 โดยมีภูเขาสูงท่ี
ส าคญัคือ ดอยสุเทพ (1,601 เมตร) และดอยปุย (1,655 
เมตร) 

การวิ จัย น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เ พ่ื อประ เ มินความ
หลากหลายชนิดไมเ้ชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้ ง
ปริมาณผลผลิตมวลชีวภาพของพรรณไมใ้นป่าดิบเขาต ่า
บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ภายหลงัท่ีไดมี้การ
จดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได ้59 ปี 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. การศึกษาสังคมพชื (Plant community study) 
ท าการส ารวจพรรณไมใ้นป่าโดยวิธีการวางแปลงสุ่ม

ตวัอย่าง ขนาด 40 x 40 เมตรจ านวน 15 แปลง โดยวาง
แปลงแบบสุ่ม ครอบคลุมพ้ืนท่ีทิศดา้นลาดต่าง ๆ ท่ีระดบั
ความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตร-1,600 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล 
(Stratified random sampling) โดยในแต่ละแปลงวดัเส้น
รอบวงล าตน้ท่ีระดบั 1.30 เมตร จากพ้ืนดินและความสูง
ของพนัธ์ุไม้ทุกต้นท่ีมีความสูง 1.50 เมตร ข้ึนไป น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณตวัช้ีวดัเชิงปริมาณของพนัธ์ุไมแ้ต่
ละชนิด ได้แก่ ค่าความถ่ีของการพบ ความหนาแน่น
ตน้ไม้ ความเด่นและดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา 
(IVI) ค านวณดชันีความหลากหลายชนิดพนัธ์ไมโ้ดยใช ้
Shannon-Wiener Index (SWI) และค านวณค่าดัชนีบ่งช้ี
สภาพป่า (Forest Condition Index, FCI) ตามสมการท่ี
ศึกษาโดย Seeloy-Ounkeaw et al. (2014) 

 

2. การศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพของพืช (Plant 
biomass) 
ขอ้มูลท่ีได้จาการส ารวจภาคสนามน ามาใช้ในการ

ค านวณปริมาณผลผลิตมวลชีวภาพของไม้ยืนต้น
(Standing plant biomass) โดยใชส้มการแอลโลมิทรีท่ีได้
ศึกษาในป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณจังหวดัชัยภูมิ 
(Tsutsumi et al., 1983) 
 

ผลและวจิารณ์ 

โครงสร้างและลักษณะของสังคมพืชป่าดิบเขาระดับ
ต ่า 

1.1 จ านวนชนิดและชนิดพนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนอยู ่
ในแปลงสุ่มตวัอยา่ง15 แปลง พบพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 

177 ชนิด จ านวน 9,676 ตน้ สามารถจ าแนกชนิดได ้172 
ชนิด และไม่สามารถจ าแนกได ้5 ชนิด 

1.2 ลกัษณะเชิงปริมาณของพนัธ์ุไม ้
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลเชิงปริมาณของพนัธ์ุไมแ้ต่

ละชนิดในป่าดิบเขาต ่า 
ก .  ค ว า ม ถ่ี ข อ ง ก า รพบพัน ธ์ุ ไ ม้ ( Plant 

frequency) พนัธ์ุไมท่ี้มีค่าความถ่ีสูงท่ีสุด(100%) คือ ก่อ
เดือย สะทิบ เหมือดใบหอกและกล้วยฤษี รองลงมา 
(93.33%) คือ ก่อแป้น ทะโล ้เหมือดคนตวัเมีย ตองขาว 
มะมุ่นเหลือง และมะมุ่นดงพนัธ์ุไมช้นิดอ่ืน ๆ มีค่าลดลง 

ข. ความหนาแน่นของพนัธ์ุไม ้(Plant density) 
ป่าดิบเขาบริเวณน้ีมีความหนาแน่นเฉล่ีย 645 ตน้ต่อไร่ 
ก่อเดือยมีความหนาแน่นมากท่ีสุด (105ต้นต่อไร่) 
รองลงมาคือตองขาว (35) สะทิบ (28) ก่อแป้น (27) จ ้ า 
(22) และทะโล ้(21) เป็นตน้ 

ค.ความเด่นของพนัธ์ุไม ้(Plant dominance) 
ก่อเดือยมีค่าความเด่นมากท่ีสุด (27.23% ของพนัธ์ุไม้
ทั้งหมด) รองลงมาไดแ้ก่ ก่อแป้น (12.02) ทะโล ้(9.56) 
สนสามใบ (8.99) หวา้ (3.77) เหมือดคนตวัเมีย (2.70) 
และสะทิบ (2.16) เป็นตน้ 

ง. ดชันีความส าคญั (Important Value Index , 
IVI) ก่อเดือยมีค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยามาก
ท่ีสุด (15,05% ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด) รองลงมาไดแ้ก่ ก่อ
แป้น (5.71) ทะโล ้(4.79) สนสามใบ (3.38) สะทิบ (2.71) 
ตองขาว (2.67) เหมือดคนตัวเมีย (2.30) หวา้ (2.02) 
(1.72) จ ้ า (1.72) มะห้า (1.69) เป็นตน้ พนัธ์ุไม ้10 ชนิดมี
ค่า IVI รวมกนัเท่ากบั 42.22 ค่าดชันีความส าคญัแสดงถึง
อิทธิพลของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในป่า 

1.3 ความหลากหลายชนิดไมแ้ละสภาพป่า 
ดัชนีความหลากหลายชนิดไมท่ี้ค านวณได้จาก

การใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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5.81 ซ่ึงแสดงว่ามีความหลากหลายชนิดพนัธ์ุไมอ้ยู่ใน
ระดบัสูงค่าดชันีบ่งช้ีสภาพป่า (FCI) พิจารณาจากจ านวน
ตน้ของต้นไม้ท่ีมีล าต้นขนาดเล็ก ปานกลางและใหญ่ 
พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 22.18 แสดงว่ามีความอุดม

สมบูรณ์อยู่ในระดับสูง Seeloy-ounkeaw et al. (2014) 
รายงานว่า ป่าดิบเขาต ่าท่ีเป็นป่าชุมชนอนุรักษ์มีค่าเฉล่ีย
ของ SWI และ FCI เท่ากบั 5.88 และ 17.30 ตามล าดบั แต่
ป่าชุมชนเพ่ือการใชส้อยมีค่าท่ีต ่ากวา่ (3.43 และ 10.54) 

 

ตารางที ่1  ขอ้มูลเชิงปริมาณของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดในป่าดิบเขาต ่า 
Common Scientific  Freq. 

(%) 
Den. 
/rai 

B.A 
cm2/ra

i 

Relative value (%) IVI 
name name Freq. Dens

. 
Dom

i. 
300 % 

1. ก่อเดือย Castanopsis accuminatissima (Blume) A.DC. 100 105 15,406 1.67 16.25 27.20 45.15 15.0 
2. ก่อแป้น Castanopsis diversifolia (Kurz) diversifolia 93.33 23 6,801 1.56 3.53 12.02 17.12 5.71 
3. ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korthwallichii 93.33 21 5,408 1.56 3.24 9.56 14.36 4.79 
4. สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon 40.0 3 5,089 0.67 0.47 8.99 10.13 3.38 
5. สะทิบ Phoebe paniculata (Nees) Nees  100 28 1,222 1.67 4.31 2.16 8.14 2.71 
6. ตองขาว Lindera metcalfiana Allen 93.33 35 592 1.56 5.41 1.05 8.02 2.67 
7. เหมือดคนตวัเมีย Helicia nilagirica Bedd. 93.33 17 1,528 1.56 2.65 2.70 6.91 2.30 
8. หวา้ Sysygium sp. 46.67 10 2,135 0.78 1.50 3.77 6.05 2.02 
9. จ ้า Ardisia sp. 93.33 22 115 1.56 3.38 0.20 5.15 1.72 
10. มะหา้ใบสั้น Syzygium sp.  80.0 10 1,231 1.34 1.56 2.18 5.08 1.69 
11. เมียดฤษี Litsea beuekomii Kosterm. 60.0 19 474 1.00 3.00 0.84 4.84 1.61 
12. มะมุ่นเหลือง Elaeocarpus lanceifolius Roxb. 93.33 19 120 1.56 2.96 0.21 4.73 1.58 
13. เมียดใบหอก Symplocos sp. 100 15 319 1.67 2.39 0.56 4.63 1.54 
14. ก ายาน Styrax benzoides Craibbenzoides 86.67 12 718 1.45 1.79 1.27 4.51 1.50 
15. สารภีป่า Anneslea fragrans Wall. fragrans 86.67 9 745 1.45 1.42 1.32 4.18 1.39 
16. ค าไก่ Olea salicifolia Wall. G. Don 80.0 16 83 1.34 2.54 0.15 4.03 1.34 
17. กลว้ยฤษี Diospyros glandulosa Lace 100 11 183 1.67 1.75 0.32 3.74 1.25 
18. เน่าใน Ilex umbellulata Loes 86.67 11 157 1.45 1.73 0.28 3.45 1.15 
19. ม่วงกอ้ม Turpinia cochichinensis Merr. 80.0 9 157 1.34 1.35 0.28 2.97 0.99 
20. Species 20-177          

Total  5,973 645 56,57
7 

100 100 100 300 100 

Remark: Freq. = frequency, Den. = density, B.A. = Stem basal area, IVI = importance value index. 
 

2. ปริมาณมวลชีวภาพของพนัธ์ุไม้ (Plant biomass) 
ตารางท่ี 2 ปริมาณมวลชีวภาพทั้ งหมดของพนัธ์ุไม ้

117 ชนิดในป่าดิบเขาต ่ามีค่าเท่ากบั 70.21 kg/rai (438.78 
Mg/ha) โดยท่ีก่อแหลมมีค่ามากท่ีสุดคือ 19.98 kg/rai 
(28.47% ของพนัธ์ุไม้ทั้ งหมด) รองลงมาได้แก่ ทะโล้ 
(9.30) สนสามใบ (7.05) ก่อแป้น (6.71) หวา้ (2.11) มะ
ห้า (1.64) จ าปีหลวงและขางขาว (1.39) พระเจ้าห้า
พระองค์ (1.28) และสะทิบ (1.28) เป็นตน้ พนัธ์ุไม1้0 
ชนิดน้ีมีค่ารวมกนัเท่ากบั 64.25% ของพนัธ์ุไมท้ั้ งหมด 

จากรายงานของKhamyong et al. (2014) พบวา่ ป่าดิบเขา
ต ่าท่ีเป็นป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษข์องชุมชนชาติพนัธ์ุกะ
เหรียงมีปริมาณมวลชีวภาพค่อนขา้งสูง (252.40 Mg/ha) 
และสูงมากในป่าดิบเขาสูงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ 
(703.80 Mg/ha) ส าหรับป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ในต่างประเทศ
นั้นมีปริมาณมวลชีวภาพผนัแปรระหวา่ง 400-700 Mg/ha 
(Kimmins, 2004) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมีปริมาณมวล
ชีวภาพสูงกว่าป่าดิบเขาระดบัต ่าท่ีเป็นป่าชุมชนเพ่ือการ
อนุรักษ์ของชุมชนชาติพนัธ์ุกะเหรียง แต่มีปริมาณมวล
ชีวภาพนอ้ยกวา่ป่าดิบเขาสูงบริเวณยอดดอยอินทนนท ์
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ตารางที ่2  ปริมาณมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมใ้นป่าดิบเขาระดบัต ่า 
No. Plant species Plant Biomass (kg/rai) 
  Stem Branch Leaf Root Total % 

1 ก่อแหลม 13,058.37 4,382.26 244.06 2,300.21 19,984.90 28.47 
2 ทะโล ้ 6,094.34 2,166.05 87.52 954.30 9,302.21 13.25 
3 สนสามใบ 4,624.07 1,578.55 73.37 771.63 7,047.63 10.04 
4 ก่อแป้น 4,379.17 1,420.93 92.43 820.54 6,713.07 9.56 
5 หวา้ 1,375.71 446.97 28.29 255.50 2,106.47 3.00 
6 มะหา้ใบสั้น 1,072.36 361.17 18.94 185.45 1,637.93 2.33 
7 จ าปีหลวง 910.61 351.63 8.36 118.78 1,389.38 1.98 
8 ขางขาว 909.04 345.50 9.80 124.37 1,388.71 1.98 
9 พระเจา้พระองค ์ 837.11 321.37 7.95 110.59 1,277.02 1.82 
10 สทิป 824.37 251.88 23.76 175.70 1,275.71 1.82 
11 ตุม้เต๋น 821.83 315.30 7.75 108.57 1,253.45 1.79 
12 ก่อน ้า 700.04 259.12 8.17 100.48 1,067.80 1.52 
13 กระทงั 682.68 247.55 8.27 100.90 1,039.39 1.48 
14 มะเฟืองป่า 672.97 254.88 6.74 91.24 1,025.83 1.46 
15 เหมือดคนตวัเมีย 643.74 185.42 22.18 151.46 1,002.81 1.43 
16 พิกุลป่า 573.40 199.73 8.61 92.57 874.30 1.25 
17 มะมุ่นดง 412.46 139.89 7.02 70.24 629.62 0.90 
18 ดู่ดอ้ง 395.65 128.09 8.36 74.19 606.28 0.86 
19 ก ายาน 345.51 97.82 13.12 84.62 541.07 0.77 
20 Species 22-117 323.82 95.54 10.02 72.57 501.96 0.71 

Total (kg/rai) 45,795.42 15,420.56 887.05 8,102.39 70,205.43 100 
Total (Mg/ha)   286.22    96.379   5.544    50.640   438.784  

 

สรุปผล 
ป่าดิบเขาระดบัต ่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เป็นป่าท่ีฟ้ืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ข้ึนภายหลงัการ
จดัตั้งอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2502 (59ปี) ปัจจุบนัมี
ความหลากหลายชนิดไมม้ากและสภาพป่ามีความอุดม
สมบูรณ์สูง อยา่งไรก็ตามมวลชีวภาพยงัคงมีอยูใ่นระดบั
ต ่า (438.78 Mg/ha) ดงันั้นเพ่ือใหม้วลชีวภาพในป่าดิบเขา
ระดบัต ่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง
เป็นตัวบ่งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ นอกจาก
หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าก ากับดูแลตามกฎหมายแลว้ 
ประชาชนควรช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาป่า โดย
ปราศจากการรบกวนจากมนุษย ์เพื่อให้ป่าไมไ้ดมี้โอกาส
ฟ้ืนฟูตนเอง อนัจะน าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และยัง่ยืน
ต่อไป 
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ความหลากหลายชนิดและปริมาณการสะสมมวลชีวภาพของพรรณไม้ในป่าเต็งรัง 
พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง จังหวดัเชียงใหม่ 

Plant species diversity and biomass amounts in dry dipterocarp forest, 

Khun Mae Kuang National Reserved Forest, Chiang Mai Province 
 

ปณิดา กาจีนะ1* สุนทร ค ายอง1 และ ธนานิติ ธิชาญ 2 
 

1 ภาควชิาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
2 ภาควชิาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 

*Corresponding author: E-mail: panida.k@cmu.ac.th 
 

 

บทคดัย่อ 
ป่าเต็งรังในภาคเหนือเป็นสังคมพืชท่ีพบกระจายได้

ในพ้ืนท่ีมีความแหง้แลง้และดินอุดมสมบูรณ์ต ่า อตัราการ
เจริญเติบโตและสะสมมวลชีวภาพของพรรรณไม้
ค่อนข้างช้า เน่ืองจากมีปัจจัยแวดล้อมจ ากัดและการ
รบกวนจากไฟป่า ป่าเต็งรังมีบทบาทในการสะสมมวล
ชีวภาพ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง แต่ มีการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์นัทีในช่วงท่ีมีไฟป่า
หรือการถูกลกัลอบตดัไมอ้อกจากพ้ืนท่ี การศึกษาวิจยัมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสังคมพืชป่าเต็งรังพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติขุนแม่กวง เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับติดตาม
การฟ้ืนฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าต่อไป และ
พบวา่ มีพรรณไมท้ั้งหมด 36 ชนิด 31 สกุล 22 วงศ์ พรรณ
ท่ีมีความส าคญั (IVI) 5 อนัดบัแรก คือ เตง็ เหียง พลวง รัก
ใหญ่ และรัง ค่าดัชนีความหลากชนิด (SWI) เท่ากับ 
2.87±0.22 ผลผลิตมวลชีวภาพพรรณไมข้องป่ามีค่าเท่ากบั 
84.74±8.48 Mg ha-1 การแบ่งกลุ่มชนิดพรรณไม้เด่นใน
สงัคมพืช สามารถแบ่งตามชนิดเด่นเป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดย
พิจารณาจากค่า IVI ได้แก่ กลุ่มเต็งและพลวง กลุ่มเหียง 
รัก และรัง และ กลุ่มพรรณไม้อ่ืน ๆ ในป่าเต็งรัง เม่ือ
พิจารณาการจดักลุ่มตามปริมาณมวลชีวภาพสามารถแยก
ไมเ้หียงออกมาเป็นชนิดท่ีมีความเด่นในการสะสมมวล
ชีวภาพมากเม่ือเปรียบเทียบกบัชนิดอ่ืน ๆ 
 

บทน า 
ป่าไม้มีบทบาทในการกักเก็บและปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงผา่นกระบวนการสงัเคราะห์แสง
ของพืช ซ่ึงในกระบวนการสะสมนั้นในแต่ละปีตน้ไมจ้ะ
เพ่ิมพูนผลผลผลิตด้วยการเจริญเติบโตและเพ่ิมมวล
ชีวภาพ  ในทางกลับกันการปลดป ล่อย เ กิ ดจ าก
กระบวนการหายใจ การตาย และการยอ่ยสลายของซาก
พืช โดยตน้ไมก้กัเก็บคาร์บอนไวใ้นส่วนของล าตน้ ก่ิง 
ใบ และราก พ้ืนท่ีใดท่ีมีการตดัฟันตน้ไมอ้อกจากพ้ืนท่ี 
หรือเผา ส่งผลท าให้พ้ืนท่ีนั้น ๆ มีผลผลิตมวลชีวภาพ
ลดลง และมีการปลดปล่อยคาร์บอนข้ึนสู่บรรยากาศ 
(Schimel, 1995) 

ป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชท่ีพบกระจายได้ในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความแห้งแลง้และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ส่วนมาก
พ บ ข้ึ น ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ท า ง ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Rundel and 
Boonprakob, 1995) มีอตัราการเจริญเติบโต และอัตรา
การสะสมมวลชีวภาพชา้ เน่ืองจากปัจจยัจ ากดัไดแ้ก่ ช่วง
ฤดูแลง้ 3-5 เดือน และไฟป่า (Maxwell, 2004; Elliott et 
al., 2006) ซ่ึงการเกิดไฟป่าหรือการบุกรุกตดัไมใ้นป่าเต็ง
รังและส่งผลต่อการสะสมมวลชีวภาพในป่าธรรมชาติ 
ในปัจจุบันพบว่ามีการเปล่ียนสภาพพ้ืนท่ีป่าเต็งรังเป็น
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม บางพ้ืนท่ีกลายเป็นป่าเส่ือมโทรม 
(degraded forest) ซ่ึงความตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
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ประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นสาเหตุส าคญัหน่ึงท่ีท าให้มี
การบุกพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ และท าให้มีการสูญเสียความ
หลายหลายทางชีวภาพ (Hannah et al., 1995) 

พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวงครอบคลุมหมู่บา้น
ศาลาปางสัก ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด มีพ้ืนท่ี
ติดต่ อกับ ศูนย์การ ศึกษาพัฒนาห้ วย ฮ่องไค ร้อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ส าหรับโครงการพฒันาพ้ืนท่ีป่าขุนแม่กวงอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการขยายผลของศูนย์
ศึกษาพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ได้
มีการด าเนินการให้ราษฎรท ากินเป็นการชัว่คราวในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยงัพบว่ามีการบุกรุกของราษฎร
นอกเขตพ้ืนท่ีอนุญาตโดยส่วนใหญ่เป็นการตดัฟันไม้ 
และหาของป่า 

การวิจัย น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาสังคมพืช 
องค์ประกอบชนิดพรรณไม ้ความหลากชนิดและการ
สะสมมวลชีวภาพของป่าเต็งรังบนพ้ืนท่ีหินทราย ใน
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับ
การติดตามฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีป่าเตง็รัง 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
คดัเลือกและวางแปลงสุ่มตวัอย่างขนาด 40 เมตร x 

40 เมตร จ านวน 10 แปลง ในพ้ืนท่ีป่าเต็งรังบริเวณพ้ืนท่ี
ป่าสงวนขุนแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในแต่ละแปลง วดัขนาดล าตน้ ความสูงของไมต้น้ท่ีพบ
ในแปลง ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอก (diameter 
at breast height, DBH, 1.30 เมตรจากพ้ืนดิน) ของตน้ไม้
ทุกตน้ท่ีมีความสูง 1.5 ม. ข้ึนไป โดยการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณของพรรณไม้ ได้แ ก่  ค่ าดัชนีความส าคัญ 
(importance value index, IVI) ค่าดัชนีความหลากชนิด
โดยใช้ Shannon-Wiener index (H´) (Krebs, 1985) และ 
ปริมาณมวลชีวภาพพรรณไม  ้(Plant biomass) ด้วยการ
ค านวณหามวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นล าตน้ ก่ิง ใบ และ
ราก ตามสมการของ Ogino et al. (1967) และ Ogawa et 
al. (1965) การจดักลุ่มชนิดพรรณไมเ้ด่นดว้ยค่า IVI และ
มวลชีวภาพของแต่ละชนิดในแต่ละแปลง (standardized 

value) ด้วยการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) 
ตามวิ ธี  k-mean clustering ด้วย  ฟั งก์ชั่น  kmean ด้วย
โปรแกรม R version 3.4.1 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. สังคมพชืป่าเต็งรัง 
พบพรรณไม้ทั้ งหมด 36 ชนิด (species) 31 สกุล 

(genera) 22 วงศ์  (families) เ ม่ือพิจารณาจากค่าดัชนี
ความส าคญั พบวา่ชนิดท่ีมีความส าคญั 5 อนัดบัแรก คือ 
เต็ง (Shorea obtusa) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) 
พลวง  (Dipterocarpus tuberculatus)  รักใหญ่  (Gluta 
usitata) และรัง (Shorea siamensis) (ตารางท่ี 1) 

ค่าดชันีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener index 
(SWI; H´) มีค่าเท่ากับ 2.87±0.22 พรรณไม้ส่วนใหญ่ท่ี
ปรากฏเป็นพรรณไมใ้นป่าเตง็รัง และยงัพบพรรณไมใ้น
ป่าดิบเขาข้ึนปะปนบ้าง เ ช่น ก่อหม่น (Lithocarpus 
elegans) ก่อนก (Lithocarpus polystachyus) และสารภีป่า 
(Anneslea fragrans) เน่ืองจากแปลงส ารวจป่าเตง็รังพ้ืนท่ี
น้ีสูงจากระดับทะเล 500-600 ม. ซ่ึงพบพรรณไมป่้าดิบ
เขาข้ึนปะปนในป่าเต็งรัง ดชันีความหลากหลายมีค่าต ่า
กวา่ป่าเต็งรังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ป่าเต็ง
รังบริเวณอ าเภอแม่ทามีค่า 3.42±0.35 (Phongkhamphanh 
et al., 2015) 

ผลผลิตมวลชีวภาพพรรณไม้ของป่าเต็งรังมีค่า 
84.74±8.48 Mg ha-1 โดยแยกเป็นมวลชีวภาพล าตน้ ก่ิง 
ใบ และราก เท่ากบัร้อยละ 55.9, 18.1, 1.7 และ 10.8 ของ
ปริมาณมวลทั้ งหมด ตามล าดับ การสะสมมวลชีวภาพ
ของพรรณไม ้ในส่วนของล าตน้มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ราก ก่ิง และใบ ตามล าดบั ทั้งน้ีการสะสมมวลชีวภาพอยู่
ในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของ 
Phongkhamphanh et al. (2015) ป่าเต็งรังบริเวณอ าเภอ
แม่ทามีปริมาณมวลชีวภาพผนัแปรระหว่าง 62 Mg ha-1 
ถึง 159 Mg ha-1 
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2. การจดักลุ่มของพรรณไม้เด่น 
จากการวิเคราะห์การจดักลุ่มชนิดพรรณไมเ้ด่นดว้ย

วิธี k-mean clustering ดว้ยค่า IVI สามารถแบ่งกลุ่มชนิด
เด่นในพ้ืนท่ีส ารวจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เต็งและ
พลวงเด่น กลุ่มท่ี 2 เหียง รักใหญ่ และรังเด่น และ กลุ่มท่ี 
3 ไดแ้ก่ พรรณไม ้อ่ืน ๆ เช่น เหมือดหลวง เคาะ มะม่วง
หวัแมงวนั เป็นตน้ (ภาพท่ี 1a) 

เม่ือพิจารณาการจดักลุ่มดว้ยค่ามวลชีวภาพ พบว่า มี
ความคลา้ยคลึงกบัการจดักลุ่มดว้ยค่า IVI ซ่ึงแบ่งไดคื้อ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มรังและชนิดพรรณอ่ืน ๆ กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ เต็ง 

พลวง และรักใหญ่ และกลุ่มท่ี 3 คือ เหียงเพียงชนิดเดียว 
(ภาพท่ี 1b) 

พบว่า พรรณไมท่ี้มีการแบ่งเป็นกลุ่มชดัเจนปรากฏ
อยูใ่นทุกแปลงการส ารวจ ซ่ึงสามารถบ่งช้ีวา่พ้ืนท่ีส ารวจ
แบ่งไดเ้ป็นสังคมพืชไมเ้ต็งและพลวง สงัคมพืชท่ีสองคือ 
ไมเ้หียง รัง และรักใหญ่ และกลุ่มพรรณไมอ่ื้น ๆ กรณีไม้
เหียงในพ้ืนท่ีส ารวจพบว่ามีขนาดใหญ่ ซ่ึงเม่ือพิจารณา
พ้ืนท่ีหนา้ตดัล าตน้จะมีค่าสูงกวา่ชนิดอ่ืน ๆ จึงท าให้เป็น
ไมเ้ด่นเพียงชนิดเดียวเม่ือพิจารณาตามค่าปริมาณมวล
ชีวภาพ 

 

ตารางที ่1  ค่าดชันีความส าคญั (Important value ; IVI) และปริมาณการสะสมมวลชีวภาพ (Biomass ,kg ha-1) ของพรรณไม้
ในป่าเตง็รังบริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนขนุแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

No. Thai name Botanical name Family Code no. IVI 
Biomass 
(Mg ha-1) 

1 เตง็ Shorea obtusa DIPTEROCARPACEAE 3 50.47 20.4560 
2 เหียง Dipterocarpus obtusifolius  DIPTEROCARPACEAE 7 43.56 22.2967 
3 พลวง Dipterocarpus tuberculatus  DIPTEROCARPACEAE 23 38.55 16.0419 
4 รักใหญ่ Gluta usitata ANACARDIACEAE 28 37.17 9.9254 
5 รัง Shorea siamensis DIPTEROCARPACEAE 29 19.69 5.2857 
6 เหมือดหลวง Aporosa villosa  EUPHORBIACEAE 5 12.05 1.7223 
7 มะมว่งหวัแมงวนั Buchanania lanzan ANACARDIACEAE 26 9.12 1.3018 
8 ตาฉ่ีเคย Craibiodendron stellatum ERICACEAE 19 9.10 0.4315 
9 หวา้ Syzygium cumini  MYRTACEAE 36 7.71 1.2482 
10 เคาะ Tristaniopsis burmanica var. rufescens MYRTACEAE 2 6.74 0.2660 
11 เหมือดจ้ี Memecylon scutellatum var. scutellatum MELASTOMATACEAE 4 6.46 0.2245 
12 ชิงชนั Dalbergia oliveri  FABCAEA 18 6.45 1.7282 
13 ละมุดสีดา Madhuca esculenta SAPOTACEAE 30 5.70 0.7211 
14 ก่อแพะ Quercus kerrii FAGACEAE 10 5.16 0.6541 
15 ค ามอกนอ้ย Gardenia obtusifolia RUBIACEAE 15 5.07 0.0462 
16 สารภีป่า Anneslea fragrans  THEACEAE 35 3.98 0.1226 
17 เหมือดหอม Symplocos racemosa  SYMPLOCACEAE 6 3.96 0.2170 
18 ขา้วสารป่า Pavetta indica var. tomentosa RUBIACEAE 14 3.84 0.0220 
19 ก่อนก Lithocarpus polystachyus FAGACEAE 12 3.52 0.4707 
20 กระบก Irvingia malayana IRVINGIACEAE 9 2.88 0.4522 
21 มะพอก Parinari anamensis CHRYSOBALANACEAE 25 2.48 0.5449 
22 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus  FABACEAE 22 1.96 0.0434 
23 มะกอกเกล้ือน Canarium subulatum  BURSERACEAE 24 1.91 0.0078 

24 ตาลเหลือง Ochna integerrima OCHNACEAE 21 1.53 0.0767 

25 แขง้กวาง Wendlandia tinctoria  RUBIACEAE 8 1.41 0.0410 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

No. Thai name Botanical name Family Code no. IVI 
Biomass 
(Mg ha-1) 

26 สา้นใหญ่ Dillenia obovata DILLENIACEAE 34 1.38 0.0902 
27 ลูกลีบ Phyllodium longipes FABACEAE 32 1.28 0.0066 
28 ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis RUBIACEAE 16 1.27 0.0015 
29 มะหา้ Syzygium claviflorum MYRTACEAE 27 0.84 0.0596 
30 กางหลวง Albizia chinensis FABACEAE 13 0.73 0.0882 
31 ก่อหม่น Lithocarpus elegans FAGACEAE 11 0.72 0.0338 
32 ตบัเต่าตน้ Diospyros ehretioides EBENACEAE 20 0.71 0.0637 
33 ชะมวง Garcinia cowa CLUSIACEAE 17 0.68 0.0040 
34 สม้ป้ี Vaccinium sprengelii ERICACEAE 33 0.68 0.0392 
35 ลานผีป้าย Capparis zeylanica CAPPARIDACEAE 31 0.64 0.0014 
36 มะเคด็ Catunaregam tometosa  RUBIACEAE 1 0.63 0.0003 
 รวม   300 84.7365 

 

     a)         b) 

  
ภาพที่ 1  a) การจดักลุ่ม (cluster groups) ดว้ยค่าดชันีความส าคญั (IVI) และ b) การจดักลุ่มดว้ยค่าปริมาณการสะสมมวล
ชีวภาพ (Biomass) ของพรรณไมใ้นป่าเตง็รัง บริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนขนุแม่กวง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สรุปผล 

สงัคมพืชป่าเต็งรังพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ กวง
เป็นป่าท่ีอยู่ในระยะฟ้ืนฟูสภาพและความอุดมสมบูรณ์ 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีขยายผลการจดัการลุ่มน ้ าแบบบูรณา
การของศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ มีการจดัการ
ป่าไมโ้ดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของป่าชุมชน 
ซ่ึงหากมีการตดัฟันไม ้มีความหลากหลายของชนิดและ
ปริมาณมวลชีวภาพในระดบัปานกลาง 
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ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุและนิเวศวทิยาของเห็ดป่ากนิได้ในพืน้ทีป่่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม จังหวดัแพร่ 
Species diversity and ecology of edible wild-mushroom at Ban Boonjam community forest, Phrae Province 
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ABSTRACT 
Edible wild-mushrooms are a source of food and 

income for many local Thai people living around natural 
forest area but little is known about the environment factors 
enhancing their productivity. The objectives of this study, 
therefore, were (1) to explore species diversity of edible wild - 
mushroom (2) to measure and analyze environmental factors 
enhancing mushroom fruiting body yield and (3) to study 
edible wild-mushroom ecology. For exploration, 10 permanent 
sampling plots (plot size 40 x 40 m2) were established in 
dry dipterocarp forest and mixed deciduous forest at Ban 
Boonjam community forest, Rongkwang District, Phrae 
Province. Mushrooms were surveyed and soils were 
sampled. Meteorological instrumentation (real-time record) 
has been set up on study area since April 2017 .  The 
results showed that 9  genus 16  species of edible wild - 
mushrooms were found. The dominant species were identified in 
genus Russula such as R. luteotacta, R. cyanoxantha, R. 
alboareolata. Seventy-five percent of edible mushroom 
species were classified as mycorrhizal mushroom. They 
only were found in dry dipterocarp forest where Shorea 
obtusa, S. siamensis and Dipterocarpus tuberculatus 
were mushroom’s hosted plants. All mushroom fruiting 
bodies were found in rainy season (a month after heavy 
rain; monthly rainfall greater than 90 mm.), soil moisture 
between 11.5-13.5% and soil pH ranged from 5.0 to 7.0. 
This study adds to a better understanding of the natural 

production of edible wild-mushrooms in area and serves as 
baseline for the future years of studying these sites and 
could be applied for other areas in the future. 
 

บทคดัย่อ 
เห็ดป่ากินไดน้บัวา่เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายไดท่ี้

ส าคญัส าหรับคนในชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีป่า
ไม้ธรรมชาติ แต่การศึกษาปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะ
ส่งผลต่อการเกิดดอกและเพ่ิมผลผลิตของเห็ดและพืชป่า
ในประเทศไทยยงัมีรายงานการวิจัยน้อยมาก การวิจัย
ของโครงการจึงมีว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจความ
หลากหลายของเห็ดป่ากินได้ (2) ตรวจวดัและวิเคราะห์
ขอ้มูลปัจจัยส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเกิดเห็ดและพืชป่า
กินได ้(3) ศึกษาลกัษณะทางนิเวศวิทยาของเห็ดป่ากินได ้
การวจิยัไดว้างแปลงทดลองถาวร (ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร) 
จ านวน 10 แปลง กระจายในพ้ืนท่ีป่าเต็งรังและป่าเบญจ
พรรณ ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม อ าเภอร้องกวาง 
จังหวดัแพร่ ใช้ส าหรับส ารวจชนิดและศึกษานิเวศวิทยา
ของเห็ด ศึกษาวเิคราะห์คุณสมบติัของดิน รวมทั้งติดตั้งชุด
อุปกรณ์ส าหรับเก็บบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตั้ งแต่
เมษายน พ.ศ. 2560-สิงหาคม 2561 ผลการศึกษา พบเห็ด
กินไดจ้ านวน 9 สกุล 16 ชนิด เห็ดท่ีพบส่วนใหญ่ จดัอยู่
ในสกุล Russula เช่น เห็ดน ้ าหมาก เห็ดหน้าม่อย เห็ดน ้ า
แป้ง โดยร้อยละ 75 ของเห็ดกินได ้จดัเป็นเห็ดไมคอร์ไรซา 
พ บ เ ฉ พ า ะ ใ น ป่ า เ ต็ ง - รั ง  ซ่ึ ง มี ไ ม้ ว ง ศ์ ย า ง 
(Dipterocarpaceae) ไดแ้ก่ เตง็ รัง และยางพลวง เป็นชนิด
พรรณไม้ท่ีเห็ดไมคอร์ไรซาเจริญอยู่กับรากฝอยของ
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ตน้ไมแ้บบพ่ึงพากนั ส าหรับปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเกิดดอกของเห็ด พบว่า เห็ดป่ากินได้ท่ีพบทั้ งหมด
เกิดดอกในช่วงฤดูฝน (ประมาณ 1 เดือน หลงัจากฝนตก
หนกัซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนรายเดือน มากกวา่ 90 มิลลิเมตร) 
ปริมาณความช้ืนในดิน อยูใ่นช่วงร้อยละ 11.5-13.5 ระดบั
ความเป็นกรด-เบสของดินอยู่ในช่วงระหว่าง 5.0-7.0 ผล
การศึกษาท่ีไดช่้วยเติมเต็มองค์ความรู้เก่ียวกบัการเกิดดอก
ของเห็ดป่าตามธรรมชาติและเป็นฐานขอ้มูลสนับสนุน
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีน้ีและประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได้
ต่อไปในอนาคต 
 

บทน า 
พ้ืนท่ีป่าไมร้วมทั้งป่าชุมชนเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญั

ต่อวิถีชีวิตของประชาชนอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
สังคมชนบท เน่ืองจากชาวบา้นอาศยัพ้ืนท่ีป่า/ป่าชุมชน
ในการเก็บหาอาหาร เช่น เห็ดป่า และ พืชผกัท่ีเจริญใน
ป่า ทั้ งน้ี เ พ่ือบริโภคในครัวเรือนและถ้าหากเก็บได้
ปริมาณมากก็จะน าไปขายเพ่ือสร้างรายได้ ซ่ึงการพ่ึงพา
อาศัยป่าไม/้ป่าชุมชนของประชาชนในลักษณะเช่นน้ี
ปรากฏสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ จาก
รายงานการส ารวจเห็ดป่ากินได ้สามารถสรุปไดว้่าเห็ด
ป่ากินได้ส่วนใหญ่เป็นเห็ดไมคอร์ไรซา (สุจิตรา และ
คณะ 2549; กิตติมา และคณะ 2551; กรมป่าไม ้2556) ซ่ึง
ยงัไม่สามารถเพาะได้ในระบบโรงเรือน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
เ ห็ ดไมคอร์ไรซา  (Mycorrhiza)  เ ป็นก ลุ่ม เ ห็ ด ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัรากพืชในลกัษณะเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 
(Symbiotic) (Barman et al., 2016; Norris, 2018) เห็ดไมคอร์
ไรซาหลากหลายชนิด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดระโงก และเห็ดตะ
ไคล เป็นเห็ดท่ีนิยมบริโภคและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในระดับ
ชุ ม ช น ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น พ้ื น ท่ี ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดว้ยความส าคญั
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้เกิดแนวความคิดท่ีจะด าเนิน
โครงการการวิจัย ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุและ
นิเวศวิทยาของเห็ดป่ากินได้ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านบุญ
แจ่ม จงัหวดัแพร่ ซ่ึงการวิจยัน้ีท าให้ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ี

ส าคญัยิง่ ส าหรับการวจิยัต่อยอดในการพฒันาเทคโนโลยี
การเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาต่อไปในอนาคต โดย
วตัถุประสงค์ของโครงการวิจัยมีดังน้ี (1) ส ารวจความ
หลากหลายของเห็ดป่ากินได ้ในพ้ืนท่ีป่าชุมชน บา้นบุญ
แจ่ม (2) ตรวจวดัและวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อการเกิดเห็ดป่ากินได ้(3) ศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะทาง
นิเวศวทิยาของเห็ดป่ากินได ้
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
การด าเนินการวิจัยโครงการใชพ้ื้นท่ีป่าชุมชนบ้าน

บุญแจ่ม ต าบลน ้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ โดย
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยัมีดงัน้ี 

1. การวางแปลงตวัอย่างแบบถาวร ได้ท าวางแปลง
ส ารวจขนาด 40 x 40 ตารางเมตร (1 ไร่) จ านวน 10 แปลง 
กระจายครอบคลุมทุกประเภทป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้น
บุญแจ่ม (ป่าเต็ง รัง ป่าเบญจพรรณ และป่าไผ่) เพ่ือใช้
เป็นพ้ืนท่ีตวัแทน ส าหรับส ารวจ เห็ดป่ากินได ้ทรัพยากร
ป่าไม ้และส าหรับเก็บตวัอยา่งดินเพ่ือวเิคราะห์คุณสมบติั
ของดิน 

2. การส ารวจเห็ดป่ากินได้ ในแปลงทดลอง ทั้ ง 10 
แปลง ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2560-สิงหาคม 2561 เห็ดท่ี
พบจากการส ารวจได้บันทึกรายละเอียด รวมทั้ ง เ ก็บ
ตัวอ ย่ า ง เ ห็ ด เ พ่ื อน า ม า จัด จ า แนก ท่ี ล ะ เ อี ย ด ใน
ห้องปฏิบัติการ ซ่ึงการจดัจ าแนกไดอ้า้งอิงตามหนังสือ
ส าหรับการจดัจ าแนกเห็ดหลายแหล่ง เช่น เกษม (2537) 
อนงค์ และคณะ (2551) ราชบณัฑิตยสถาน (2539) และ 
Lamaison and Polese (2005) เป็นตน้ เห็ดท่ีส ารวจพบแต่
ละชนิด ได้นับปริมาณดอกเห็ดพร้อมทั้ งตรวจวัด
สภาพแวดล้อมบริเวณท่ี เห็ดเจริญออกดอก ได้แก่  
อุณหภูมิดิน ความช้ืนดิน ความเป็นกรด-เบส (pH) ของ
ดิน และระดับแสงแดด โดยใช้อุปกรณ์ iTuin 4 in 1 ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 

3. การศึกษาและเก็บขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา ท าการติดตั้ง
ชุดอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดและเ ก็บบันทึกข้อมูล
แบบต่อเน่ืองอตัโนมติั (Delta-T) ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนใกล้
แปลงส ารวจ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นตน้มา 
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ภาพที ่1  การวางแปลงตวัอยา่ง การส ารวจและเก็บตวัอยา่ง
เห็ดและตรวจวดัขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของเห็ดป่ากินได ้
 

4. การศึกษาทรัพยากรดินและคุณสมบัติทางกายภาพ
ของดิน ด าเนินการเก็บตวัอยา่งดินในแปลงทดลองแต่ละ
แปลงทั้ ง  10 แปลง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของดินโดย
ละเอียด โดยส่งวิเคราะห์ท่ีกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กรม
วชิาการเกษตร 
 

ผลและวจิารณ์ 
1. ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของเห็ดป่ากนิได้ 
ผลการส ารวจ พบเห็ดป่ากินได ้9 สกุล 16 ชนิด โดย

เป็นเห็ดท่ีเจริญบนพ้ืนดิน 13 ชนิด และ บนก่ิงไมผุ้ 3 ชนิด 
โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุดจัดอยู่ในสกุล Russula (จ านวน 8 
ชนิด) และเห็ดท่ีพบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) จดัเป็นเห็ดไม
คอร์ไรซา ยกเวน้ เห็ดหูหนูสีน ้ าตาล เห็ดกระดา้ง เห็ดแครง 
และเห็ดข้าวตอก ซ่ึงเห็ดท่ีพบบ่อยทั่วไป ได้แก่ เห็ด
แดงน ้ าหมาก เห็ดแดงเลือดนก เห็ดน ้ าแป้ง เห็ดหนา้ม่อย 
เห็ดตะไคลขาว และเห็ดหูหนู โดยมีค่าความถ่ีของการพบ 
(Frequency of occurrence) เท่ากบั 0.529, 0.529, 0.471, 
0.412, 0.353 และ 0.353 ตามล าดบั ส่วนระดบัความมาก-
น้อย (Abundance) ของเห็ดแต่ละชนิด พบว่า เห็ดขม้ิน
นอ้ย มีปริมาณมากท่ีสุด (ระดบั 5) แต่พบไดใ้นช่วง เดือน 
สิงหาคม-ตุลาคม เท่านั้น ส่วนเห็ดท่ีพบในปริมาณมาก
ล าดับรองลงไป แต่พบตลอดช่วงฤดูฝน ได้แก่ เห็ด
แดงน ้ าหมาก เห็ดหน้าม่อย และเห็ดน ้ าแป้ง ตามล าดับ 
ทั้งน้ีช่วงเวลาท่ีเห็ดป่าเร่ิมออกดอก จะเป็นช่วงหลงัจากท่ี
มีฝนตกชุกผา่นไปแลว้ประมาณ 1 เดือน 

2. นิเวศวทิยาของเห็ดป่ากนิได้ 
ลกัษณะทางนิเวศวิทยาของเห็ดป่ากินได้ ในพ้ืนท่ีป่า

ชุมชนบ้านบุญแจ่ม พบป่าไม ้3 ประเภท ได้แก่ ป่าเต็ง-รัง 
(แปลงส ารวจท่ี 3-9) ป่าเบญจพรรณ (แปลงส ารวจท่ี 1 และ 
2) และป่าไผ่ (แปลงส ารวจท่ี 10) ซ่ึงประเภทป่าท่ีเอ้ือต่อ
การเกิดดอกของเห็ดป่าไมคอร์ไรซา คือ ป่าเต็ง-รัง ซ่ึงมีไม้
วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ไดแ้ก่ ไมเ้ต็ง ไมรั้ง และยาง
พลวง เป็นพนัธ์ุไมเ้ด่น โดยชนิดของตน้ไมด้งักล่าวเป็น
พืชท่ีเสน้ใยของเห็ดไมคอร์ไรซาอาศยัอยูท่ี่ระบบรากฝอย
ของพืชแลว้พฒันาเจริญเป็นดอกเห็ดเม่ือสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ เหมาะสม ทั้ งน้ี ปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ 
หลายๆ ปัจจยัร่วมกนั นับเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือต่อการ
เกิดดอกของเห็ด ไดแ้ก่ (1) ปริมาณน ้ าฝนและความช้ืน
ในดิน เห็ดป่าไมคอร์ไรซา เร่ิมออกดอกหลังจากท่ีมี
ปริมาณฝนตกหนกัประมาณ 1 เดือน ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ความช้ืนในดิน ในพ้ืนท่ีป่าเต็ง-รังท่ีพบเห็ดป่าไมคอร์ไร
ซาในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. พบว่าดินมีความช้ืนเฉล่ีย 
ระหวา่ง 11.5-13.5 เปอร์เซ็นต์ (2) เน้ือดิน (Soil texture) 
เน้ือดินในพ้ืนท่ีป่าเต็ง-รัง มีหลายชนิด ซ่ึงเน้ือดินท่ีพบ
เห็ดป่าไมคอร์ไรซา นั้นเน้ือดินจะตอ้งเป็นดินร่วน หรือมี
เน้ือดินร่วนเป็นส่วนประกอบหลกั (3) ความเป็นกรด-
เบส ของดิน อุณหภูมิดิน และระดบัแสงดวงอาทิตย ์โดย
สภาพของดินในป่าเตง็-รัง ณ จุดท่ีเห็ดไมคอร์ไรซาแต่ละ
ชนิดออกดอกจากการส ารวจภาคสนาม สรุปไดด้งัตาราง
ท่ี 1 

 

ตารางที ่1  สภาพแวดลอ้มของดิน ณ จุดท่ีเห็ดป่าไมคอร์
ไรซาแต่ละชนิดออกดอกในพ้ืนท่ีป่าเตง็-รัง 

ชนิดเห็ด ความเป็น กรด-
ด่าง ของดิน 

อุณหภูมิดิน  
(o C) 

ระดบั
แสงแดด 

เห็ดระโงกเหลือง 5.5 – 6.0 28-30 ต ่า 
เห็ดเผาะ 6.0 27 ต ่า 
เห็ดขมิ้นนอ้ย 5.5 – 6.5 27-29 ต ่า 
เห็ดข่า 6.0-6.5 28 ต ่า 
เห็ดน ้าแป้ง 6.5 28-29 ต ่า 
เห็ดหนา้ม่อย 6.0 29 ต ่า 
เห็ดตะไคลขาว 7.0 28 ต ่า 
เห็ดแดงน ้าหมาก 5.0-6.5 27-33 ต ่า 
เห็ดแดงเลือดนก 7.0 31 ต ่า 
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ชนิดเห็ด ความเป็น กรด-
ด่าง ของดิน 

อุณหภูมิดิน  
(o C) 

ระดบั
แสงแดด 

เห็ดหล่มกระเขียว 6.5 31 ต ่า 

สรุปผล 
การศึกษาความหลากหลายทางชนิดพัน ธ์ุและ

นิเวศวิทยาของเห็ดป่ากินได้ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านบุญ
แจ่ม จงัหวดัแพร่ ในปี พ.ศ. 2560-2561 พบเห็ดป่ากินได ้
9 สกลุ 16 ชนิด เป็นเห็ดท่ีเจริญบนพ้ืนดิน 13 ชนิด และบน
ท่อนไมผ้ ุ3 ชนิด ร้อยละ 50 ของชนิดเห็ดท่ีพบจ าแนกอยูใ่น
สกุล Russula และร้อยละ 75 ของเห็ดท่ีพบจดัเป็นเห็ดไม
คอร์ไรซา ซ่ึงเห็ดกลุ่มน้ีพบเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าเต็ง-รัง ท่ีมี
ไมว้งศ์ยาง เป็นพืชอาศยัของเห็ดกลุ่มดงักล่าว ลกัษณะ
ทางนิเวศวิทยาของเห็ด ไมคอร์ไรซานอกจากจะต้อง
อาศัยไม้วงศ์ยางเป็นพืชอาศัยแล้ว ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีส าคญัยิ่ง ส าหรับการเจริญเกิดดอกของเห็ดป่า 
ไดแ้ก่ (1) ปริมาณน ้ าฝนและความช้ืนในดิน (2) เน้ือดิน 
(3) ความเป็น กรด-เบส ของดิน 
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บทคดัย่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลต่อการสืบ

ต่อพันธ์ุของพรรณไม้โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแนวรอยต่อ
ระหว่างป่าผลัดใบ และไม่ผลัดใบ การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อติดตามพลวตัป่าตามการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเฉพาะถ่ิน ในแปลงถาวรแนวรอยต่อป่า 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท า
การติดตามวัดต้นไม้ท่ี มีขนาดความโตมากกว่า 4.5 
เซนติเมตรข้ึนไป ทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2559 ร่วมกบั
การเก็บบันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากเคร่ืองมือ
อตัโนมติั ผลการศึกษาพบว่าสภาพภูมิอากาศเฉพาะถ่ิน 
โดยเฉพาะอุณหภูมิมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ี
ปริมาณน ้ าฝนมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลา 4 ปี 
(2555-2559) ส่งผลต่อพลวตัป่าในปี 2559  ท่ีอัตราการ
เพ่ิมจ านวนลดลง และมีอัตราการตายเ พ่ิมข้ึน การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบั
ปัจจยัดา้นภูมิอากาศขา้งตน้ ความแหง้แลง้ท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้
กลุ่มพรรณไม้เด่นในป่าดิบเขามีอัตราการตายสูงกว่า
พรรณไมป่้าเต็งรัง แสดงให้เห็นวา่ไมใ้นกลุ่มป่าไม่ผลดั
ใบไดรั้บผลกระทบสูงกวา่กลุ่มไมผ้ลดัใบ ดงันั้น การวาง
แนวการอนุรักษแ์ละจดัการกลุ่มพรรณไมเ้หล่าน้ีจึง 

 

 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงแนวทางการปรับตวัของพรรณไม้
แต่ละชนิดต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ย 
 

บทน า 
การตั้ งตัวของพรรณพืช (plant establishment) ใน

พ้ืนท่ีต่าง ๆ หรือในแต่ละระบบนิเวศต้องอาศัยปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัก าหนด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัดา้น
สภาพภูมิอากาศ (climatic factors) (Frelich, 2002) ท่ีเป็น
ปัจจัยหลักตั้ งแต่กระบวนการงอกของเมล็ด  (seed 
germination) จนพืชเหล่านั้นเติบโตเพ่ือการสืบพนัธ์ุได้ 
ปัจจุบนัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
changes) เป็นปัญหาใหญ่ต่อการตั้ งตัวและการสืบต่อ
พนัธ์ุของพืช โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความผนัแปรของฤดูกาล 
( seasonal variation)  และการ เ พ่ิม ข้ึนของ อุณหภู มิ  
(increasing of temperature) (Ruiz et al., 2008) อยา่งไรก็
ตามการท่ีจะติดตามการเปล่ียนแปลงของพืชจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าไมน้ั้น
จ าเป็นตอ้งมีการติดตาม (monitoring) อย่างต่อเน่ือง ทั้ง
ในการติดตามอัตราการเพ่ิมจ านวน (recruitment rate) 
ห รืออัตร าการตาย  (mortality rate)  (Frelich, 2002; 
Sherman et al. , 2012)  ผนวกกับข้อ มูลด้านสภาพ
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ภู มิอากาศท่ีท าการติดตามอย่างต่อ เ น่ือง  ปัจ จุบัน
การ ศึกษานิ เ วศวิทยา ป่ าไม้ระยะยาว  ( long- term 
ecological research, LTER) เป็นรูปแบบการติดตามการ
เปล่ียนแปลงโดยใช้แปลงถาวร (permanent plot) ใน
พ้ืนท่ีระบบนิเวศป่าไมต้่าง ๆ และในประเทศไทยก็มี
แปลงถาวรขนาดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีแต่ละชนิดของป่า (forest 
type) ซ่ึงส่วนใหญ่น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ 
โครงสร้างองค์ประกอบ ( forest structure and species 
composition) และพลวตัรของพรรณไม ้(plant dynamics) 
การทดแทนของสังคมพืช (plant succession) และการ
กระจายเชิงพ้ืนท่ีของพรรณไม้ (spatial distribution of 
trees) (Bunyavejehwin et al., 2001; Marod et al., 2018) 
อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีรายงานถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพลวตัป่ามีอยู่ไม่มาก 
ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือติดตามพลวตัป่า
บริเวณแนวรอยต่อป่าตามการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเฉพาะถ่ิน 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
1. พืน้ทีศึ่กษา 
ท าการศึกษาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

จงัหวดัเชียงใหม่ ภายในแปลงถาวรขนาด 3 เฮกแตร์ (50 
เมตร x 600 เมตร) ครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าเต็งรัง (deciduous 
dipterocarp forest)  และ ป่ า ดิบ เข าระดับต ่ า  ( lower 
montane forest) ระหวา่งระดบัความสูงจากน ้ าทะเลปาน
กลาง 900-1,050 เมตร โดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ท่ี  
(ละติจูด 18° 47' 4 "N และ ลองจิจูด 98° 54' 58"E) 

 

2. การเกบ็ข้อมูล 
ในแปลงถาวรขนาด 3 เฮกแตร์ ท าการแบ่งแปลงยอ่ย

ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร จ านวน 300 แปลงตวัอยา่ง ท า
การวัดขนาดความโต  (measured)  และระ บุช นิด 
(identified) ของตน้ไมทุ้กชนิดท่ีมีขนาดความโตมากกวา่ 
4.5 เซนติเมตร และระดบัความสูงมากกวา่ 1.30 เมตร ใน
ปี พ.ศ. 2555 และท าการตรวจวดัซ ้ าทุก ๆ 2 ปี คือ ปี 2557 
และ 2559 ในส่วนของปัจจัยแวดล้อม บันทึกอุณหภูมิ 
และความเขม้ของแสง จากเคร่ืองมือวดัอตัโนมติั Hobo 

Data Loggers ค่าความช้ืนดินท าการวัดทุกเดือนจาก
เคร่ืองมือ Soil moisture sensors และปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย
อาศยัขอ้มูลทุติยภูมิของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ิงแวดล้อม ท าการหา

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทั้ง 4 ปัจจยัขา้งตน้ และท าการ
ประเมินค่าช่วง (interpolation) ในโปรแกรม Arc Gis 
version 10.1 เพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา น าไปสู่การ
ทดสอบค่าความแตกต่าง (ANOVA test) ของปัจจยันั้น ๆ 
พ้ืน ท่ี ในแต่ละ พ้ืน ท่ี  คือ  ป่ า เต็ ง รั ง  (ความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 900-940 เมตร) แนวรอยต่อป่า (ความสูง
จากระดบัน ้ าทะเล 941-980 เมตร) และป่าดิบเขาระดบัต ่า 
(ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล >981 เมตร) 

3.2 การวิเคราะห์พลวตัรของพรรณไม้ โดยท า
การวิเคราะห์อัตราการเพ่ิมจ านวน (Recruitment rate, 
R%) และอตัราการตาย (Mortality rate, M%) ภาพรวม 
และพรรณไม้เ ด่นบางชนิดในพ้ืนท่ี  ตามสูตรของ 
Sherman et al. (2012) ตามช่วงเวลาของการวดัตน้ไมใ้น
พ้ืนท่ี ได้แก่ ช่วงท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2557) และช่วงท่ี 2 (พ.ศ. 
2557-2559) จากนั้นน าค่าพลวตัป่ามาหาความสัมพนัธ์กับ
ปัจจัยแวดลอ้มเฉล่ียทั้ ง 4 ปัจจัย โดยวิธีการของ Pearson’s 
correlation coefficient (r > 0.8 หรือ r >-0.8) (Dormann et al., 
2013) จากนั้นน าปัจจยัท่ีเหลือมาหาความสัมพนัธ์กบัอตัรา
การเพ่ิมจ านวน และอตัราการตายของพรรณไมต้่อไป โดย
ใช้วิธีการสร้างตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป (generalized linear 
model, GLM) ในโปรแกรม R version 3.2 
 

ผลและวจิารณ์ 
1. การเปลีย่นแปลงปัจจยัแวดล้อมด้านภูมิอากาศ 
การเปล่ียนแปลงปัจจยัแวดลอ้มด้านภูมิอากาศของ

พ้ืนท่ีภายในแปลงถาวรพบว่ามีความผันแปรอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิเฉล่ียมีการเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 0.8 องศาเซลเซียส (°C) จาก 26.5 °C เป็น 27.3 
°C ในปี 2559 ซ่ึงผกผันกับการเปล่ียนแปลงปริมาณ
น ้ าฝนรายปีท่ีมีแนวโนม้ลดลง จากเดิม 1,058.1 มิลลิเมตร 
เป็น 958.2 มิลลิเมตร ในปี 2555 และ 2559 ตามล าดบั 
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ผลการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลรายงานของ
กรมอุตุ นิ ยมวิทย า  และ  National Weather Service: 
Climate Prediction Center ปี2017 (Marod et al., 2018) ท่ี
กล่าววา่ปี 2557-2560 เป็นช่วงของปรากฏการณ์เอลนิโญ่ 
(El Nino) ในเขตป่าฝนเขตร้อน ซ่ึงท าให้เกิดฤดูแล้งท่ี
ยาวนานข้ึน และปริมาณน ้ าฝนอาจลดลงในบางพ้ืนท่ี 
ส่งผลผลโดยตรงต่ออุณหภูมิเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นภูมิอากาศทั้งหมดในแตล่ะ
พ้ืนท่ี พบว่าพ้ืนท่ีป่าเต็งรัง มีปริมาณความเขม้ของแสง
มากท่ี สุด  (16,700 lux)และมีความแตกต่ างอย่า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาได้แก่พ้ืนท่ีแนว
รอยต่อป่า (5,347 lux) และพ้ืนท่ีป่าดิบเขา (4,414 lux) 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกับอุณหภูมิเฉล่ียท่ีสูงสุดในพ้ืนท่ี 
ป่าเต็งรัง (22.5 °C) แนวรอยต่อป่า (21.7 °C) และป่าดิบ
เขา (21 °C) ตามล าดบั อย่างไรก็ตามความช้ืนของดินมี
ความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้ง 3 พ้ืนท่ี ใน
ด้านปัจจัยปริมาณความเข้มของแสงท่ีลดน้อยลงตาม
ระดับความสูงท่ีเป็นไปตามรูปแบบของอุณหภูมิเฉล่ีย 
อาจข้ึนอยูก่บัความซบัซ้อนหรือความทึบของเรือนยอด 
ตลอดจนการท่ีพ้ืนท่ีแนวรอยต่อป่า และป่าดิบเขามี

ปริมาณพันธ์ุไม้ผลัดใบน้อยกว่าป่า เต็ง รังด้านล่าง 
(Teejuntuk et al., 2003) 

 

2. พลวตัป่าบริเวณแนวรอยต่อป่า 
พบพรรณไมท้ั้ งหมด 102 ชนิด 82 สกุล และ 54 

วงศ ์โดยท่ีชนิดและจ านวนตน้ต่อพ้ืนท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดช่วงการศึกษา (ตารางท่ี 1) อย่างไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณาจากอตัราการเพ่ิมจ านวนและอตัราการตาย 
พบว่าอัตราการเพ่ิมจ านวนในช่วงท่ี 1 สูงกว่าช่วงท่ี 2 
แตกต่างจากอตัราการตายช่วงท่ี 2 มีอตัราการท่ีสูงกว่า
ช่วงท่ี 1 ท าให้พ้ืนท่ีหน้าตัดรวมของต้นไม้ในช่วงท่ี 2 
ลดลงถึงเกือบ 3 เท่าของช่วงท่ี 1 (ตารางท่ี 1) สาเหตุของ
การตายพบว่าพรรณไม้ส่วนใหญ่ยืนต้นตาย (dead 
standing trees) โดยเฉพาะไมรุ่้นหรือไมห้นุ่ม พบการยืน
ตน้ตายมากกว่าการหักหรือโค่นของตน้ไมข้นาดใหญ่ 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของผลกระทบเน่ืองจากความ
แห้งแลง้ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานาน
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจากขอ้มูลทุติยภูมิของอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พบว่าในปี 2559 มีจ านวนวนัท่ี
ฝนตกเพียง 198 วนั ซ่ึงนอ้ยกวา่ปี 2557 ถึง 52 วนั 

 

ตารางที ่1  ขอ้มูลพลวตัรป่าไมใ้นแปลงถาวรบริเวณแนวรอยต่อป่า 
 2555  2557  2559 Average/year 
Species number 98  99  102 100±2 
Density (stem/ha-1) 1,260  1,697  1,673 1,544±244 
Tree mortality (M %)   0.80  2.81   
Tree recruitment (R %)  15.57  2.12   
Basal area (m2/ ha-1) 29.87  32.34  31.86  
   Basal area loss (m2/ ha-1)  0.54  1.51  1.03±0.7 
   Basal area gain (m2/ ha-1)  2.91  1.03  1.97±1.3 

 

ความสัมพัน ธ์ ระหว่างพลวัต ป่ ากับ ปั จจัย
แวดล้อมด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ ง 4 
ปัจจยัพบวา่ ความช้ืนของดิน (soil moisture content) เป็น
ปัจจยัท่ีมีความผนัแปรสูงและมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัย
อ่ืน ๆ มาก ดังนั้ น ในการวิเคระห์คร้ังน้ีจึงไม่ได้น า
ความช้ืนดินมาหาความสมัพนัธ์กบัพลวตัป่า 

พลวตัป่าบริเวณแนวรอยต่อ ในช่วงท่ี 1 พบว่า
อตัราการเพ่ิมจ านวนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปริมาณ
น ้ าฝน (p<0.05) และในช่วงท่ี 2 พบว่าอตัราการตายมี
ความสัมพนัธ์กับบวกกบัอุณหภูมิ และมีความสัมพนัธ์
เชิงลบกับปริมาณน ้ าฝนท่ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.01 และ p<0.05 ตามล าดบั) (ตารางท่ี 2) จากผลการ
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วิเคราะห์ข้างต้นบ่งบอกได้ว่าการท่ีปริมาณน ้ าฝนลด
น้อยลง เป็นผลจากระยะเวลาของฤดูแล้งเพ่ิมมากซ่ึง
ส่งผลต่อการตายของตน้ไมโ้ดยเฉพาะไมข้นาดเล็กถึง
กลาง ( 4.5<DBH<10.0 cm) และอาจส่งผลต่อการเติบโต
เป็นแม่ไมไ้ดใ้นอนาคต สอดคลอ้งกบัการศึกษาพลวตัป่า
บริเวณเขตศูนยสู์ตรของ Frelich (2002) พบวา่กลุ่มตน้ไม้
ขนาดเล็กท่ียงัไม่สามารถเป็นแม่ไม้หรืออยู่ในช่วงท่ี
ก าลงัพฒันาเป็นแม่ไมข้นาดความโตนอ้ยกวา่ 10 ซม. มกั
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้ม
สูงกว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
พลวตัของพรรณไมเ้ด่นจ านวน 10 ชนิด (ภาพท่ี 1) พบวา่ 
พลวตัของแต่ละชนิดท่ีกล่าวขา้งช่วงแรก มีอตัราการเพ่ิม
จ า น วนม ากก ว่ า อัต ร า ก า ร ต า ย ทุ กช นิ ด  แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียอย่างมี
นัยส าคญั ส่วนพลวตัของพรรณไมช่้วงท่ี 2 พบว่ากลุ่ม
พรรณไม้ป่าดิบเขาท่ีมีลักษณะเป็นพันธ์ุไม้ไม่ผลัดใบ 
(evergreen tree species) มีอัตราการตายมากกว่าอัตรา
การเพ่ิมจ านวน และมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับปริมาณ

น ้ าฝนอย่างมีนัยส าคญั เช่น ก่อใบเล่ือม และก่อเดือย ท่ี
เป็นไมเ้ด่นของป่าดิบเขามีอตัราการตายสูงกวา่อตัราการ
เกิด และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนใน
ช่วยปี 2559 

อยา่งไรก็ตามกลุ่มพนัธ์ุไมผ้ลดัใบ เช่น ยางเหียง 
กรมเขา ก่อตาควาย เป็นตน้ มีอตัราการตายและอตัราการ
เ กิ ด ใ กล้ เ คี ย ง กันทั้ ง สอ ง ช่ ว ง เ ว ล า  แ ล ะ ไ ม่พบ
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นสภาพภูมิอากาศทั้ง 3 ปัจจยั 
แสดงให้เห็นวา่กลุ่มพรรณไมท่ี้มีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ กลุ่มไมไ้ม่ผลดัใบ ซ่ึง
เป็นพรรณไมเ้ด่นของป่าดิบเขา (Teejuntuk et al., 2003; 
Marod et al., 2018) ดงันั้น หากมีการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ 
และระยะเวลาของฤดูแลง้อยา่งต่อเน่ืองอาจท าใหก้ารสืบ
ต่อพนัธ์ุ หรือการครอบครองพ้ืนท่ีของพรรณไมป่้าดิบ
เขาในบริเวณแนวรอยป่าแห่งน้ีลดจ านวนทั้งชนิดและ
ปริมาณลงและถูกทดแทนดว้ยกลุ่มพรรณไมจ้ากผลดัใบ
มากข้ึน เน่ืองจากสามารถปรับตวัไดดี้ต่ออุณหภูมิและ
ความแหง้แลง้ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนในพ้ืนท่ี

 
ภาพที ่1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการเพ่ิมจ านวน (Recruitment rate) และอตัราการตาย (mortality rate) ระหวา่ง 2 ช่วงการศึกษา 
 

ตารางที ่2  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพลไมป่้าไม ้และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางภูมิอากาศบางประการ โดยวิธีการ 
สร้างตวัแบบเชิงเสน้ทัว่ไป (generalized linear model, GLM) 

 Environmental factors first period Environmental factors second period 
 rainfall Temp. Light rainfall Temp. Light 

Mortality (%) ns ns ns -1.05* +4.31** ns 
Recruitment (%) +1.45* ns ns ns ns ns 

Average 1,058 mm/y-1 26.5 °C 6,297 lux 958 mm/y-1 27.3 °C 7,808 lux 
Remark; Temp. = temperature, Light = light intensity, * = p ≤ 0.05, ** = ≤ 0.01 
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สรุปผล 
ปัจจยัดา้นสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ และปริมาณ

น ้ าฝนมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะอากาศโลก หรือ
ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ท าให้อุณหภูมิในพ้ืนท่ีศึกษาช่วง
ระหวา่งปี 2555-2559 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมาณ
น ้ าฝนลดลงและมีแนวโนม้ท่ีฝนท้ิงช่วงยาวนานมากข้ึน 
ส่งผลให้อตัราการตายของพรรณไมใ้นช่วงปี 2559 เพ่ิม
มากข้ึนและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพรรณไมไ้ม่ผลดัใบในป่า
ดิบ เ ข า  อย่ า ง ไร ก็ ต าม พ้ืน ท่ี แนวรอยต่ อ ท่ี มี ก า ร
เปล่ียนแปลงปัจจยัแวดลอ้มสูงน้ีส่งผลดีต่อการตั้งตวัของ
พรรณไมเ้ด่นจากป่าผลดัใบ ท าให้สามารถรุกเขา้ไปตั้ง
ตวัอยูบ่นพ้ืนท่ีระดบัสูงและทดแทนพรรณไมเ้ดิมจากป่า
ดิบเขาระดบัต ่าได ้
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ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน า้บาดาลและการแพร่กระจายความเค็ม 
ในพืน้ทีลุ่่มน า้ห้วยหลวงตอนกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

Impact of climate change on groundwater resources and salinity distribution 
in Central Huai Luang Basin, Northeast Thailand 

 
เกวรี พลเก้ิน1,2* โพยม สราภิรมย์1,3 และ เกรียงศกัด์ิ ศรีสุข1 

 
1 สถาบนัวจิยัทรัพยากรน ้ าใตดิ้น มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 

2 ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
3 ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
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บทคดัย่อ 
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลต่อระบบอุทก

วิทยาการเพ่ิมเติมน ้ าบาดาล และการไหลของน ้ าบาดาล 
การแพร่กระจายน ้ าบาดาลเค็ม และรวมทั้ งดินเค็ม 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าห้วยหลวงตอนกลาง จังหวดั
อุดรธานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีภายใตอิ้ทธิพลเกลือ (salt-affected 
area)  การศึกษาผลกระทบของน ้ าบาดาลและการ
แพร่กระจายความเค็มใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 
ร่วมกับขอ้มูลอุทกธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีศึกษา พบว่าใน
อนาคต 30 ปีข้างหน้า พ้ืนท่ีห้วยหลวงตอนกลางจะ
ประสบปัญหาพ้ืนท่ีน ้ าบาดาลเค็มและดินเค็มขยายตัว
มากข้ึนจากปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณน ้ าฝนท่ีเพ่ิม
มากข้ึน แต่ก็มีการเพ่ิมเติมน ้ าบาดาลเพียงพอให้สามารถ
สูบใชน้ ้ าบาดาลเพ่ิมข้ึนจากท่ีใชใ้นปัจจุบนั 3-4 เท่า ผล
การศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการใชน้ ้ า
บาดาล การใชพ้ื้นท่ี รวมทั้งการก าหนดแนวทางจดัการ
และลดความเส่ียงของปัญหาทรัพยากรน ้ าและดินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนต่อไป 
 

บทน า 
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าห้วยหลวงตอนกลาง เป็นพ้ืนท่ีส าคญัใน

การการเกษตรกรรมของจงัหวดัอุดรธานี แต่พ้ืนท่ีน้ีกลบั
ประสบกับปัญหาความเค็มทั้งในน ้ าบาดาลและดินเค็ม 
แหล่งความเค็มหลักมาจากชั้นเกลือหินในหมวดหิน

มหาสารคามท่ีแทรกตวัอยู่ใตพ้ื้นดิน (สมศรี, 2539) การ
ไหลของน ้ าบาดาลเป็นสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลง
และการกระจายความ เค็ม  (Srisuk, 1994) ซ่ึ งการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสัมพนัธ์โดยตรงกับการ
เพ่ิมเติมน ้ าบาดาล ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของระดับน ้ าบาดาล ท าให้น ้ าบาดาลระดับต้ืนและเกิด
การแพร่กระจายความ เค็ม  (Ghassemi et al., 1995; 
Saraphirom et al., 2013) งานวิจยัน้ีมีเป้าหมายเพ่ือศึกษา
แนวโนม้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อการแพร่กระจายของพ้ืนท่ีน ้ าบาดาลต้ืน น ้ าบาดาลเค็ม 
และดินเค็ม และศึกษาหาแนวทางในการใช้ประโยชน์
แหล่งน ้ าบาดาลอยา่งสมดุงและยัง่ยนื 
 

วธีิการศึกษา 
แบบจ าลองคณิตศาสตร์น ้ าบาดาลท่ีสามารถจ าลอง

การไหลในสภาวะความหนาแน่นไม่คงท่ีของน ้ าบาดาล
เค็มได้ (SEAWAT) ท่ีสนับสนุนโดยแบบจ าลองอุทก
วทิยาเพ่ือการประเมินการเพ่ิมเติมน ้ าบาดาล (HELP3) ถูก
น าม าใช้ เพื่ อ ศึ กษาแนวโน้มผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการแพร่กระจายพ้ืนท่ีน ้ า
บาดาลต้ืนและพ้ืนท่ีกระจายความเค็ม แบบจ าลองจดัท า
ข้ึนโดยใช้ขอ้มูลพ้ืนฐานและการส ารวจภาคสนามทาง
อุทกธรณีวิทยาและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธรณีวิทยา 
อุทกธรณีวิทยา ภูมิอากาศ การใชท่ี้ดิน และชนิดดิน เป็น
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ตน้ และใช้ขอ้มูลระดับน ้ าบาดาล ความเค็มน ้ าบาดาล 
และความเค็มของดิน ท่ีมีการติดตามขอ้มูลสองช่วงเวลา 
คือ ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2558 และ ปี พ.ศ. 2553-2555 ในการ
ปรับเทียบและสอบทานแบบจ าลอง ตามล าดบั ในขณะท่ี
การกระจายดินเค็มได้จากการการพฒันาแบบจ าลอง
ความเส่ียงดินเค็ม ซ่ึงใช้ผลจากแบบจ าลองน ้ าบาดาล
ร่วมกับระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการ
ประเมินความเส่ียงของดินเค็ม โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินในแบบจ าลองความเส่ียงดินเค็มประกอบดว้ย 
ดินเค็ม กลุ่มดิน พ้ืนท่ีชลประทาน น ้ าบาดาลเค็ม และน ้ า
บาดาลต้ืน และใช้ข้อมูลความเค็มของดิน ท่ีท าการ
ติดตามในภาคสนามในการปรับเทียบแบบจ าลอง 

จากนั้ นน าแบบจ าลองดังกล่าวไปท านายหรือฉาย
ภาพการเปล่ียนแปลงของน ้ าบาดาลต้ืนและพ้ืนท่ีน ้ า
บาดาลเค็มในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึง 2588 หรือ 30 ปีใน
อนาคต การท านายคร้ังน้ีใชผ้ลการท านายภูมิอากาศใน

อนาคตของแบบจ าลองภูมิอากาศของ CanESM2 ท่ี
จ าลองโดยใช้เง่ือนไขขอบเขตและเง่ือนไขเร่ิมตน้จาก
แบบจ าลองภูมิอากาศโลก จ านวน 3 กรณีจ าลอง ในการ
ประเมินผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 
ไดแ้ก่ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝนและ
อุณหภูมิจากปัจจุบนัมาก (RCP8.5) ปานกลาง (RCP4.5) 
และนอ้ย (RCP2.6) (Chaowiwat et al., 2017) แบบจ าลอง
และข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อน ้ าบาดาลและการกระจาย
ความเคม็ในการศึกษาคร้ังน้ี แสดงดงัในภาพท่ี 1 

ปริมาณน ้ าบาดาลท่ีสามารถใชไ้ด้อย่างย ัง่ยืนภายใต้
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ได้ท าการประเมินโดย
พิจารณาจากปริมาณการสูบน ้ าบาดาลสูงสุดของบ่อ
บาดาลในปี 2558 ท่ีไม่ก่อให้เกิดการลดระดบัน ้ าบาดาล
และไม่ท าใหน้ ้ าบาดาลเคม็เพ่ิมข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่1  องคป์ระกอบของแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์และขอ้มูลต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษา 
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษาภูมิอากาศในอนาคตพบว่าปริมาณฝน

และอุณหภูมิในอนาคตมีแนวโน้มสูงข้ึนทั้ งสามกรณี
สภาพอากาศ โดยมีอุณหภูมิรายปีเฉล่ียสูงกว่าปัจจุบัน 
1.6 , 1.7 และ 2.07  oC ในกรณี RCP2.6 , 4.5 และ 8.5 
ตามล าดับ ในขณะท่ีปริมาณน ้ าฝนรายปีเฉล่ียสูงกว่า
ปัจจุบัน 76, 88 และ 136 มม./ปี ในกรณี RCP2.6, 4.5 
และ 8.5 ตามล าดบั 

ท าให้มีแนวโนม้ปริมาณการเพ่ิมเติมน ้ าบาดาลท่ีมาก
ข้ึนซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากการเพ่ิมข้ึนของฝน ทั้งน้ีการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิมีผลต่อการเพ่ิมเติมน ้ าบาดาลน้อย
เน่ืองจากอุณหภูมิมีความอ่อนไหวต่อกระบวนการเติมน ้ า
บาดาลน้อยมาก การเปรียบเทียบสมดุลน ้ าในชั้ นน ้ า
บาดาลทั้ง 3 กรณี พบวา่ส่วนของการเพ่ิมเติมน ้ าและการ
เปล่ียนแปลงปริมาตรกกัเก็บของชั้นน ้ าบาดาลมีแนวโนม้

สูงข้ึนกวา่ปัจจุบนั ท าใหมี้แนวโนม้ของการเพ่ิมระดบัน ้ า
บาดาลท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท าให้เกิด
การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีน ้ าบาดาลต้ืนอยา่งมีนัยส าคญั โดย
จะมีการขยายพ้ืนท่ีน ้ าบาดาลต้ืนครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 
64.42 ของพ้ืนท่ีศึกษา ในปี พ.ศ. 2588 ในกรณี RCP8.5 
และมีรูปแบบเดียวกนัในการท านายกรณี RCP4.5 และ 
RCP2.6 แต่รุนแรงน้อยกวา่ ในส่วนของพ้ืนท่ีน ้ าบาดาล
เค็มทั้งน ้ าบาดาลระดบัต้ืนและน ้ าบาดาลระดบัลึกไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยในปี 2588 
จะมีพ้ืนท่ีน ้ าบาดาลเค็มเพ่ิมข้ึนจากกปัจจุบนัครอบคลุม
ร้อยละ 32.29 และ 22.78 ของพ้ืนท่ีศึกษา ส าหรับน ้ า
บาดาลระดบัลึก และน ้ าบาดาลระดบัต้ืน ตามล าดบั (ภาพ
ท่ี 2) ในกรณี RCP8.5 เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง 3 กรณี
ภูมิอากาศพบว่าพ้ืนท่ีน ้ าบาดาลเค็มไดรั้บผลกระทบไม่
แตกต่างกนั 

 

 

ภาพที ่2 เปรียบเทียบน ้ าบาดาลและการแพร่กระจายความเคม็ในปัจจุบนัและอนาคตจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
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ผลการศึกษาผลกระทบจากการ เป ล่ียนแปลง
ภูมิอากาศต่อดินเคม็ พบวา่ในปี พ.ศ. 2588 พ้ืนท่ีเส่ียงดิน
เคม็ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 76.97 ของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงเพ่ิม
มากข้ึนจากปัจจุบนัประมาณร้อยละ 27.89 ของพ้ืนท่ีเส่ียง
ดินเค็มในปี 2558 ในกรณี RCP8.5 (ภาพท่ี 2) และมี
รูปแบบเดียวกันในการกรณี RCP4.5 และ RCP2.6 แต่
รุนแรงนอ้ยกวา่ 

การศึกษาปริมาณการใชน้ ้ าบาดาลอย่างย ัง่ยืนภายใต้
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ พบว่าในอนาคตสามารถใช้
น ้ าบาดาลเพ่ิมมากข้ึนกวา่ปัจจุบนั 81,595-94,444 ม3/วนั 
หรือร้อยละ 335-403 ซ่ึงกรณี RCP8.5 มีแนวโน้มของ
ปริมาณการใชน้ ้ าบาดาลอยา่งย ัง่ยนืสูงสุด 

จากผลการศึกษาเห็นได้ชัดว่าการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน ้ าฝนส่ง
ผลกระทบต่อการเพ่ิมข้ึนของระดับน ้ าดาล พ้ืนท่ีน ้ า
บาดาลเค็มและดินเค็มเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ปรากฏการท่ีได้เคยเกิดข้ึนในเมือง Pampa Arenosa 
ประเทศอาเจนตินา ท่ีพบการแพร่กระจายของดินเค็ม
เน่ืองจากปริมาณฝนท่ีเพ่ิมข้ึนกว่า 200 มม/ปี (Ghassemi 
et al., 1995) รวมถึงการ ศึกษาผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อน ้ าและดินเค็มในพ้ืนท่ีห้วย
ขามเรียน จ.ขอนแก่น ท่ีพบวา่ดินเค็มมีแนวโนม้เพ่ิมมาก
ข้ึนเม่ือมีปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน (Saraphirom et al., 2013) 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวจะส่งผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตรในอนาคต เกิดขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์
พ้ืนท่ี รวมทั้ งระบบนิเวศวิทยา ซ่ึงจากผลการศึกษา
สามารถวางแผนการป้องกนั ควบคุม และจดัการในพ้ืนท่ี
ท่ีจะไดรั้บผลกระทบในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

สรุปผล 
ในอนาคต 30 ปีขา้งหน้า พ้ืนท่ีห้วยหลวงตอนกลาง

จะประสบปัญหาน ้ าบาดาลเคม็และดินเค็มรุนแรงข้ึนจาก
ปัจ จุบันในทุกๆ ภาพฉายการเป ล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การศึกษาไดบ่้งช้ีอยา่งชดัเจนวา่ปริมาณน ้ าฝน
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป็นตวัแปรส าคญัในการกระจายความเค็ม
ทั้ งในน ้ าบาดาลและดินเค็ม ส่วนปริมาณการใช้น ้ าท่ี

ย ัง่ยืนนั้ นสามารถสูบใช้น ้ าบาดาลเพ่ิมข้ึนจากท่ีใช้ใน
ปัจจุบันได้ในทุกกรณีภาพฉายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เน่ืองมาจากปริมาณการใชน้ ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี
ศึกษายงัมีปริมาณค่อนขา้งต ่า แต่อย่างไรก็ตามปริมาณ
การสูบน ้ าบาดาลท่ีสามารถสูบเพ่ิมไดต้อ้งอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมและมาตรการเฝ้าระวงัท่ีเหมาะสม 

จ ากก าร ศึ กษ า แนวโน้ม ผลกร ะทบจ ากกา ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการแพร่กระจายของ
พ้ืนท่ีน ้ าบาดาลต้ืน น ้ าบาดาลเค็ม และดินเค็ม และศึกษา
หาแนวทางในการใช้ประโยชน์แหล่งน ้ าบาดาลอย่าง
ย ัง่ยืน โดยใชแ้บบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ของน ้ าบาดาล 
และพฒันาแบบจ าลองความเส่ียงดินเค็ม พบว่าวิธีการ
ศึกษาท่ีน ามาใช้สามารถประเมินผลกระทบของน ้ า
บาดาลและดินเค็มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีมีลักษณะทางอุทก
ธรณีวทิยา และกระบวนการเกิดความเค็มท่ีคลา้ยคลึงกนั
ได้ ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการใช้น ้ าบาดาล  การก ากับดูแล (groundwater 
governance) การใช้ท่ีดิน รวมทั้ งการก าหนดแนวทาง
จัดการและลดความเส่ียงของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเกิด 

CH4 จากการปลูกข้าว และเพ่ือศึกษาปริมาณการเกิด 
GHG ในนาข้าวอินทรีย์ พ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ภาพรวม
ของการปลดปล่อย CH4 ในนาขา้วอินทรียต์ลอดฤดูกาล
เพาะปลูก พบวา่ นาขา้วอินทรียใ์นพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มี
การปล่อย CH4 น้อยกว่างานวิจัยอ่ืนค่อนข้างมาก โดย 
CH4 จะแพร่สู่บรรยากาศได้ 3 ทาง คือ 1) แพร่ผ่านตน้
ขา้วทางเน้ือเยือ่แบบแอเรงคิมา คิดเป็น 70% 2) แพร่ผ่าน
ทางดินคิดเป็น 30% และ 3) แพร่ผา่นทางฟองอากาศซ่ึงมี
ปริมาณนอ้ยมากหรือไม่พบในกระบวนการ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณการปลดปล่อย CH4 ในนา
ขา้วอินทรีย ์พ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ คือ ปัจจยัดา้นชนิดดิน
และชุดดิน และปัจจัยด้านระดับน ้ าในนา เน้ือดินท่ีมี
อนุภาคขนาดใหญ่จะมีการปล่อย CH4 ได้มากกว่า ใน
ขณะเดียวกนัคุณสมบติัของการเก็บกกัคาร์บอนในดินก็
ส่งผลร่วมดว้ยเช่นกนั โดยระดบัน ้ าในนาขา้วไม่ควรเกิน 
20 ซม. เม่ือระดับน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนจะท าให้ต้นข้าวมีการ
ปล่อย CH4 เพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางการจัดการน ้ าในแปลงนาขา้วให้น้อยท่ีสุด 
และการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีปริมาณอินทรีย์วตัถุ
เพ่ิมสูงข้ึนโดยใชถ่้านแกลบ จะช่วยลดปริมาณการปล่อย 
CH4 ในนาข้าวลงได้ อันจะน าไปสู่การท านาอินทรีย์
คาร์บอนต ่าและการลดภาวะโลกร้อนในการท านา 
 

 
 

บทน า 
ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยสาเหตุหลักของ
ปัญหาน้ีเกิดจากก๊าซเรือนกระจก (GHG) โดยการเกิด 
GHG จากภาคการเกษตรเป็นประเด็นหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บ
ความสนใจในระดบัโลก โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงเป็น
ประเทศเกษตรกรรมมีการปล่อย GHG ประมาณ 55.71 
ลา้นตนั ในรูป CO2 eq ซ่ึงเป็นอนัดบั 2 รองจากภาคการ
ใชพ้ลงังานและการขนส่งคิดเป็น 15.89% ของการปล่อย 
GHG ทั้งหมดของประเทศไทย และแหล่งปล่อยท่ีส าคญั
ของภาคการเกษตรคือการปลูกขา้ว (นาฏสุดา และ นพ
พล, 2559) 

การบริโภคขา้วอินทรียก์ าลงัเป็นท่ีนิยมในยคุปัจจุบนั 
โดยพบวา่การท านาอินทรียมี์การปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) 
มากกวา่นาเคมีเพราะแนวทางในการท าเกษตรอินทรียมี์
การเติมอินทรียว์ตัถุลงในดิน สารอินทรียจ์ะถูกยอ่ยสลาย
โดยจุลินทรียใ์นดิน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้เกิด CH4 คือสภาพ
ไร้อากาศในนาขา้ว การท านาท่ีมีน ้ าขงัจะส่งผลให้เกิด
สภาวะขาดออกซิเจนและเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์
โดยไม่ใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์กลุ่ม Methanogenic 
Bacteria จึงมีการผลิต CH4 และปลดปล่อยสู่บรรยากาศ 
(Munakata-Marr, 2012) อนัเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหา
ภาวะโลกร้อน โดย CH4 จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศได้
โดยการเคล่ือนท่ีผา่นช่องวา่งในล าตน้ขา้วเป็นหลกั ซ่ึงมี
ปัจจยัหลายอยา่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อย CH4 
จากนาขา้ว เช่น พนัธ์ุขา้ว การจดัการน ้ า การใชปุ๋้ย ความ
หนาแน่นของตน้ขา้ว เป็นตน้ (Towprayoon, 1999) 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาพ้ืนท่ีท่ี
ท าการปลูกข้าวอินทรีย์บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซ่ึงเป็น
แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิท่ีส าคัญของประเทศ และมี
คุณลกัษณะพ้ืนท่ี คุณสมบติัของดินท่ีใชป้ลูกขา้วแตกต่าง
จากภูมิภาคอ่ืนๆ โดยจะครอบคลุมเขตพ้ืนท่ี อ.พยคัฆภูมิ
พิสยั จ.มหาสารคาม  อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ และอ.ปทุม
รัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เพ่ือหาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเกิด CH4 
จากการปลูกขา้ว และเพ่ือศึกษาปริมาณการเกิด GHG ใน
สภาพปัจจุบนัและเป็นแนวทางในการลดปริมาณการเกิด 
GHG ท่ีจะเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ อนัจะส่งผลต่อการเกิด
สภาวะโลกร้อนต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
ด าเนินการศึกษาตามปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ชนิดของ

พนัธ์ุขา้ว ชนิดของการท านา ชนิดของดินและชุดดิน และ
ระดบัการเก็บกกัน ้ าในนาขา้ว โดยศึกษาตามช่วงระยะ
การเจริญเติบโตของขา้ว ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 เร่ิมหวา่นถึงแตกกอ (0 - 60 วนั) 
ระยะท่ี 2 แตกกอถึงออกรวง (60 - 90 วนั) 
ระยะท่ี 3 ออกรวงถึงเก็บเก่ียว (90 - 120 วนั) 
การเก็บตวัอย่างก๊าซมีเทนจากนาขา้ว จะใชอุ้ปกรณ์

การเก็บแบบ Closed chamber ซ่ึงท าด้วยแผ่นอะคริลิก 
ขนาด 30 x 30 x 50 เซนติเมตร โดยจะใช้ป๊ัมดูดก๊าซ
ตวัอย่างมาเก็บไวใ้นถุงเก็บตวัอย่างอากาศ (Tedlar bag) 
ในช่วงเวลา 0, 5, 10, 15, 20, 25 นาที ใชไ้ซริงค์ดูดก๊าซ
ตัวอย่าง จ านวน 10 มล. และน ามาเก็บไว้ในหลอด
สุญญากาศ  (Vacutainer tube) ทัน ที  จ ากนั้ นน าไป
วิเคราะห์ CH4 ท่ีเกิดข้ึนโดยใช ้GC (Minamikawa et al., 
2015) 
 

ผลและวจิารณ์ 
1. ผลของพนัธ์ุขา้ว พบว่า ขา้วหอมมะลิมีการปล่อย 

CH4 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ไรซ์เบอร่ี และขา้วเหนียวด า 
ตามล าดับ โดยการปลดปล่อยก๊าชมีเทนในแต่ละสาย
พนัธ์ุขา้วมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญั ซ่ึงพนัธ์ุ
ขา้วมีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนโดยทางออ้ม แต่มี
ผลต่อสรีระของตน้ขา้วโดยทางตรง เช่น ความหนาแน่น

ของตน้ขา้วจ านวนใบ ความยาวราก และขนาดของล าตน้
ขา้ว 
 

ตารางที ่1  การปลดปล่อย CH4 จากแต่ละสายพนัธ์ุขา้ว 

พนัธ์ุขา้ว 
CH4 ในตน้ขา้ว  

(g/m2/crop) 
CH4 ในดิน 
(g/m2/crop) 

ผลรวม CH4 
(g/m2/crop) 

ขา้วหอมมะลิ 3.80 (70.2%) 1.61 (29.8%) 5.41 

ขา้วเหนียวด า 3.78 (70.1%) 1.61 (29.9%) 5.39 

ไรซ์เบอร์ร่ี 3.79 (70.2%) 1.61 (29.8%) 5.40 

 

ตารางที่ 2   การปลดปล่อย CH4 จากแต่ละชนิดของดิน
และชุดดิน 

ชุดดิน เน้ือดิน %TOC 
CH4 emission 
(g/m2/crop) 

Nad 
ดินร่วนปนทราย 
ดินทรายปนร่วน 

0.42 4.13 

Ndg ดินทรายปนร่วน 0.59 4.05 

Bli 
ดินทราย 

ดินทรายปนร่วน 
0.59 4.03 

Chi 
ดินร่วนเหนียวปน
ทราย, ดินทราย 

1.09 3.84 

Pho 
ดินร่วนปนทราย 

ดินทราย 
0.68 3.96 

 

2. ผลของชนิดของดินและชุดดิน พบวา่ ชุดดินนาดูน 
(Nad) มีการปลดปล่อย CH4 มากท่ีสุด รองลงมาคือ โนน
แดง (Ndg) บัวลาย (Bli) พล (Pho) และ ช านิ (Chi) โดย
ชุดดินมีความสัมพนัธ์ต่อการส่งผ่านก๊าซมีเทนจากต้น
ขา้ว เน่ืองจากชุดดินแต่ละชนิดจะมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่าง
กัน ข้ึนกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  อ นุภาค ดิน 
อิ นท รี ย วัต ถุ  อิ นท รี ย์ค า ร์ บ อน  เ ป็ น ต้น  ท า ใ ห้
ความสามารถในการสร้าง CH4 ในแต่ละชุดดินมีความ
แตกต่างกนั (Wang et al., 1993) ชุดดินท่ีมีองคป์ระกอบ
ของอนุภาคตะกอนสูงจะสามารถเก็บกกัคาร์บอนไดสู้ง
กวา่ชุดดินอ่ืน ๆ โดยการเลือกใชถ่้านแกลบในนาขา้ว จะ
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ช่วยเพ่ิมการเก็บกักคาร์บอนในดินและลดการปล่อย 
GHG ได ้เน่ืองจากคาร์บอนมีความเสถียรและคงทนต่อ
การยอ่ยสลาย (เสาวคนธ์ เหมวงษ ์และคณะ, 2559) 

เน้ือดินท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่จะมีการปล่อย CH4 ได้
มากกวา่ เน่ืองจากอนุภาคจะมีการเกาะตวักนัหลวมๆ ท า
ให้มีช่องวา่งขนาดใหญ่ จึงท าให้น ้ าและอากาศไหลผ่าน
ไดดี้กวา่เน้ือดินอนุภาคขนาดเล็กท่ีมีการเกาะตวักนัแน่น
กวา่จึงท าใหอ้ากาศไหลผา่นไดน้อ้ยกวา่ 
 

ตารางที ่3  การปลดปล่อย CH4 จากแต่ละสายพนัธ์ุขา้ว 

พนัธ์ุขา้ว CH4 emission (g/m2/crop) 

นาด า 3.91 

นาหวา่น 3.86 

นาหยอด 3.70 

 

ตารางที ่4  การปลดปล่อย CH4 จากระดบัน ้ ากกัเก็บในนา
ขา้วในแต่ละระดบั 

พนัธ์ุขา้ว ระดบัน ้า CH4 (g/m
2/crop)  

ขา้วหอมมะลิ 0-10 ซม. 
10-20 ซม. 
> 20 ซม. 

3.112 
3.922 
4.175 

ขา้วเหนียวด า 0-10 ซม. 
10-20 ซม. 
> 20 ซม. 

2.339 
 2.751 
4.006 

ไรซ์เบอร์ร่ี 0-10 ซม. 
10-20 ซม. 
> 20 ซม. 

3.271 
3.566 
4.043 

 

3. ผลของประเภทของการท านา พบว่า นาด ามีการ
ปลดปล่อย CH4 มากท่ีสุด รองลงมา คือ นาหวา่น และนา
หยอด โดยประเภทของการท านาส่งผลต่อการปลดปล่อย
ก๊าซมีเทนในนาขา้วอินทรียอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญั เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีนาขา้วแต่ละประเภทมีวธีิการปลูกท่ีแตกต่างกนั อีก
ทั้ งย ังประกอบไปด้วยชุดดินและเ น้ือดินท่ี มีความ

หลากหลาย จึงท าให้ประ เภทนาไม่สามารถบอก
ความสมัพนัธ์กนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. ผลของระดบัน ้ ากกัเก็บในนาขา้ว พบวา่ ระดบัน ้ าท่ี
มากกวา่ 20 ซม. มีการปลดปล่อย CH4 มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ระดบัน ้ า 10–20 ซม. และระดบัน ้ า 0-10 ซม. โดยเม่ือ
ระดบัน ้ าเพ่ิมสูงข้ึนจะท าให้ตน้ขา้วมีการปล่อยก๊าซมีเทน
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเกิดสภาพไร้อากาศท าใหมี้เทนจาก
ดินส่งผ่านตน้ขา้วสู่บรรยากาศมากข้ึน และเม่ือระดบัน ้ า
ลดลงตน้ขา้วจะปล่อยก๊าซมีเทนลดลง 
 

สรุปผล 
แนวทางการจัดการน ้ าในแปลงนาขา้วให้น้อยท่ีสุด 

จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CH4 ในนาขา้วลงไดโ้ดยไม่
ส่งผลต่อผลผลิตขา้วโดยรวม โดยพบวา่ ระดบัน ้ าในนา
ขา้วไม่ควรเกิน 20 ซม. นอกจากน้ีการปรับปรุงคุณภาพ
ดินให้มีปริมาณอินทรีย์วตัถุเพ่ิมสูงข้ึนจะช่วยให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ และสามารถเก็บกกัคาร์บอนอินทรีย์
ในดินได้มากข้ึน โดยการเลือกใชถ่้านแกลบในนาขา้ว 
เพ่ือช่วยเพ่ิมการเก็บกกัคาร์บอนในดินจะลดการปล่อย 
GHG ได ้เน่ืองจากคาร์บอนมีความเสถียรและคงทนต่อ
การย่อยสลาย จึงช่วยลดภาวะโลกร้อนในการท านา อนั
จะน าไปสู่การท านาอินทรียค์าร์บอนต ่าเพ่ือลดขอ้กีดกนั
ทางการคา้จากต่างประเทศ 
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ความหลากชนิดของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศเกษตร:  
กรณีศึกษาแปลงเกษตรผสมผสานบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 

Diversity of insect pests and natural enemies in integrated farming system:  
a case of Ban Mo, Khwao Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดของแมลงศัตรูพืชและ

แมลงศัต รู ธ ร รมชา ติ ใน ระบบ นิ เ วศ เ กษตร  ไ ด้
ท าการศึกษาในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรผสมผสานบ้านหมอ้ 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม โดยเก็บ
ตวัอยา่งแมลงในระหวา่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560-เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 ดว้ยวิธีการเก็บ 2 แบบ 3 วิธีการ คือ 
การเก็บแบบรายเดือนและการเก็บแบบ 24 ชัว่โมง ดว้ย
กับดักมุง้ (Malaise trap) กับดักแสงไฟ (Mercury vapor 
trap) และสวิงจบัแมลง (Sweep net) เก็บตวัอย่าง 2 ช่วง 
คือ ในฤดูเพาะปลูกขา้วและหลงัฤดูเก็บเก่ียวขา้ว ผลจาก
การศึกษาพบแมลงทั้ งหมด 13 อันดับ 109 วงศ์ 520 
morphospecies แบ่ง เ ป็นแมลงศัต รู พืช  55 วงศ์  286 
morphospecies โด ยพบแมล งศัต รู พื ช  อ ยู่ ใ น ว งศ์  
Pyralidae มากท่ีสุด และพบแมลงศตัรูธรรมชาติ 34 วงศ์ 
197 morphospecies พ บ ม า ก ท่ี สุ ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์  
Ichneumonidae แ ล ะ แ ม ล ง อ่ื น  ๆ  19 ว ง ศ์  37 
morphospecies จากการศึกษา พบวา่ ในฤดูเพาะปลูกขา้ว
พบแมลงศตัรูธรรมชาติมากกว่าแมลงศตัรูพืช และหลงั
ฤดูกาลเก็บเก่ียวขา้วพบแมลงศตัรูพืชมากกว่าแมลงศตัรู
ธรรมชาติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมทางการเกษตรท่ี
แตกต่างกนัทั้งภายในพ้ืนท่ีศึกษา และบริเวณโดยรอบ แต่
จ านวนแมลงศตัรูพืชกบัแมลงศตัรูธรรมชาติในแต่ละช่วง
เก็บขอ้มูลมีแนวโนม้สัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั จาก

กิจกรรมการเพาะปลูกท่ีหลากหลายรูปแบบภายในพ้ืนท่ี 
ท าให้พ้ืนท่ี เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตและดึงดูดแมลง
ศตัรูธรรมชาติเขา้มา ก่อให้เกิดกลไกการควบคุมแมลง 
ศตัรูพืชโดยธรรมชาติ 
 

บทน า 
ร ะบบ เ กษ ต รผสมผส าน  ( Integrated Farming 

System) เป็นระบบเกษตรท่ีมีการปลูกพืช และมีการเล้ียง
สตัวห์ลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกนั โดยท่ีกิจกรรมการ
ผลิตแต่ละชนิดเ ก้ือกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในไร่นาอย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น การเล้ียง
ปลาในนาขา้ว โดยปลาก็ได้อาหารจากนาขา้วส่วนตน้
ขา้วก็ได ้ปุ๋ยจากปลา นอกจากนั้นปลายงัช่วยก าจดัศตัรู
ในนาข้าว เช่น แมลงศัตรู และวชัพืชอีกด้วย (มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน, 2557) หลักการส าคัญของระบบ
เกษตรผสมผสาน คือ การรักษาสมดุลของระบบ นิเวศ
ลดการใชส้ารเคมีการเกษตรหรือใชแ้นวทางเลือกอ่ืนใน
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (Integrated Pest Management-IPM) ก็เป็นอีก
แนวทางในการป้องกนั ก าจดัศตัรูพืช โดยการจดัการและ
เลือกสรรวธีิการมาใชร่้วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ควบคุมศัตรูพืช และได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพส่ิงแวดลอ้ม (อรรถ และคณะ, 
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2551) ซ่ึง เ ป็นการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ  
(Natural enemies) ของศัตรูพืชท่ี ประกอบด้วย ตัวห ้ า
หรือแมลงห ้ า  (Predators) ตัวเ บียนหรือแมลงเบียน 
(Parasites หรือ Parasitoids) เ ช้ือโรค (Pathogens) ของ
ศตัรูพืช และจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์อ่ืน ๆ ไปท าการ
ควบคุมศตัรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลงศตัรูพืช โรคพืช หรือ
วชัพืช ซ่ึงการเรียนรู้ถึงความเคล่ือนไหวของประชากร 
ศตัรูพืช เขา้ใจวธีิการจดัการศตัรูพืช รู้จกับทบาทของศตัรู
ธรรมชาติศัตรูพืช วงจรชีวิต ห่วงโซ่อาหารจึง เป็น
ส่ิงจ าเป็นเพ่ือให้ศัตรูธรรมชาติยงัคงอยู่เพ่ือประโยชน์
ของเกษตรกร (นิรนาม , ม.ม.ป.) โดยการท าเกษตร
ผสมผสานเป็นเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมให้เกิดความ หลากชนิดของแมลงศตัรูธรรมชาติ 
ท าให้เกิดการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยธรรมชาติ เพื่อ
เป็นการท าความเขา้ใจเก่ียวกับแมลงศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติให้ดียิ่งข้ึน งานวิจัยน้ีจึงท าการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของแมลงทั้ ง  2  ก ลุ่ม โดย
เปรียบเทียบในระหว่างฤดูท านา และนอกฤดูท านาใน
พ้ืนท่ีท าการเกษตรผสมผสาน บ้านหม้อ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
พ้ืนท่ีเก็บตวัอย่าง คือ แปลงเกษตรผสมผสานบ้าน

หมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ตั้งอยูท่ี่
พิกัด UTM 48Q 323084 1789588 มีพ้ืนท่ี 10 ไร่ ท า
เกษตรผสมผสานในรูปแบบอินทรีย ์ท่ีมีกิจกรรมทาง
การเกษตรหลากหลาย ประกอบดว้ย ปลูกไมย้ืนตน้ทาง
เศรษฐกิจ ไมผ้ล นาขา้ว พืชผกัสวนครัว และสระน ้ า มี
พ้ืนท่ี ประกอบดว้ย สวนป่ายคูาลิปตสั นาขา้วใชส้ารเคมี 
และชุมชน 

ท าการเก็บตวัอย่างแมลงในพ้ืนท่ีวิจยัระหว่างเดือน
สิงหาคม 2560-มีนาคม 2561 ดว้ยวธีิการ คือ 1) กบัดกัมุง้ 
(Malaise trap)  2)  กับดักแสงไฟ (หลอดแสงจันทร์ , 
Mercury vapor trap) และ 3) สวิงจับแมลง  (Sweep net) 
เก็บตวัอยา่งในฤดูท านาและนอกฤดูท านา 

โดยกับดักมุง้ จ านวน 2 หลงั กางไวใ้นบริเวณใกล้
แปลงนา และบริเวณสวนไม้ยืนต้น เก็บตัวอย่างเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อศึกษาความหลากชนิดของแมลงใน
ฤดูท านาและนอกฤดูท านา 

ท าการเก็บตวัอยา่ง 24 ชัว่โมง เพื่อศึกษาการออกบิน
ของแมลงในแต่ละชัว่โมง คือ ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. 
เก็บแมลงโดยใชก้บัดกัแสงไฟหลอดแสงจนัทร์ และเวลา 
07.00-17.00 น. เก็บตวัอย่างแมลงโดยใช้สวิงจับแมลง 
เก็บตวัอยา่งทุก 1 ชัว่โมง คร้ังละ 15 นาที 

ระบุชนิด และพยายามแยกเป็น morphospecies จาก
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกโดยใชคู้่มือต่าง ๆ น า
ผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลความหลากชนิดของแมลงศตัรูพืช
และศตัรูธรรมชาติ 
 

ผลและวจิารณ์ 
จากระยะเวลาการเก็บตัวอย่างทั้ งหมด 7 เดือนนั้ น 

แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ช่วงของฤดูท านา ไดแ้ก่ ในฤดูท า
นาเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560 และหลงัฤดูท านาเดือน
ธนัวาคม 2560-มีนาคม 2561 ผลจากการศึกษาพบแมลง
ทั้งหมด 13 อนัดบั 109 วงศ ์520 morphospecies แบ่งเป็น
แมลงศตัรูพืช 55 วงศ์ 289 morphospecies โดยพบแมลง
ศตัรูพืช อยูใ่นวงศ์ Pyralidae มากท่ีสุด และพบแมลงศตัรู
ธรรมชาติ 34 วงศ ์193 morphospecies พบมากท่ีสุดอยูใ่น
วงศ์ Ichneumonidae (ตารางท่ี 1) โดยมีรายละเอียดตาม
วธีิการศึกษาดงัน้ี 

1. ความหลากชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติเกบ็กบัดกัมุ้ง 
จากการเก็บตวัอย่างแมลงโดยใชก้ับดักมุง้แยกเก็บ

เป็นรายเดือน ในฤดูท านาพบแมลงทั้งหมด 12 อนัดบั 60 
วงศ์ 173 mophospecies ซ่ึงประกอบด้วย แมลงศัตรู
ธรรมชาติ 50.80% แมลงศตัรูพืช 45.66% และแมลงอ่ืน ๆ 
3.54% เม่ือแยกพิจารณาตามระยะการเจริญเติบโตของ
ตน้ข้าว คือ ระยะแตกกอ ตั้ งท้อง และออกรวง พบว่า 
ระยะขา้วแตกกอมีความหลากชนิดแมลงมากท่ีสุด 94 
morphospecies (40 วงศ)์ 
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หลงัฤดูท านามีกิจกรรมการเพาะปลูกทั้งพืชสวนและ
พืชผักสวนครัว ประกอบด้วย พืชผักสวนครัว เช่น 
มะนาว พริก มะเขือ และถัว่ฝักยาว เป็นตน้ และไมผ้ล 
เช่น ส้มโอ มะม่วง และขนุน เป็นต้น นอกจากน้ีใน
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษามีการท านาปรัง พบตวัอย่าง
แมลงทั้ งหมด 10 อันดับ 69 วงศ์ 220 morphospecies 
ป ร ะ กอบด้ ว ย  แ มล ง ศัต รู พื ช  พบทั้ ง ห มด  1 2 5 
morphospecies 33 วงศ์ คิดเป็น 56.82% และแมลงศัตรู
ธรรมชาติ พบทั้งหมด 83 morphospecies 29 วงศ์ คิดเป็น 
37.73% 

จากสดัส่วนจ านวนของแมลงในฤดูท านาและหลงัฤดู
ท านามีความแตกต่างกัน ซ่ึงในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว
แมลงศตัรูธรรมชาติมีมากกว่าแมลงศตัรูพืช แต่หลงัฤดู
ท านาแมลงศตัรูพืชพบมากกวา่แมลงศตัรูธรรมชาติ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากในช่วงฤดูท านามีการปลูกขา้ว ภายใน
พ้ืนท่ีศึกษามีการปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ
หลากหลายชนิด จึงอาจเป็นแหล่งดึงดูดแมลงศัตรู
ธรรมชาติให้เข้ามาในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งอาศัย 
เน่ืองจากมีระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต
มากกว่า (กรมวิชาการเกษตร, 2555; พรศิริ และคณะ, 
2557) 

ส่วนหลังฤดูท านา มีการปลูกพืชผกัสวนครัวเพ่ิม
ข้ึนมา ส่วนไมผ้ลท่ีปลูกอยูใ่นระยะออกผล ในขณะพ้ืนท่ี
โดยรอบมีการท านา จึงพบสัดส่วนของแมลงศัตรูพืช
มากกว่าในฤดูกาลเพาะปลูกขา้ว จึงสามารถ กล่าวไดว้่า
ยิ่งมีความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรมาก
เท่าไร ยิ่งมีความหลากชนิดของแมลงมากข้ึน ดงันั้นเม่ือ
มีพืชท่ีเป็นแหล่งอาหารแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิด
มากข้ึน ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชก็มีมากข้ึน 
เช่นเดียวกบัความหลากหลายของแมลงศตัรูธรรมชาติ ท่ี
มีมากข้ึนเพราะมีแมลงศตัรูพืชท่ีเป็นอาหารหลากหลาย
ชนิด ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของห่วงโซ่อาหารใน
ระบบนิเวศท่ีผูบ้ริโภคล าดบัสูงจะคอยควบคุมปริมาณ
ของผูบ้ริโภคอนัดบัล่าง ยิ่งมีความหลากหลายของแมลง
ศัตรูธรรมชาติมากเท่าไร การควบคุมและก าจัดแมลง
ศตัรูพืชท่ีหลากหลายก็ยิง่มากข้ึน 

2. ความหลากชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติจากกบัดกัแสงไฟและสวงิจบัแมลง 
การเก็บตัวอย่างประชากรแมลงแบบ 24 ชั่วโมง 

ทั้งหมด 2 คร้ัง จาก 2 ช่วงฤดูกาล คือ ในฤดูท านา (ตุลาคม 
2560) และหลงัฤดูท านา (กมุภาพนัธ์ 2561) โดยใชก้บัดกั
แสงไฟ เพ่ือล่อแมลงในเวลากลางคืน (18.00-06.00 น.) 
และใชส้วิงจบัแมลงในเวลากลางวนั (07.00-17.00 น.) 
พบวา่ ในเวลากลางคืน แมลงมีความหลากชนิดมากกว่า
ในเวลากลางวนั โดยส่วนใหญ่จะพบกลุ่มแมลงศตัรูพืชท่ี
ออกบินในเวลากลางคืน คือ ผีเส้ือกลางคืน เพล้ียจกัจัน่ 
เป็นต้น และส่วนใหญ่จะพบกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติ
ออกมาในเวลากลางวนั คือ กลุ่มแตนเบียน ต่อเบียน และ
แมลงปอ เป็นต้น ซ่ึงตลอด 24 ชั่วโมง จะพบแมลง
ศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติออกมาทั้ งคืนในเวลา
ใกลเ้คียงกนั โดยออกมามากท่ีสุดในช่วง 22.00-02.00 น. 
และจะลดปริมาณลงอย่างชดัเจนในเวลากลางวนั ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. เป็นตน้ไป ซ่ึงมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน จากข้อมูลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงขอตั้ งข้อสังเกต
เก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีการฉีดพ่นใน
เวลากลางวนันั้นจะไปท าลายแมลงท่ีเป็นประโยชน์ คือ 
แมลงศัตรูธรรมชาติ ท่ีส่วนใหญ่จะออกมาในเวลา
กลางวนั ท าใหจ้ านวนของแมลงศตัรูธรรมชาติลดจ านวน
ลงไป ในขณะท่ีแมลงศัตรูพืชอาจจะหลบพกัในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงท่ีอาจท าใหไ้ดผ้ลกระทบการการฉีดพน่สารเคมี
ทางการเกษตรนอ้ยกวา่แมลงศตัรูธรรมชาติได ้

เม่ือแยกพิจารณาเฉพาะในฤดูท านา พบแมลงทั้งหมด 
13 อนัดบั 66 วงศ์ 213 morphospecies ประกอบดว้ย 1) 
แมลงศัตรูพืชทั้ งหมด 38 วงศ์ 132 morphospecies โดย
ส่วนใหญ่แมลงศตัรูพืชออกบินเวลา 01.00-02.00 น. และ
แมลงศตัรูพืชท่ีพบมากท่ีสุดใน ช่วงเวลาดงักล่าว คือ วงศ์ 
Cicadellidae จ านวน 6 species คือ Cofana spectra (เพล้ีย
จั ก จั่ น ข า ว ให ญ่ )  Nephotettix cincticep, Nephotettix 
malayanus, Nephotettix virescens (เพล้ียจกัจัน่เขียวขา้ว) 
Recilia dorsalis และ  Yamatotettix flavovittatus (เพ ล้ีย
จกัจัน่หลงัขีดขาว) และ 2) แมลงศตัรูธรรมชาติทั้งหมด 
23 วงศ์ 69 morphospecies ออกมาในเวลา 02.00-03.00 
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น. มากท่ีสุด คือ วงศ์ Carabidae จ านวน 6  species คือ 
แ ม ล ง ก ลุ่ ม ด้ ว ง ดิ น  ไ ด้ แ ก่  Clivina fossor, Nebria 
brevicollis, Ophionea ishii ishii, Unknown sp.4 , 
Unknown sp.5 และ Unknown sp.6 

ในหลงัฤดูท านา พบแมลงทั้งหมด 11 อนัดบั 71 วงศ์ 
212 morphospecies ประกอบด้วย  1 )  แมลงศัต รูพืช 
ทั้ งหมด  41 วงศ์  1 36 morphospecies ออกบินใน  2 
ช่วงเวลามากท่ีสุด คือ เวลา 00.00-01.00 และ 02.00-
03.00 น. คือ แมลงในวงศ ์Cicadellidae จ านวน 5 species 
ไ ด้ แ ก่  Nephotettix cincticep, Nephotettix malayanus, 
Nephotettix virescens และ Unknown sp.4 ทั้ง 2 ช่วงเวลา 
แต่จะพบ Idioscopus clypealis (เพล้ียจักจั่นมะม่วงปาก

ด า) เพ่ิมเฉพาะเวลา 00.00-01.00 น.และจะพบ Recilia 
dorsalis เพ่ิมเฉพาะเวลา 02.00-03.00 น. และ 2) แมลง
ศตัรูธรรมชาติทั้งหมด 27 วงศ ์67 morphospecies ออกมา
ในเวลา 18.00-19.00 น.มากท่ีสุด คือ วงศ์ Libellulidae 
จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ Acisoma panorpoides (แมลงปอ
บ้ าน ก้น กร ะ เ ป า ะ สี ฟ้ า )  แ ละ  Diplacodes trivialis 
(แมลงปอบา้นสองสีเขียวฟ้า) และจากช่วงเวลาการออก
บินของแมลงศตัรูพืชกบัแมลงศตัรูธรรมชาติ มีแนวโนม้
ไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกับในช่วงฤดูท านา คือ 
แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติออกบินมากใน
ช่วงเวลา 22.00-02.00 น. และลดปริมาณลงอยา่งชดัเจน
ในช่วงเวลา 07.00 น. เป็นตน้ไป 

 

ตารางที่ 1  จ านวนชนิดและวงศ์ของแมลงศตัรูพืชและแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีส ารวจพบใหแ้ปลงเกษตรผสมผสานบา้นหมอ้ 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

Order 
Number of family Number of morphospecies 

Natural Enemy Pests others Natural Enemy Pests other 
Ephemeroptera   1   1 
Odonata 2   11   
Orthoptera 4 3 3 16 24 4 
Dermapter 1   3   
Thysamopter  1   1  
Hemiptera 2 10 4 4 32 5 
Homoptera  5   36  
Neuroptera 2   3   
Coleoptera 5 11 4 26 40 10 
Trichoptera   5   11 
Lepidoptera  22   145  
Diptera 5 3 3 30 11 7 
Hymenoptera 13   100   

Total 34 55 20 193 289 38 
 
จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ การมีกิจกรรมทาง

การเกษตรท่ีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายกิจกรรม 
ส่งผลใหมี้แมลงศตัรูพืช และแมลงศตัรูธรรมชาติมีความ
หลากชนิดมากข้ึน คือ พ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต

และอาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการ
ควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยธรรมชาติไดห้ลากหลายชนิด 
และยงัช่วยกระจายความเส่ียงในการโดนท าลายของตน้
พืช ท าให้จ านวนของแมลงศัตรูพืชลดลงและลดความ
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เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อต้นพืชในพ้ืนท่ี ส่งผลให้ไม่
ก่อให้ เ กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และจะยิ่ง มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนหากใช้ร่วมกับวิธีการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน  (Integrated Pest Management-
IPM) โดยเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีการเกษตร
นั้น ๆ นอกจากจะไม่เป็น อนัตรายต่อระบบนิเวศแลว้ยงั
เป็นการอนุรักษแ์มลงศตัรูธรรมชาติ 
 

สรุปผล 
แมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติท่ีส ารวจในแปลง

เกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ ณ บา้นหมอ้ อ าเภอเมือง 
จังหวดัมหาสารคาม ตั้ งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560-
เดือนมีนาคม พ.ศ.  2561 มีความหลากชนิดสูง โดย
ในช่วงฤดูท านาและหลงัฤดูท านามีชนิดพรรณท่ีสมัพนัธ์
กบักิจกรรมการเพาะปลูก และพบอีกว่าแมลงศตัรูพืชมี
การออกบินมากในช่วงเวลากลางคืน ส่วนแมลงศัตรู
ธรรมชาติออกบินในเวลากลางวนัมากกวา่ จึงกล่าวไดว้า่
กิจกรรมทางการเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย ์สามารถ
ช่วยให้ระบบนิเวศมีการท างานตามธรรมชาติในการ
ควบคุมศัตรูพืช ท่ีเป็นการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและลด
ตน้ทุนการผลิตท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกรอีกทางหน่ึง 
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การศึกษาชนิดอาหารของสัตว์เลือ้ยคลานในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม  
จังหวดัอุบลราชธานี โดยวธีิการวเิคราะห์กองมูล 

A study of food items of reptiles in Yoddom Wildlife Sanctuary,  
Ubon Ratchathani Province by using fecal pellet analysis 

 
ประไพพร ทองเปราะ1 จนัทร์ทิพย ์ช่วยเงิน1* ประทีป ดว้งแค2 

ปราโมทย ์ราตรี3 วรวรรณ คุณกนัหา1 เอกชยั เพช็รัตน์4 วาสนา ก่ิงวงศา5 และ ยอดชาย ช่วยเงิน1 
 

1 สาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
2 ภาควชิาชีววทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 10900 

3 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) 189 เมือง อุบลราชธานี 34000 
4 โครงการพฒันาเพ่ือความมัน่คงเฉพาะพ้ืนท่ีป่าดงนาทาม ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 

5 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์าอุบลราชธานี น ้ ายนื จงัหวดัอบุลราชธานี 34260 
*Corresponding-author: Email: ichant@kku.ac.th 

 

ABSTRACT 
Food items of retiles from Yoddom Wildlife 

Sanctuary, Ubon Ratchathani Province, northeastern 
Thailand was studied from fecal pellet analysis. The 
result obtained 45 fecal pellets distributed in 14 species 
of 4 families. The food items identified 7 orders of class 
Insecta. The relative frequency of the food items showed 
56.25% of order Hymenoptera, 31.25% of order 
Coleoptera, 16.67% of order Isoptera, 14.58% of order 
Orthoptera, 4.17% of order Diptera, 4.17% of order 
Hemiptera and 2.08% of order Odonata respectively. 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาชนิดอาหารจากกองมูลของสตัวเ์ล้ือยคลาน

ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์ายอดโดม จงัหวดัอุบลราชธานี 
โดยการวิ เ ค ร า ะ ห์ กองมู ล จ านวน  4 5  กอง  จ าก
สัตวเ์ล้ือยคลานจ านวน 14 ชนิด 4 วงศ์ ผลการศึกษาพบ
อาหารของสตัวเ์ล้ือยคลานชั้นแมลงจ านวน 7 อนัดบั โดย
พบความถ่ีของช้ินส่วนอาหารในอันดับมด 56.25% 
อนัดบัดว้ง 31.25% อนัดบัปลวก 16.67% อนัดบัตัก๊แตน 

14.58% อนัดบัแมลงวนั 4.17% อนัดบัมวน 4.17% และ
อนัดบัแมลงปอ 2.08% ตามล าดบั 
 

บทน า 
การศึกษาสัตว์เ ล้ือยคลานในประเทศไทยได้มี

การศึกษาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 140 ปี ปัจจุบัน
พบจ านวนชนิดของสัตว์เล้ือยคลานในประเทศทั้ งส้ิน 
418 ชนิด (BEDO, 2016a,b) อย่างไรก็ตามองค์ความรู้
ดา้นอ่ืนๆ เก่ียวกับสัตวเ์ล้ือยคลานในประเทศไทยยงัมี
นอ้ย 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์ายอดโดมตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอน ้ ายืน 
จงัหวดัอุบลราชธานี ในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนใต ้พ้ืนท่ีป่ายอดโดมเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาพนม
ดงรัก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2561) 
สตัวเ์ล้ือยคลานบางชนิดมีรายงานจากเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์
ป่ายอดโดม (BEDO, 2016a,b) แต่นอกจากความหลาย
หลายของชนิดยงัไม่มีรายงานขอ้มูลชีววทิยาอ่ืนจากพ้ืนท่ี
น้ี  ก า ร ศึ ก ษ า น้ี มุ่ ง ท่ี จ ะ เ พ่ิ ม เ ติ ม ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ
สตัวเ์ล้ือยคลานในเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์ายอดโดม โดยผล
การศึกษาน้ีจะเ ป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางชีววิทยาของ
สัตวเ์ล้ือยคลานในพ้ืนท่ี สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
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ระหวา่งสตัวเ์ล้ือยคลาน และถ่ินท่ีอยูไ่ด ้ผลการศึกษาน้ีจึง
มีประโยชน์ สามารถน าไปใชจ้ดัการสัตวป่์า และพ้ืนท่ี
เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าแห่งน้ีได ้
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
การส ารวจภาคสนามโดยวิ ธี  Visual Encounter 

Survey technique (Heyer et al., 1994) การส ารวจได้รับ
อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
ตามหนังสือ ท่ี  ทส ๐๙๐๗.๔/๒๒๙๐ ลงวันท่ี  ๑๐ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ เดินส ารวจทั้งกลางวนั และกลางคืน 
ในบริเวณท่ีท าการเขตฯ หน่วยพิทักษ์ป่าวงัเจ้า หน่วย
พิทักษ์ป่าห้วยพระเจ้า หน่วยพิทักษ์ป่าวงัใหญ่ หน่วย
พิทกัษป่์าถ ้าน ้ าทิพย ์และหน่วยพิทกัษป่์าห้วยจนัทร์แดง 
ใชเ้วลาในการส ารวจคร้ังละ 1 ชัว่โมง เก็บตวัอยา่งไวใ้น
ถุงพลาสติก 1 ตวัต่อ 1 ถุง และใส่หมายเลข ตวัอย่างจะ
ถูกท้ิงไวใ้นถุงขา้มคืนเพ่ือให้ถ่ายมูล เก็บมูลในหลอดท่ี
เติมแอลกอฮอล์เขม้ขน้ 70% (Chuaynkern et al., 2009) 
ศึกษามูลใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอโดยถ่ายภาพ
ช้ินส่วนอาหาร ระบุ และจ าแนกกลุ่มอาหารโดยใชข้อ้มูล
จากเอกสารท่ี เ ก่ียวข้อง (สาวิตรี , 2538; White, 1983; 
Triplehorn and Johnson, 2005) ช้ินส่วนอาหารจะถูก
ค านวณค่ าความ ถ่ีสัมพัท ธ์  (F) โดยใช้วิ ธีการของ 
Whittaker (1970) 

 

ผลและวจิารณ์ 
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า เ ก็ บ ก อ ง มู ล ไ ด้  4 1 ก อ ง  จ า ก

สัตว์เล้ือยคลาน 4 วงศ์ 14 ชนิด คือวงศ์ก้ิงก่า (Family 
Agamidae) 4  ช นิ ด  ได้แ ก่  ก้ิ ง ก่ าหั ว แด ง  (Calotes 
versicolor) ก้ิงก่าคอฟ้า (Calotes mystaceus) ก้ิงก่าบินปีก
สีส้ม (Draco maculatus) และแยใ้ต ้(Leiolepis belliana) 
วงศต์ุก๊แก (Family Gekkonidae) 5 ชนิด ไดแ้ก่ จ้ิงจกบา้น
หางหนาม (Hemidactylus frenatus) จ้ิงจกบ้านหางแบน
เลก็ (Hemidactylus platyurus) จ้ิงจกดินลายจุด (Dixonius 
siamensis) ตุ๊กแกบา้น (Gekko gecko) และตุ๊กแกเขาหิน
ท ร า ย  ( Gekko petricolus) ว ง ศ์ จ้ิ ง เ ห ล น  (Family 
Scincidae) 4 ชนิด ได้แก่ จ้ิงเหลนหลากลาย (Eutropis 
macularia) จ้ิ ง เ ห ลน เ รี ย วท้อ ง เ ห ลื อ ง  ( Lygosoma 

bowringii) จ้ิง เหลนดินจุดด า (Scincella melanosticta) 
และ จ้ิ ง เ ห ลน ภู เ ข า เ ก ล็ ด เ รี ย บ  ( Sphenpmorphous 
maculatus) และวงศ์ งู พิษอ่อน (Family Colubridae) 1 
ชนิด ไดแ้ก่ งูลายสาบคอแดง (Rhabdophis subminiatus) 
ช้ินส่วนอาหารท่ีพบจากสัตวเ์ล้ือยคลานทั้ งหมดได้แก่
แมลง ซ่ึงพบ 7 อนัดบัโดยมีค่าความถ่ีสมัพทัธ์จากมากไป
นอ้ยดงัน้ี อนัดบัมด 56.25% อนัดบัดว้ง 31.25% อนัดบั
ปลวก 16.67% อนัดับตัก๊แตน 14.58% อนัดบัแมลงวนั 
4.17% อนัดบัมวน 4.17% และอนัดบัแมลงปอ 2.08% 

 

 
 

ภาพที่ 1  ตวัอยา่งช้ินส่วนอาหารของสัตวเ์ล้ือยคลานใน
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม (A) อันดับด้วง ; (B) 
อันดับมวน ; (C) อันดับมด ; (D) อันดับตั๊กแตน ; (E) 
อนัดบัปลวก; (F) อนัดบัแมลงวนั; (G) อนัดบัแมลงปอ; 
(H) ช้ินส่วนท่ีไม่สามารถระบุได ้(Scale bar=1 mm) 
 

การปรากฏอนัดบัดว้งในมูลตุก๊แกบา้นสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ สีฟ้า และ วิษณุรักษ์ (2549) ท่ีพบ
ความถ่ีสัมพทัธ์สูงสุดในอนัดบัดว้ง รองลงมาคืออนัดบั
มด และอนัดับตัก๊แตน แต่ผลการศึกษาน้ีแตกต่างจาก 
Aowphol et al. (2006) ท่ีพบการกินอนัดบัผีเส้ือมากท่ีสุด
จากการศึกษาพฤติกรรมของตุ๊กแกบา้น ในการศึกษาน้ี
พบอนัดบัมดในมูลของจ้ิงจกบา้นหางหนามมากท่ีสุด ซ่ึง
แตกต่างจากการศึกษาของ Pauwels et al. (2003) ท่ีศึกษา
อาหารภายในกระเพาะจ้ิงจกบ้านหางหนาม และพบ
อนัดับผีเส้ือมากท่ีสุด (Pauwels et al., 2003) การศึกษา
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อาหารของจ้ิงเหลนบา้น (Eutropis multifasciatus) ศึกษา
จากกระเพาะอาหาร พบช้ินส่วนของแมงมุม และแมลง
มากท่ีสุด (51.4%) และพบพืชดว้ย ปริมาณอาหารท่ีเพศ
ผูบ้ริโภคสูงกว่าเพศเมีย (p= 0.028) และปริมาณอาหาร
ในหนา้แลง้สูงกวา่หนา้ฝน (p= 0.002) (Ngo et al., 2014) 
การศึกษาอาหารภายในกระเพาะของจ้ิงเหลน Scincus 
hemprichii พบช้ินส่วนของด้วง 2 ชนิด คือ Dermestis 
vulpinus แ ล ะ  Dermestis maculates แ ล ะ พ บ ว่ า

ความส าเร็จในการหาอาหารสูงเกิดข้ึนในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ ในขณะท่ีต ่าท่ีสุดคือในช่วงฤดูหนาว โดยตวัอย่างท่ี
จบัในเดือนมกราคมไม่พบช้ินส่วนอาหารในกระเพาะ 
(Paray et al., 2018) นอกจากน้ีการศึกษาอาหารจากมูล
ของ Sceloporus undulatus undulates พบวา่มีการกินพวก
เดียวกัน (Cannibalism) ด้วย ซ่ึงจัดว่าพบได้ยากใน
สัตวเ์ล้ือยคลาน (Robbins et al., 2013) การศึกษาคร้ังน้ี
ไม่พบพฤติกรรมดงักล่าว 

 

ตารางที ่1  อนัดบัของแมลงท่ีพบในสตัวเ์ล้ือยคลานแต่ละวงศใ์นการศึกษาคร้ังน้ี (N= จ านวนกองมูล; Ni= จ านวนช้ินส่วนท่ี
นบัได;้  F= %ความถ่ีสมัพทัธ์) 

วงศ ์ N 
ความถ่ีสัมพทัธ์ 

อนัดบัดว้ง อนัดบัแมลงวนั อนัดบัมวน อนัดบัมด อนัดบัปลวก อนัดบัแมลงปอ อนัดบัตัก๊แตน ไม่สามารถระบุได ้
Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F 

วงศก้ิ์งก่า  8 4 50 - - - - 23 75 - - 2 25 6 12.50 10 37.5 

วงศตุ์ก๊แก  19 14 52.94 1 5.88 1 5.88 22 47.37 23 17.64 - - 1 5.88 6 26.32 

วงศจ้ิ์งเหลน  13 11 11.05 - - 1 3.26 15 21.05 63 59.37 - - 5 7.42 11 17.65 

วงศงู์พิษอ่อน  1 - - 2 100 - - 85 100 - - - - - - - - 

 

ตารางที ่2  อนัดบัของแมลงท่ีพบในสัตวเ์ล้ือยคลานแต่ละชนิดในการศึกษาคร้ังน้ี (N= จ านวนกองมูล; Ni= จ านวนช้ินส่วน
ท่ีนบัได;้ F= %ความถ่ีสมัพทัธ์) 

ชนิด N 

ความถ่ีสมัพทัธ ์

อนัดบัดว้ง 
อนัดบั
แมลงวนั 

อนัดบั
มวน 

อนัดบัมด 
อนัดบั
ปลวก 

อนัดบั
แมลงปอ 

อนัดบั
ตัก๊แตน 

ไม่สามารถ
ระบุได ้

Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F Ni F 
ก้ิงก่าคอฟ้า 3 - - - - - - 12 66.67 - - - - - - 1 33.33 
ก้ิงก่าหวัแดง 1 1 100 - - - - 5 100 - - - - 1 100 7 100 
ก้ิงก่าบินปีกส้ม 1 - - - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 
แยใ้ต ้ 3 3 33.33 - - - - 5 66.67 - - 2 33.33 - - 3 33.33 
จ้ิงจกดินลายจุด 1 - - - - - - - - 10 100 - - - - - - 
ตุ๊กแกบา้น 2 4 100 - - - - 4 50 5 50 - - - - - - 
ตุ๊กแกเขาหินทราย  6 6 50 - - - - 7 57.14 - - - - 1 16.67 2 33.33 
จ้ิงจกบา้นหางหนาม  5 3 40 - - 1 20 4 60 8 20 - - - - 2 40 
จ้ิงจกบา้นหางแบนเลก็ 5 2 40 1 20 - - 7 80 - - - - - - - - 
จ้ิงเหลนหลากลาย 6 - - - - - - 6 66.67 62 66.67 - - 2 33.33 - - 
จ้ิงเหลนเรียวทอ้งเหลือง 1 - - - - - - 5 100 - - - - - - 7 100 
จ้ิงเหลนดินจุดด า 1 - - - - - - 1 100 - - - - - - - - 
จ้ิงเหลนภูเขาเกลด็เรียบ 5 7 11.05 - - 1 3.26 3 21.05 1 59.37 - - 2 7.42 - - 
ลายสาบคอแดง 1 - - 2 100 - - 85 100 - - - - - - - - 
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สรุปผล 
การศึกษาชนิดอาหารของสัตวเ์ล้ือยคลานจ านวน 14 

ชนิด จากเขตรักษาพัน ธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม จังหวัด
อุบลราชธานี สามารถเก็บกองมูลจ านวน 41 กอง พบว่า
ประกอบดว้ยแมลงจ านวน 7 อนัดบั ความถ่ีของช้ินส่วน
อาหารในอนัดบัมดเท่ากับ 56.25% อนัดับด้วง 31.25% 
อันดับปลวก 16.67% อันดับตั๊กแตน 14.58% อันดับ
แมลงวนั 4.17% อนัดบัมวน 4.17% และอนัดบัแมลงปอ 
2.08% ตามล าดบั 
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ความหลากชนิดของสัตว์เลือ้ยคลานในพืน้ทีเ่ขาหินปูนวนอุทยานถ า้เพชร-ถ า้ทอง จังหวดันครสวรรค์ 
Species diversity of reptiles in limestone area of Thum Phet-Thum Thong Forest Park, 

Nakhon Sawan Province, Central Thailand 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการส ารวจ

ความหลากชนิดของสัตวเ์ล้ือยคลานในพ้ืนท่ีเขาหินปูน 
พ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทยซ่ึงมีระยะเวลาในการ
ส ารวจ 3 ปี เร่ิมปีพ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2563 โดยการ
รายงานในคร้ังน้ีใช้ข้อมูลจากการส ารวจในปีท่ี 1 ท่ี
ด าเนินการส ารวจในพ้ืนท่ีวนอุทยานถ ้ าเพชร-ถ ้ าทอง 
อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ โดยอยู่ในการควบคุม 
ดูแลของหัวหน้าวนอุทยานถ ้ าเพชร-ถ ้ าทองตั้ งแต่  1 
กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 จากการส ารวจ
สามคร้ังพบสตัวเ์ล้ือยคลาน 34 ชนิด จาก 24 สกลุ 10 วงศ ์

 

บทน า 
เขาหินปูน เป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นยอดแหลม 

แนวสันเขาไม่เรียบ มีหน้าผาสูงชันและหน้าดินต้ืน มี
ซอกหินและถ ้าจ านวนมาก ซ่ึงเกิดจากการยกตวัของแผ่น
เปลือกโลกท่ีเคยเป็นทะเลมาก่อน นบัเป็นภูมิประเทศท่ีมี
ลกัษณะพิเศษท่ีมีความช้ืนในฤดูฝน แต่เม่ือเขา้ฤดูหนาว
ภูเขาหินปูนจะขาดแคลนน ้ า อุณหภูมิในตอนกลางวนัจะ
สูง ท าให้พ้ืนท่ีน้ีแห้งแลง้และกันดาร แต่ในความแห้ง
แลง้น้ียงัคงมีส่ิงมีชีวิตไม่วา่จะเป็นพืชหรือสัตวท่ี์ปรับตวั
ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มแบบหินปูนเช่นน้ีอาศยัอยู ่และ
สัตวด์ังกล่าวก็ไม่สามารถปรับตัวได้ให้ไปอยู่ท่ีอ่ืนได้
หากภูเขาหินปูนถูกท าลายไป ในปัจจุบนัภูเขาหินปูนใน 

 

 
หลายพ้ืนท่ีถูกจดัเป็นพ้ืนท่ีสมัปทาน และมีแนวโนม้ท่ีจะ
เพ่ิมพ้ืนท่ีข้ึน 

สัตวเ์ล้ือยคลาน (Reptiles) กลุ่มท่ีมีความส าคญัอยา่ง
มากในระบบนิเวศ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีวิกฤติทาง
ความหลากหลาย (Hot spot) หรือพ้ืนท่ีท่ีมีข้อจ ากัดใน
เร่ืองปริมาณน ้ าและแร่ธาตุอาหารอย่างพ้ืนท่ีเขาหินปูน 
(Limestone area) สัตวเ์ล้ือยคลานหลายชนิดปรับตวัให้มี
ลกัษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมกับภูเขาหินปูนจนเป็นสัตว์
เฉพาะถ่ินท่ีพบไดเ้ฉพาะภูเขาหินปูนบางท่ีเท่านั้นและมี
บางชนิดท่ีปรับตวัไดดี้สามารถอยูไ่ดใ้นหลายพ้ืนท่ี (Vitt 
and Caldwell, 2009) 

อย่างไรก็ตามข้อมูลทางวิชาการท่ีเ ก่ียวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในเขา
หินปูนในภาคกลางประเทศไทยยงัมีอยู่ค่อนข้างน้อย 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขาหินปูนในจังหวดันครสวรรค์ 
ลพบุรี และสระบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมีความส าคญัดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง แต่กลับมีข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
สตัวเ์ล้ือยคลานนอ้ย (BEDO, 2016a,b) 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
ส ารวจภาคสนามในวนอุทยานถ ้ าเพชร-ถ ้ าทอง 

อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ (ภาพท่ี 1) แบ่งการ
ส ารวจออกเป็นสามฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ
ฤดูฝนโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมและดองตัวอย่างดัง
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ปรากฏในสัญชัย (2554) วิธีการส ารวจทั่วไป (General 
Survey) เป็นการส ารวจโดยการเดินส ารวจตามพ้ืนท่ีต่าง 
ๆ ท่ีคาดว่าน่าจะมีสัตวเ์ล้ือยคลานอาศยัอยู่ อาทิ ใตข้อน
ไม้ ในถ ้ า  ใต้ก้อนหิน และตามต้นไม้ เ พ่ือค้นหา
สตัวเ์ล้ือยคลานโดยท าการเดินส ารวจทั้งในเวลากลางวนั
และกลางคืน เม่ือพบสัตว ์ท าการบันทึกภาพถ่าย และ
เลือกตวัอยา่งท่ีโตเตม็วยัดองเก็บไวเ้ป็นตวัอยา่งอา้งอิง 

 
ภาพที่ 1   แสดงท่ีตั้ งของวนอุทยานถ ้ าเพชร-ถ ้ าทอง 
อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

ค านวณค่าดชันีความคลา้ยคลึง (similarity index, IS) 
เพ่ือเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัของชนิดสัตวใ์นแต่
ละฤดูกาลๆ จากสมการของ Sørensen (1948) ดงัน้ี 

ร้อยละความคลา้ยคลึงกนั (IS) = (2W x 100)/(A+B) 
โดย IS = ดชันีความคลา้ยคลึงแต่ฤดู 

A = จ านวนชนิดของสตัวท่ี์พบในฤดู A 
B = จ านวนชนิดของสตัวท่ี์พบในฤดู B 
W = จ านวนชนิดท่ีพบทั้งใน A และ B 

ผลและวจิารณ์ 
ผลการส ารวจพบสัตวเ์ล้ือยคลาน 34 ชนิด (ภาพท่ี 2) 

จาก 10 วงศ์ 24 สกุล (ตารางท่ี 1) ถูกจดัอยูใ่นสถานภาพ
ใกลสู้ญพนัธ์ุ (Endangered; EN) 1 ชนิด ไดแ้ก่ เต่าเหลือง 
มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ (Vulnerable; VU) 2 ชนิด (งูเห่า
พน่พิษและงูจงอาง) เป็นกงัวลนอ้ยท่ีสุด (Least Concern; 
LC) 14 ชนิด (จ้ิงจกดินลายจุด จ้ิงจกหินลายกระ จ้ิงจก
หินเมืองกาญจน์ จ้ิงจกบ้านหางหนาม จ้ิงเหลนบ้าน 
ตะกวด งูเหลือม งูเขียวหางไหมต้าโต งูเขียวปากจ้ิงจก งู
ทางมะพร้าวลายขีด งูปลอ้งฉนวนบา้น งูป่ีแกว้ลายแตม้ งู
ลายสอสวน และงูปลิง) ส่วนอีก 17 ชนิด ไม่ถูกประเมิน
สถานภาพโดย IUCN (2018) ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายช่ือ
สัตวป่์าคุม้ครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ. 2535 (WARPA) จ านวน 10 ชนิด (เต่าเหลือง ก้ิงก่า
แก้ว ก้ิงก่าหัวสีฟ้า ก้ิงก่าหัวแดง ตะกวด งูเหลือม งู
ทางมะพร้าวลายขีด งูสิงบา้น งูสิงหางลาย และงูจงอาง) 

จ านวนชนิดสัตวเ์ล้ือยคลานมากท่ีสุดในฤดูฝน (29 
ชนิด) รองลงมาไดแ้ก่ ฤดูหนาว (25 ชนิด) และฤดูร้อน 
(10 ชนิด)  ตามล าดับ  ฤดูร้อนและฤดูหนาวมีชนิด
สัตว์ เ ล้ื อยคลานคล้ายคลึงกันมาก ท่ี สุด  (IS=80%) 
รองลงมาได้แก่ ฤดูฝนกับฤดูหนาว (62.96%) และฤดู
ร้อนกบัฤดูฝน (51.28%) (ตารางท่ี 2) 
 

 

 
ภาพที ่2  จ้ิงจกหินลายกระ (Gehyra fehlmanni) (ซา้ย) และจ้ิงจกหินเมืองกาญจน์ (Gehyra lacerata)  (ขวา) 
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ตารางที่ 1  ชนิดสัตวเ์ล้ือยคลานและสถานภาพทางการอนุรักษต์าม IUCN (2018) และ พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
พ.ศ. 2535 (WARPA) (การจดัหมวดหมู่ทางอนุกรมวธิานและช่ือวทิยาศาสตร์ใชต้าม Uetz et al., 2018) 

วงศ/์ชนิด ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สถานภาพ 
 พ.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 IUCN WARPA 

วงศเ์ต่าบก (Family Testudinidae)      
1. เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) - + - EN PA 

วงศก้ิ์งก่า (Family Agamidae)      
2. ก้ิงก่าแกว้ (Calotes emma) - + - - PA 
3. ก้ิงก่าหวัสีฟ้า (Calotes mystaceus) + + + - PA 
4. ก้ิงก่าหวัแดง (Calotes versicolor) + + + - PA 

วงศตุ์๊กแก (Family Gekkonidae)      
5. จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) + + + LC - 
6. ตุ๊กแกบา้น (Gekko gecko) + + + - - 
7. จิ้งจกหินลายกระ (Gehyra fehlmanni) + + + LC - 
8. จิ้งจกหินเมืองกาญจน์ (Gehyra lacerata) - + + LC - 
9. จิ้งจกหินสีจาง (Gehyra mutilata) - - + - - 
10. จิ้งจกบา้นหางหนาม (Hemidactylus frenatus) + + + LC - 
11. จิ้งจกบา้นหางเรียบ (Hemidactylus garnotii) + + + - - 
12. จิ้งจกบา้นหางแบนเลก็ (Hemidactylus platyurus) + + + - - 

วงศจิ์้งเหลน (Family Scincidae)      
13. จิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis macularia) + + + - - 
14. จิ้งเหลนบา้น (Eutropis multifasciata) - + + LC - 
15. จิ้งเหลนหางยาว (Eutropis longicaudata) - + + - - 
16. จิ้งเหลนเรียวทอ้งเหลือง (Lygosoma bowringii) - + + - - 
17. จิ้งเหลนเรียวขาเลก็ (Lygosoma quadrupes) - + - - - 
18. จิ้งเหลนภูเขาเกลด็เรียบ (Sphenomorphus maculatus) - + + - - 

วงศเ์ห้ีย (Family Varanidae)      
19. ตะกวด (Varanus bengalensis) - + - LC PA 

วงศงู์เหลือม (Family Pythonidae)      
20. งูเหลือม (Python reticulatus) - + + LC PA 

วงศงู์เขียวหางไหม ้(Family Viperidae)      
21. งูเขียวหางไหมต้าโต (Cryptelytrops macrops) - + + LC - 

วงศงู์พษิอ่อน (Family Colubridae)      
22. งูเขียวปากจิ้งจก (Ahaetulla prasina) - - + LC - 
23. งูแม่ตะงาวรังนก (Boiga multomaculata) - + - - - 
24. งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) + + + - - 
25. งูทางมะพร้าวลายขีด (Coelognathus radiatus) - - + LC PA 
26. งูสายม่านพระอินทร์ (Dendrelaphis pictus) - + + - - 

EN= Endangered; LC= Least Concern; PA= Protection Act (สตัวป่์าคุม้ครอง) 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
วงศ/์ชนิด ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สถานภาพ 

 พ.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 IUCN WARPA 
27. งูปลอ้งฉนวนบา้น (Lycodon subcinctus) - - + LC - 
28. งูป่ีแกว้ลายแตม้ (Oligodon fasciolatus) - + + LC - 
29. งูสิงบา้น (Ptyas korros) - - + - PA 
30. งูสิงหางลาย (Ptyas mucosa) - + - - PA 
31. งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) - + - LC - 

วงศงู์น ้ าจืด (Family Homalopsidae)      
32. งูปลิง (Hypiscopus plumbea) - + - LC - 

วงศงู์เห่า (Family Elapidae)      
33. งูเห่าพน่พษิ (Naja siamensis) - + - VU - 
34. งูจงอาง (Ophiophagus hannah) - + + VU PA 

รวม 10 29 25   

VU= Vulnerable; LC= Least Concern; PA= Protection Act (สตัวป่์าคุม้ครอง) 
 

ตารางที ่2  แสดงการเปรียบเทียบค่าดชันีความคลา้ยคลึง
กนั (%) ของสตัวเ์ล้ือยคลานในแต่ละฤดูกาล 

IS ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
ฤดูร้อน  51.28 80.00 
ฤดูฝน   62.96 
ฤดูหนาว    

 

จ านวนชนิดสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีส ารวจพบทั้ งส้ิน 34 
ชนิดนั้น ยงัอาจมีอีกหลายชนิดท่ียงัส ารวจไม่พบ ทั้ งน้ี
เน่ืองจากสัตว์มีการเคล่ือนท่ีและการหลบซ่อน การ
ด า เ นินการส ารวจอย่ า งต่ อ เ น่ือ ง จึ งอาจพบชนิด
สัตว์เ ล้ือยคลานเ พ่ิม เ ติม  อย่าง เ ช่น  ก ลุ่มตุ๊กแกป่า 
(Cyrtodactylus) กลุ่มงูน ้ าจืด (Homalopsidae) กลุ่มงูดิน 
(Blind snake) งู ก้ น ข บ  (Cylindrophis ruffus) แ ล ะ งู
แสงอาทิตย ์(Xenopeltis unicolor) เป็นตน้ 

การศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัความหลากชนิดของ
สัตว์เล้ือยคลานระหว่างฤดูกาลและแง่มุมอ่ืน ๆ นั้ นมี
การศึกษาอยู่บา้ง แต่ผลการศึกษาต่างๆ ดงักล่าวยงัช้ีชดั
ได้ไม่แน่นัก อย่างไรก็ตามสัตว์เ ล้ือยคลานส่วนใหญ่
ค่อนขา้งท่ีจะพบในช่วงท่ีมีความแห้งแลง้ (กนกอร และ 
วีรยุทธ์, 2552; สัญชัย และคณะ, 2558 ; Akani et al., 

2010) ซ่ึงแตกต่างจากผลการส ารวจคร้ังน้ีท่ีพบชนิดมาก
ในฤดูฝน สาเหตุอาจเน่ืองมาจากพ้ืนท่ีของภูเขาหินปูนมี
ชั้นดินต้ืน หรือไม่มีชั้นดินเลย (มานพ และ นยันา, 2561) 
ท าให้ไม่สามารถกักเ ก็บน ้ าหรือไม่ มีแหล่งน ้ า ท่ี มี
ความส าคญัต่อวงชีวิตของแมลงบางชนิดท่ีเป็นอาหาร
ของสัตวเ์ล้ือยคลาน ดงันั้นในระบบนิเวศเขาหินปูนจึง
พบสัตว์เล้ือยคลานได้มากข้ึนเม่ือมีอาหารเพ่ิมมากข้ึน 
และช่วงปลายฤดูฝนต่อกับต้นฤดูหนาวมีอุณหภูมิลด
ต ่าลง ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้สัตวเ์ล้ือยคลานตอ้งการไดรั้บ
อุณหภูมิในการยกระดับ อุณหภูมิของ ร่างกายให้
เหมาะสมต่อการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ (Duengkae and 
Chuaynkern, 2009; Vitt and Caldwell, 2009)  จึ งพบท า
ใหพ้บเห็นตวัสตัวไ์ดง่้ายข้ึน 
 

สรุปผล 
การส ารวจความหลากชนิดของสัตวเ์ล้ือยคลานใน

พ้ืนท่ีเขาหินปูนวนอุทยานถ ้าเพชร-ถ ้ าทอง อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์ พบสัตวเ์ล้ือยคลาน 34 ชนิด จาก 10 
วงศ์ 24 สกุล ทั้งน้ีถูกจดัอยูใ่นสถานภาพ EN 1 ชนิด VU 
2 ชนิด LC 14 ชนิด ส่วนอีก 17 ชนิด ไม่ถูกประเมิน
สถานภาพโดย IUCN (2018) ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายช่ือ
สัตวป่์าคุม้ครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
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พ.ศ. 2535 จ านวน 10 ชนิด ฤดูฝนพบชนิดสัตวม์ากท่ีสุด 
(29 ชนิด) รองลงมาได้แก่ฤดูหนาว (25 ชนิด) และฤดู
ร้อน (10 ชนิด) ฤดูร้อนและฤดูหนาวมีค่าดัชนีความ
คลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุด (80.00%) 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อ หัวหน้าวนอุทยาน

ถ ้ าเพชร-ถ ้ าทอง ท่ีอ านวยความสะดวกในการเขา้พ้ืนท่ี
วจิยั ท่ีพกั ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีทุกคนช่วยในการเก็บขอ้มูล 
ขอบคุณความอนุเคราะห์ให้เขา้ศึกษาในพ้ืนท่ีอนุรักษ์
โดยกรมอุทยานฯ ตามหนังสือเลขท่ี ทส ๐๙๑๐.๒ / 
๘๗๗๘ ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ขอขอบคุณองค์การ
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติท่ีสนบัสนุนทุนวจิยั 

 

เอกสารอ้างองิ 
กนกอร คอนเล็ก และ วีรยุทธ์ เลาหะจินดา. 2551. ชนิด
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บทคดัย่อ 
การศึกษาลกัษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชระดับ

สังคมเพื ่อคาดการณ์การสมบ ัติดินบนสันทราย มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของสังคมระหว่างสังคมพืชบริเวณด้านหน้า
สันทรายและด้านหลงัสันทราย และหาความสัมพนัธ์
ระหว่างค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของสังคมและสมบัติดิน 
ด้วยการตรวจวดัลกัษณะเชิงหน้าท่ีของใบพืชมีเน้ือไม ้
ในแปลงตวัอย่างของสังคมพืชในบริเวณด้านหน้าสัน
ทรายและด้านหลงัสันทราย พร้อมทั้ งเก็บตวัอย่างดิน 
และหาความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์สัดส่วนของ
ความแปรปรวน 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
สังคมระหว่างสังคมพืชบริเวณด้านหน้าสันทรายและ
ดา้นหลงัสันทรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
และสมบัติดินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของสังคมของพ้ืนท่ีใบจ าเพาะอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ส่งผลให้บริเวณดา้นหลงัสันทรายมีความอุดม
สมบูรณ์ของดินมากกวา่ดา้นหนา้สนัทราย ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่
ลกัษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืชระดับสังคมมีบทบาท
ส าคญัท่ีใชค้าดการณ์การสมบติัดิน 
 

บทน า 
สันทราย (sand dune) เป็นกองทรายท่ีเกิดจากการ

สะสมของทรายจากอิทธิพลของลมและคล่ืน มกัเกิดข้ึน
ในบริเวณภูมิภาคแห้งแล้ง ชายฝ่ังทะเล และริมล าน ้ า 

ส่วนใหญ่พบในเขตอบอุ่น (temperate zone) แต่พบได้
นอ้ยในเขตร้อน (tropical zone) (Maun, 2009) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ สันทรายเป็น
พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีระบบนิเวศท่ีบอบบางและ
มกัพบพนัธ์ุไมพ้ื้นเมืองท่ีสามารถช่วยลดผลกระทบจาก
ภยัพิบติัธรรมชาติ (Cochard et al., 2008) การเขา้ยดึครอง
ของพนัธ์ุพืชเหล่านั้นถือวา่เป็นการทดแทนแบบปฐมภูมิ 
(primary succession) ท่ีต้องรอการพัฒนาของปัจจัย
แวดล้อม โดยเฉพาะปัจจัยดิน (edaphic factors) ท่ีเป็น
ปัจจัยส าคัญและสามารถพฒันาได้จากการตั้ งตัวของ
พัน ธ์ุพืช  (Maun, 2009) ซ่ึ งการประ เ มินการพัฒนา
ดงักล่าว สามารถท าไดจ้ากการศึกษาลกัษณะเชิงหน้าท่ี
ของพรรณพืช (plant functional traits) (Hayasaka et al., 
2012) 

ลกัษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืช เป็นลกัษณะท่ีบ่ง
บอกถึงกลยุทธ์ทางนิเวศวิทยาและการแสดงออกของ
พรรณพืชแต่ละชนิดต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัย
แวดลอ้ม ซ่ึงการคาดการณ์การพฒันาของสมบัติดินได้
ให้ความส าคญัในการศึกษาลกัษณะของใบ (leaf traits) 
(Pérez-Harguindeguy et al., 2013) และค่าทางนิเวศวทิยา
ท่ีถูกน ามาใชเ้พื่ออธิบายสมบติัของสังคมในระบบนิเวศ 
ได้แก่  ค่ า เฉ ล่ีย ถ่วงน ้ าหนักของสังคม (community 
weighted mean; CWM) (Lavorel et al., 2008) 

ส าหรับการศึกษาด้านป่าไม้ในประเทศไทยมี
การศึกษาลกัษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืชอยู่น้อยมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพ้ืนท่ีสันทรายชายฝ่ังทะเล (coastal 
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sand dune) ท่ีเป็นพ้ืนท่ีปฐมภูมิ ซ่ึงสามารถคาดการณ์การ
พฒันาของสมบติัดินจากลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืช
ได้อย่างชัดเจน คณะผู ้วิจัยจึงให้ความส าคัญและมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของสังคมระหวา่งสังคมพืชบริเวณดา้นหนา้สัน
ทรายและด้านหลังสันทราย และหาความสัมพันธ์
ระหวา่งค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของสังคมและสมบติัดิน ซ่ึง
ผลการวิจัยน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการคดัเลือก
ก ลุ่มพัน ธ์ุ ไม้ส าห รับการ ฟ้ืนฟู พ้ืน ท่ี เ ส่ื อมโทรม 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการการพฒันาของสมบติัดิน 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
สถานท่ีศึกษา สันทรายบางเบิด ต าบลปากคลอง 

อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร เป็นสันทรายท่ี เกิดจาก
อิทธิพลของลม ลกัษณะภูมิประเทศเป็นสันทรายท่ีขนาน
กับชายฝ่ังทะเล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านได้อย่าง
ชดัเจน คือ ดา้นหน้าสันทราย และดา้นหลงัสันทราย มี
ความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 4-20 เมตร สภาพ
ภูมิอากาศมีปริมาณน ้ าฝนรายปีเฉล่ีย 1,730.52 มิลลิเมตร 
ดินมีความดุดมสมบูรณ์ต ่า 

การคดัเลือกพ้ืนท่ีและเก็บขอ้มูล พิจารณาคัดเลือก
แปลงตวัอยา่งจากแปลงตวัอยา่งถาวรขนาด 10 เมตร x 10 
เมตร โดยเลือกแปลงท่ีมีการปรากฏของพืชมีเน้ือไมใ้น
บริเวณดา้นหนา้สันทรายจ านวน 10 แปลง และดา้นหลงั
สันทรายจ านวน 10 แปลง ท าการวดัขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height; DBH) ท่ี
ระดับความสูง 1.30 เมตร ของพืชมีเน้ือไม้ทุกต้นท่ีมี
ขนาด DBH ตั้งแต่ 1 เซนติเมตร ข้ึนไป พร้อมระบุชนิด 
จากนั้นท าการตรวจวดัลกัษณะเชิงหน้าท่ีของใบ ไดแ้ก่ 
พ้ืนท่ีใบ (leaf area; LA) พ้ืนท่ีใบจ าเพาะ (specific leaf 
area; SLA) ความหนาใบ  (leaf thickness; Lth) ความ
เหนียวใบ (leaf toughness; LT) และสดัส่วนใบแหง้ (leaf 
dry matter content; LDMC) ในพืชมีเน้ือไมทุ้กชนิดท่ีพบ
ในแปล งตัว อ ย่ า ง ต าม วิ ธี ม า ต ร ฐ านขอ ง  Pérez-
Harguindeguy et al. (2013) ท าการเก็บตวัอยา่งดินชั้นบน 

(ความลึก 0-15 เซนติเมตร) โดยใช ้soil core เก็บตวัอยา่ง
ดินจาก 5 จุดสุ่มในแต่ละแปลง จากนั้ นท าการรวม
ตวัอย่างดินให้เหลือจ านวน 1 ตัวอย่างต่อแปลง (รวม
ทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง) เพื่อน ามาวิเคราะห์สมบติัดิน (soil 
properties) ได้แก่  ความหนาแน่นรวมของดิน  (bulk 
density) อินทรียวตัถุ (organic matter) ความเป็นกรดด่าง 
(pH) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โพแทสเซียม (potassium) 
แคลเซียม (calcium) และแมกนีเซียม (magnesium) ตาม
วธีิของ National Soil Survey Center (1996) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ค านวณค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
สงัคมพืชในแต่ละแปลงและแต่ละลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของ
ใบ โดยใชสู้ตรตามวิธีของ Lavorel et al. (2008) จากนั้น
ท าการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของสังคมของแต่ลกัษณะเชิงหนา้ท่ีระหวา่ง
ด้านหน้าสันทรายและด้านหลังสันทราย โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of 
variance; ANOVA) และท าการวิเคราะห์สัดส่วนของ
ความแปรปรวน (redundancy analysis; RDA) เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของสังคมและ
สมบติัดิน 
 

ผลและวจิารณ์ 

ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของสังคม 
พบว่าค่ า เฉ ล่ีย ถ่วงน ้ าหนักของสังคมระหว่าง

ดา้นหนา้สันทรายและดา้นหลงัสันทรายมีความแตกต่าง
กนั ท่ีส าคญัคือ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของสังคมของพ้ืนท่ี
ใบจ าเพาะ ความหนาใบ และความเหนียวใบมีความ
แตกต่ างกันอย่า ง มีนัยส าคัญทางสถิ ติ  (F1,18=7.64, 
F1,18=45.17, F1,18=5.11, P<0.05) ตามล าดับ  ซ่ึ งพบว่า
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของสังคมของพ้ืนท่ีใบจ าเพาะใน
ดา้นหลงัสันทรายสูงกวา่ดา้นหนา้สันทราย ส่วนค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของสังคมของความหนาใบและความเหนียว
ใบในดา้นหน้าสันทรายสูงกว่าดา้นหลงัสันทราย แสดง
ให้เห็นวา่สังคมพืชทั้งสองดา้นใชก้ลยทุธ์ในการปรับตวั
เพ่ือแสดงออกภายใตปั้จจยัแวดลอ้มท่ีต่างกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของสังคม
และสมบัติดนิ 
ผลจากการวิเคราะห์สัดส่วนของความแปรปรวน

สามารถอธิบายได ้66.19 เปอร์เซ็นต์ ของความสัมพนัธ์
ระหว่างค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของสังคมและสมบัติดิน
ทั้ งหมด แกนท่ีหน่ึงและแกนท่ีสองของแบบจ าลอง
อธิบาย 64.94 และ 1.25 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ซ่ึงแกนท่ี
หน่ึงแยกสมบัติดินระหว่างด้านหน้าสันทรายและ
ดา้นหลงัสันทรายไดอ้ยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 1) ดงันั้นจึงให้
ความส าคญักบัแกนท่ีหน่ึงมากท่ีสุด 

สังคมพืชด้านหน้าสันทรายพบว่ามีความหนาแน่น
รวมของดินและความเป็นกรดด่างสูงและมีธาตุอาหารต ่า 
เป็นสังคมท่ีมีค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของสังคมของความ
หนาใบ (CWM.Lth) สูงและมีความสัมพนัธ์เชิงลบอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับแกนท่ีหน่ึง (R2=0.46, P<0.01) 
เห็นไดช้ดัว่าลกัษณะเชิงหน้าท่ีของความหนาใบมกัพบ
สังคมพืชท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อยเป็นไปตาม
การศึกษาของ Onoda et al. (2011) เป็นลกัษณะเชิงหนา้ท่ี
ในสังคมพืชท่ีเก่ียวกับการปรับตัวของพรรณพืชและ
ส่งผลต่อการหมุนเวยีนธาตุอาหารนอ้ย 

สังคมพืชด้านหลังสันทรายพบว่ามีอินทรียวตัถุสูง
และส่งผลให้ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม มีค่าสูง แต่ความ
หนาแน่นรวมของดินและความเป็นกรดด่างต ่ า เป็น
สังคมท่ีมีค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของสังคมของพ้ืนท่ีใบ
จ าเพาะ (CWM.SLA) สูงและมีความสัมพนัธ์เชิงบอก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับแกนท่ีหน่ึง  (R2=0.45, 
P<0.01) เห็นได้ชัดว่าลักษณะเชิงหน้าท่ีของพ้ืนท่ีใบ
จ าเพาะมกัพบในท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์เป็นไปตาม
การศึกษาของ Jager et al. (2015) และเป็นลักษณะเชิง
หน้า ท่ี ท่ี ส่งผลให้มีการหมุนเวียนธาตุอาหารได้ดี  
(Garnier et al., 2004) 

 

 
 

ผลการศึกษาเหล่าน้ีช้ีให้เห็นวา่สมบติัดินมีแนวโน้ม
ท่ีสามารถคาดการณ์ได้จากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ
สงัคมวา่ในบริเวณดา้นหลงัสนัทรายมีการหมุนเวยีนและ
อนุรักษธ์าตุอาหารไดดี้กวา่บริเวณดา้นหนา้สนัทราย 

 

 
ภาพที่ 1  แผนภาพความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของสังคมและสมบัติดิน ดว้ยวิธี RDA ซ่ึงจุดสี
เทาคือแปลงด้านหน้าสันทราย และจุดสีด าคือแปลง
ดา้นหลงัสนัทราย 
 

สรุปผล 
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของสังคมของพ้ืนท่ีใบจ าเพาะ 

ความหนาใบ และความเหนียวใบความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่างด้านหน้าสันทรายและ
ดา้นหลงัสันทราย ท่ีส าคญัคือ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ
สังคมของพ้ืนท่ีใบจ า เพาะ  มีบทบาทส าคัญในการ
คาดการณ์สมบติัดิน โดยเฉพาะดา้นหลงัสันทรายมีการ 
หมุนเวียนและอนุรักษ์ธาตุอาหารในดินดีกว่าดา้นหน้า
สันทราย ดังนั้ นการคัดเลือกพนัธ์ุไม้เพื่อจัดการฟ้ืนฟู
สมบติัดินควรให้ความส าคญัพิจารณาถึงลกัษณะหน้าท่ี
ของพรรณพืชระดับสังคมเพื่อประสบความส าเร็จได้ดี
ยิง่ข้ึน 
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เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพืน้ทีด่ินในและนอกพืน้ทีอ่นุรักษ์ของจังหวดัแพร่ 
Comparison in land cover changes inside and outside conservation area in Phrae Province 
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ABSTRACT 
Study on the comparison in Land Cover changes 

both inside and outside Conservation areas in Phrae 
Province was done by NDVI analysis within three 
periods, 2005, 2010 and 2015. The result showed that 
Phrae Province has an area of 6,538.6 square kilometers 
or about 4 ,086 ,625 rai. Tree area cover (TC TCM and 
OWL) in 2 0 0 5 , 2 0 1 0  and 2 0 1 5 , the area was 
3,794,376.66 rai, 3,602,229.03 rai and 3,037,540.88 rai, 
respectively and other areas (OLC) in 2005 , 2010 and 
2015 were 232,091.34 rai, 412,764.92 rai, and 960,92.73 
rai, respectively. Land cover changes inside and outside 
conservation area in Phrae Province showed that  the tree 
cover had been decrease both first period (2005-2010) 
and second period (2010-2015), contrasting with OLC 
where trended to increase both two periods. While, the 
TMC area had decreased inside conservation areas but 
increased in outside conservation areas. Indicating the 
forest cover (TC, TCM and OWL) has consistently 
declined and conversed to OLC through the study 
periods. W Suggesting that forest areas have been 
conversed to agriculture lands based on increasing 
population and high demand for utilizing timber 
products. 
 

บทคดัย่อ 
ศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการปกคลุมดินใน

และนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากภาพ 

NDVI ปี ค.ศ. 2005, 2010 และ 2015 ผลการศึกษาพบวา่ 
จังหวดัแพร่มีพ้ืนท่ีทั้ งหมดประมาณ 6 ,538.6 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ มีสภาพพ้ืนท่ีการ
ปกคลุมโดยมีพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยตน้ไมท่ี้มีสภาพปก
คลุมดว้ยตน้ไม ้(TC, TCM และ OWL) ในปี ค.ศ. 2005, 
2010  และ  2 0 15  มี พ้ืน ท่ี เ ท่ ากับ  3 ,794 ,376 . 6 6 , 
3,602,229.03 และ 3,037,540.88 ไร่ ตามล าดบั และพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ (OLC) ในปี ค.ศ. 2005 , 2010 และ 2015 มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 232,091.34 ไร่, 412.764.92 ไร่ ปี และ 960,92.73 
ไร่ ตามล าดบั การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการปก
คลุมพ้ืนท่ีในและนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของจังหวัดแพร่ 
พบว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2005-2010 และ 2010-2015 ใน
พ้ืนท่ีอนุรักษ์และนอกอนุรักษ์พ้ืนท่ี TC ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง แตกต่างจากพ้ืนท่ี OLC ท่ีมีการปกคลุมเพ่ิมข้ึน
ในทุกๆช่วงเวลา ยกเว ้นการปกคลุมของพ้ืนท่ี TMC 
ในช่วงปี ท่ีมีแนวโนม้ลดลงในพ้ืนท่ีอนุรักษ์และเพ่ิมข้ึน
นอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ แสดงให้เห็นว่าสภาพพ้ืนท่ีป่า (TC 
TCM และ OWL) ในช่วงระยะเวลาในปี ค.ศ. 2005 ถึง 
2015 มีพ้ืนท่ีการปกคลุมไปด้วยต้นไม้ลดลงไปอย่าง
ต่อเน่ือง เปล่ียนไปเป็นพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (OLC) เพ่ิมข้ึนแสดง
ให้เห็นว่าพ้ืนท่ีป่านั้นถูกบุกรุกท าลายอย่างต่อเน่ืองใน
พ้ืนท่ีอนุรักษเ์พ่ือเปล่ียนเป็นท่ีท าเกษตรกรรมและการท า
ไม้ตามจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์
 

บทน า 
ข้อมูลการปกคลุมของพืชและพ้ืนท่ีป่านั้ นมีการ

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา (René et al., 2015) จึงเป็นส่ิง
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ส าคัญ ท่ีต้อ ง มีการจัดการและจัด เ ก็บข้อ มูลการ
เปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีการปกคลุม โดยเฉพาะประเทศ
ไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ค่อนขา้งรวดเร็วในปัจจุบนั ซ่ึงการน าวิธีการการส ารวจ
ระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เขา้มาใช้ สามารถ
บอกไดถึ้งทิศทางและการเปล่ียนแปลงการปกคลุมของ
พ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถจัดการกับพ้ืนท่ีเหล่านั้นได้อย่าง
เหมาะสม 

จังหวดัแพร่เป็นอีกพ้ืนท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจาก
พ้ืนท่ีป่าเปล่ียนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
เกษตร นอกจากน้ีจงัหวดัแพร่อดีตยงัเคยเป็นแหล่งผลิต
ไมส้ักตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการลกัลอบตดัไมส้ัก
ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่า)  ดังนั้ น  การทราบถึงอัตราการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีการปกคลุมป่าจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน
เพ่ือให้เกิดการแกปั้ญหาในการจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน การศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถบอกไดถึ้งพ้ืนท่ีท่ีมี
การหายไปของพ้ืนท่ีป่าไม้นั้ นกระจายอยู่ในลักษณะ
อยา่งไร ตลอดจนถึงพ้ืนท่ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนและลดลง ท าให้
ไดฐ้านขอ้มูลพ้ืนท่ีปกคลุมท่ีดินในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่เพ่ือ
ใช้ในการจัดการจัดการการเปล่ียนสภาพพ้ืนท่ีได้อย่าง
เหมาะสม 

ดงันั้น วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือตอ้งการ
ทราบการปกคลุมพ้ืนท่ีดินของจงัหวดัแพร่ในช่วงปี ค.ศ. 
2005-2015 และเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงใน
พ้ืนท่ีอนุรักษ์และพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการพ้ืนท่ีจังหวดัแพร่ให้มีความ
ยัง่ยนืในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
ข้อมูลภาพ NDVI ท่ี มีความละเ อียดเ ชิง พ้ืนท่ี  1 

กิโลเมตร ท่ีบนัทึกครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาในปี ค.ศ. 2005, 
2010 และ ค.ศ. 2015 

การจ าแนกการปกคลุมพืน้ดนิ 
การจ าแนกการปกคลุมพ้ืนท่ีใชก้ารประยกุตว์ิธี Rule 

based Classification โดยเลือกท าการคดัเลือกมาทั้งหมด 

5 ระดบั เพ่ือเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการจ าแนกตามค าจ ากดั
ความป่าไมต้าม FAO (FAO, 1998) 

ดัชนีผลต่างพืชพรรณ (The Normalized Difference 
Vegetation Index: NDVI (Meneses-Tovar, 2011) 

NDVI = (NIR–RED) / (NIR+RED) 
โดย    NIR = ช่วงคล่ืนใตแ้ดงใกลห้รืออินฟาเรด

ใกล ้
           RED = ช่วงคล่ืนแสงสีแดง 

ช่วงตวัแทนของแต่ละการปกคลุมพ้ืนท่ีดินจะมีค่า
ดงัน้ี 

1. แม่น ้ า แหล่งกักเก็บน ้ า (W) มีค่าตั้ งแต่ 1.00 ถึง 
0.050 

2. การปกคลุมดว้ยส่ิงอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก TC, TCM 
และ OWL รวมไปจนถึงพ้ืนท่ี ทุ่งหญ้า พ้ืนท่ี เกษตร 
ส่ิงก่อสร้าง พ้ืนท่ีโล่ง พ้ืนท่ีหิน (OLC) มีค่าตั้งแต่ 0.051 
ถึง 0.155 

3. การปกคลุมพ้ืนท่ีดว้ยพืชท่ีมากกวา่ ร้อยละ 50 แต่
ตน้ไมมี้ระยะห่างกนัมากกว่า 5 เมตร(OWL) มีค่าตั้งแต่ 
0.156 ถึง 0.295 

4. พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมต้ั้งแต่ ร้อยละ 30 ถึง 70 
(TCM) มีค่าตั้งแต่ 0.296 ถึง 0.415 

5. พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมห้นาแน่นมากกวา่ร้อยละ 
70 (TC) มีค่าตั้งแต่ 0.416 ถึง 1.000 

จากนั้นท าการแยกพ้ืนท่ีอนุรักษข์องจงัหวดัแพร่ออก
จากพ้ืนท่ีปกคลุมทั้งหมดของจังหวดัแพร่เพ่ือหาขนาด
พ้ืนท่ีในแต่ละระดบัตามการจ าแนกตามค าจ ากดัความป่า
ไมต้าม FAO ในขอบเขตของพ้ืนท่ีอนุรักษแ์ละนอกพ้ืนท่ี
อนุรักษ ์
 

ผลและวจิารณ์ 

1. การปกคลุมพื้นที่ดินจังหวัดแพร่ด้วยวิธีการ
จ าแนกข้อมูลแบบก ากบัดูแล (Supervised Classification) 

การปกคลุมพ้ืนท่ีดินในจังหวดัแพร่ ปี ค.ศ. 2005, 
2010 และ 2015 พบว่า  TC มี พ้ืนท่ี  2,160,700.75 , 
1,619,635.46 และ 108,393.98 ไร่ ตามล าดับ TCM มี
พ้ืนท่ี 997,994.87, 1,320,593.29 และ 1,345,498.56 ไร่ 
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ตามล าดับ OWL มีพ้ืนท่ี 635,681.04, 662,000.28 และ
1,583,648.34 ไร่ ตามล าดบั OLC มีพ้ืนท่ี 232,091.34, 
412,764.92 และ960,092.73 ไร่ และ W มีพ้ืนท่ี 8,600.38, 
20,847.36 และ 34,745.08ไร่ ตามล าดบั (ภาพท่ี 1) 

 

 
ภาพที ่1  การเปล่ียนแปลงการปกคลุมพ้ืนท่ีดินในจงัหวดั
แพร่ 

 

2. การเปลีย่นแปลงการปกคลุมพืน้ที ่
การเปล่ียนแปลงการปกคลุมพ้ืนท่ีดินในจงัหวดัแพร่ 

ปี ค.ศ. 2005-2010 พบว่า พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมด้วยต้นไม้
หนาแน่นมากกว่าร้อยละ 70 (Tree cover, TC) มีพ้ืนท่ี
ขนาดพ้ืนท่ีลดลง 541,065.29 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมด้วย
ตน้ไมต้ั้งแต่ ร้อยละ 30-70 (Tree cover mosaic, TCM) มี
พ้ืนท่ีขนาดพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 322,598.42 ไร่ การปกคลุมพ้ืนท่ี
ดว้ยพืชท่ีมากกวา่ ร้อยละ 50 แต่ตน้ไมมี้ระยะห่างกนั >5 
เมตร  Other wooded land, OWL) มี พ้ืน ท่ีขนาด พ้ืน ท่ี
เพ่ิมข้ึน 26,319.24ไร่ พ้ืนท่ีอ่ืน (Other land cover, OLC) 
มีพ้ืนท่ี 180,673.57 ไร่ และแม่น ้ า แหล่งกกัเก็บน ้ า (W) มี
พ้ืนท่ีขนาดพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 12,246.98 ไร่ (ภาพท่ี 2) 

การเปล่ียนแปลงการปกคลุมพ้ืนท่ีดินในจงัหวดัแพร่ 
ปี ค.ศ. 2010-2015 พบว่า พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมด้วยต้นไม้
หนาแน่นมากกว่าร้อยละ 70 (Tree cover, TC) มีพ้ืนท่ี
ขนาดพ้ืนท่ีลดลง 1,511,241.48 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ย
ตน้ไมต้ั้งแต่ ร้อยละ 30-70 (Tree cover mosaic, TCM) มี
พ้ืนท่ีขนาดพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 24,905.27 ไร่ มีการปกคลุม
พ้ืนท่ีดว้ยพืชท่ีมากกว่า ร้อยละ 50 แต่ตน้ไมมี้ระยะห่าง
กัน >5 เมตร Other wooded land, OWL) มีพ้ืนท่ีขนาด

พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 921,648.06 ไร่ พ้ืนท่ีอ่ืน (Other land cover, 
OLC) มีพ้ืนท่ี 547,327.81 ไร่ และแม่น ้ า แหล่งกกัเก็บน ้ า 
(W) มีพ้ืนท่ีขนาดพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 13,897.72 ไร่ (ภาพท่ี 2) 

 

 
ภาพที่ 2  การเปล่ียนแปลงการปกคลุมพ้ืนท่ีในจังหวดั
แพร่ ปี ค.ศ. 2005, 2010 และ 2015 พ้ืนท่ีเป็นไร่ 

 

3. การเปรียบเทียบการปกคลุมในและนอกพื้นที่
อนุรักษ์ของจงัหวดัแพร่ 
จงัหวดัแพร่มีพ้ืนท่ีอนุรักษป์ระมาณ 855,636 ไร่ และ

นอกพ้ืนท่ีอนุรักษมี์พ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 3,178,793 มี
การปกคลุมของพ้ืนท่ีดงัต่อไปน้ี 

3.1 TC ในพ้ืนท่ีของจงัหวดัแพร่ พบวา่ในปี ค.ศ. 
2005 มีการปกคลุมในพ้ืนท่ีอนุรักษท์ั้ งหมด 624,970.12 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.92 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีมีการ
ปกคลุมทั้ งหมด 1,535,730.63 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
71.08 ค.ศ. 2010 มีการปกคลุมพ้ืนท่ีท่ีเป็นในพ้ืนท่ี
อนุรักษท์ั้งหมด 488,892.24 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.19 
ส่วนนอกพ้ืนท่ีมีการปกคลุมทั้งหมด 1,130,743.23 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.81 และในปี ค.ศ. 2015 มีการปก
คลุมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทั้งหมด 76,400.35 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 70.48 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีมีการปกคลุมทั้งหมด 
31,993.63 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.52 

จากผลการศึกษา TC ในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ พบว่า
ในปี ค.ศ. 2005-2010 มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมใน
พ้ืนท่ีอนุรักษล์ดลง 136,077.89 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีมี
การเปล่ียนแปลงลดลง 404,987.40 ไร่ และในปี ค.ศ. 
2010-2015 ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ลดลง 412,491.88 ไร่ ส่วน
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พ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุม
ลดลง 1,098,749.60 ไร่ (ภาพท่ี 3) 

3.2 TCM พบวา่ในปี ค.ศ. 2005 มีการปกคลุมใน
พ้ืนท่ีอนุรักษท์ั้งหมด 193,187.73 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
19 .36  ส่วนพ้ืน ท่ีนอกพ้ืน ท่ี มีการปกคลุมทั้ งหมด 
804,807.14 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.64 ค.ศ. 2010 มี
การปกคลุมพ้ืนท่ีท่ีในพ้ืนท่ีอนุรักษท์ั้ งหมด 316,572.15 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.97 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์
มีการปกคลุมทั้งหมด 1,004,021.14 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 76.03 และในปี ค.ศ. 2015 มีการปกคลุมพ้ืนท่ีท่ีเป็น
พ้ืนท่ีอนุรักษ์ทั้ งหมด 439,164 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

32.64 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษมี์การปกคลุมทั้งหมด 
906,334.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.36 

จากผลการศึกษา TCM  พบว่าในปี ค.ศ. 2005-
2010 มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์
เพ่ิมข้ึน 123,384.42 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษมี์การ
เปล่ียนแปลงการปกคลุมเพ่ิมข้ึน 199,214 ไร่ และในปี 
ค.ศ. 2010-2015 มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมในพ้ืนท่ี
อนุรักษล์ดลง 97,686.59 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์
มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมเพ่ิมข้ึน 122,591.86 ไร่ 
(ภาพท่ี 3) 

 

 
ภาพที ่3  การเปล่ียนแปลงการปกคลุมในและนอกพ้ืนท่ีอนุรักษใ์นปี ค.ศ. 2005, 2010 และ 2015 
 

3.3 OWL พบว่าในปี ค.ศ. 2005 มีการปกคลุม
พ้ืนท่ีท่ีในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทั้ งหมด 36,969.83 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.82 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์มีการปก
คลุมทั้ งหมด 598,711.20 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 94.18 
ค.ศ. 2010 ในพ้ืนท่ีอนุรักษท์ั้งหมด 42,357.63 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.40 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีมีการปกคลุม
ทั้งหมด 619,642.66 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 และใน
ปี ค.ศ. 2015 มีการปกคลุมพ้ืนท่ีท่ีในพ้ืนท่ีอนุรักษท์ั้งหมด 
271,599.84 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.15 ส่วนพ้ืนท่ีนอก
พ้ืนท่ีอนุรักษมี์การปกคลุมทั้งหมด 1,312,048.49 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 82.85 

จากผลการศึกษา TC พบวา่ในปี ค.ศ. 2005-2010 
มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
5 ,387 .79  ไ ร่  ส่วน พ้ืน ท่ีนอก พ้ืน ท่ีอ นุ รักษ์ มีการ
เปล่ียนแปลงการปกคลุมเพ่ิมข้ึน 20,931.45 ไร่ และในปี 
ค.ศ. 2010-2015 มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมในพ้ืนท่ี
อนุรักษเ์พ่ิมข้ึน 5,387.79 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์
มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมเพ่ิมข้ึน 692,405.84 ไร่ 
(ภาพท่ี 3) 

3.4 OLC ในพ้ืนท่ีของจังหวดัแพร่ พบว่าในปี 
ค.ศ. 2005 ในพ้ืนท่ีอนุรักษท์ั้งหมด 1,963.61 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.85 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์มีการปก
คลุมทั้ งหมด 230,127.74 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 99.15 
ค.ศ.  2010 มีการปกคลุมในพ้ืนท่ีอนุ รักษ์ทั้ งหมด 
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8,228.48 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.99 ส่วนพ้ืนท่ีนอก
พ้ืนท่ีอนุรักษมี์การปกคลุมทั้งหมด 404,536.44 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 98.01 และในปี ค.ศ. 2015 มีการปกคลุม
พ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทั้ งหมด 66,602.39 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.94 ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์มีการปก
คลุมทั้งหมด 893,490.34 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 93.06 

จากผลการศึกษา TC พบวา่ในปี ค.ศ. 2005-2010 
มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
6,264.87 ไร่ ส่วนนอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์มีการเปล่ียนแปลง
การปกคลุมเพ่ิมข้ึน 174,408.70 ไร่ และในปี ค.ศ. 2010-
2015 มีการเปล่ียนแปลงการปกคลุมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์
เพ่ิมข้ึน 488,953.89 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีอนุรักษมี์การ
เปล่ียนแปลงการปกคลุมเพ่ิมข้ึน 58,373.92 ไร่ (ภาพท่ี 3) 
 

สรุปผล 
จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงการปกคลุมพ้ืนท่ีดิน

ของจังหวัดแพร่ พบว่า จังหวัดแพร่มีพ้ืนท่ีทั้ งหมด
ประมาณ 6 ,538.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
4,086,625 ไร่ มีพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้(TC, TCM 
และ OWL) ในปี ค.ศ. 2005, 2010 และ 2015 มีค่าเท่ากบั 
3,794,376.66 , 3,602 ,229.03 และ 3,037,540.88 ไร่ 
ตามล าดับ และ OLC ค.ศ. 2005, 2010 และ 2015 มีค่า
เท่ากบั 232,091.34 ,412.764.92 ไร่ และ 960,92.73 ไร่ 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมด้วยตน้ไม ้(TC, 
TCM และ OWL) ในช่วงระยะเวลาในมีขนาดพ้ืนท่ีลดลง
ไปอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีป่านั้นถูกการบุก
รุกท าลายทั้งเพ่ือการท าการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัรวมถึง
การลกัลอบท าไม ้
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาการท าเร่ืองปัจจยัเส่ียงในการเกิด

ดินถล่ม เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นฐานข้อมูลการเตือนภัยใน
อนาคต 

2. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบันเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
สภาพพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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องค์ประกอบลกัษณะเชิงหน้าทีข่องพรรณพืชของพืน้ที่ขอบป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ 
บริเวณลุ่มน า้แม่ค ามี จังหวดัแพร่ 

Plant functional trait composition of forest edge of dry deciduous forest and mixed 
deciduous Forset in Mae Khum Mee Watershead, Phrae Province 

 
แหลมไทย อาษานอก1* และ รุ่งรว ีทวสุีข1 

 
1 สาขาวชิาเกษตรป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 

*Corresponding author: E-mail: lamthainii@gmail.com  
 

บทคดัย่อ 
การ ศึกษา น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เ พ่ื อ เป รี ยบ เ ที ยบ

องค์ประกอบของลกัษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืช ของ
สังคมพืชขอบป่าเต็งรังและขอบป่าเบญจพรรณ บริเวณ
ลุ่มน ้ าแม่ค ามี จังหวดัแพร่ โดยการวางแปลงตัวอย่าง
ขนาด 10 เมตร x 100 เมตร จ านวน 6 แปลง พร้อมกบัเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบชนิดพนัธ์ุพืชและลักษณะเฉพาะ
หนา้ท่ีของพรรณพืช เพื่อใชว้ิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืชในแต่
ละสังคม ผลการศึกษา พบว่า ชนิดไมเ้ด่นในป่าเต็งรัง
แสดงออกถึงลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของไมโ้ตชา้มากกว่าป่า
เบญจพรรณ ได้แก่ ค่าสัดส่วนมวลต่อพ้ืนท่ีใบ ความจุ
ของใบ ความหนาแน่นของเน้ือไม ้ดงันั้นการใชล้กัษณะ
เชิงหน้าท่ีของพรรณพืชจึงสามารถจ าแนกศกัยภาพการ

เติบโตของชนิดไมข้องทั้งสองสังคมพืชได ้
 

บทน า 
ลักษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืช (plant functional 

trait) เ ป็นลักษณะทางกายภาพวิทยา  (morphology) 
ลกัษณะทางสรีรวทิยา (physiology) และ ชีพลกัษณ์วทิยา 
(phonological) ท่ีบ่งบอกถึงกลยุทธ์การจับยึด (capture) 
หรือการใช้ทรัพยากรทางนิ เวศวิทยา รวมถึงการ
แสดงออกของพรรณพืชแต่ละชนิดต่อการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระดบัของการ
บริโภค (trophic levels) และคุณลกัษณะของระบบนิเวศ 
(Lavorel and Garnier, 2002) นอกจากนั้นความแปรผนั

ของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืชแต่ละชนิดในสังคม
ยงับ่งบอกถึงอิทธิพลของกระบวนการกลั่นกรองโดย
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม (environment filtering) ในสังคมนั้นๆ 
ส่งผลให้สังคมพืชมีความแตกต่างกันภายใต้ปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมเดียวกัน ซ่ึงการศึกษาความแปรผันของ
ลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืชไดรั้บการยอมรับแลว้วา่ 
สามารถใชเ้พื่อการติดตามและตอบปัญหาทางนิเวศวทิยา
ไดม้ากมายโดยไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานและงบประมาณ
ท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการอ่ืน (Wrigth et al., 2004) 
ดังนั้ น ในงานวิจัย น้ี จึ งได้ ศึ กษา เ พ่ือ เป รียบ เ ทียบ
องคป์ระกอบของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืช (plant 
functional trait) บริเวณพ้ืนท่ีขอบป่าเต็งรังและป่าเบญจ
พรรณ ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าแม่ค ามี จงัหวดัแพร่ เพ่ือเป็นขอ้มูล
สนับสนุนการศึกษาการท างานของลกัษณะเชิงหน้าท่ี
ของพรรณพืชในพ้ืนท่ีขอบป่าในเชิงลึกต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

สถานทีศึ่กษา 
งานวิจัยน้ีด าเนินการในเขตลุ่มน ้ าแม่ค ามี มีขนาด

พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเท่ากับ 452.37 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ีอ าเภอร้องกวาง อ าเภอหนองม่วงไข่ และอ าเภอ
เมืองแพร่ ระดับสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลางอยู่
ระหว่าง 1,380 ถึง 140 เมตร ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย มีค่า
เท่ากับ 1,208.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียเท่ากับ 26.5 
องศาเซลเซียส 
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การคดัเลอืกพืน้ทีแ่ละการเกบ็ข้อมูล 
คดัเลือกพ้ืนท่ีบริเวณขอบป่าท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีเพื่อ

สร้างแปลงถาวรศึกษาสังคมพืชพ้ืนท่ีขอบป่า โดยมี
หลกัเกณฑ์การพิจารณาเลือกพ้ืนท่ี คือ 1) พ้ืนท่ีขอบป่า
ของป่าเบญจพรรณ และ 2) พ้ืนท่ีขอบป่าของป่าเต็งรัง 
โดย พ้ืน ท่ีขอบป่าทั้ งสองต้อง มีสภาพภูมิประเทศ
คลา้ยคลึงกัน ท าการวางแปลงตวัอย่างถาวรแบบแถบ 
(belt permanent plots) ขนาด 10 เมตร x 100 เมตร จ านวน 
6 แนว แบ่งเป็นพ้ืนท่ีขอบป่าเบญจพรรณ 3 แนว และ 
ขอบป่าเต็งรัง 3 แนว แต่ละแนวท าการวางแปลงให้ตั้ ง
ฉากกบัเส้นขอบป่า จากนั้นในแต่ละแนวแปลงตวัอย่าง
ท าการแบ่งเป็นแปลงยอ่ยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร เก็บ
ขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบของชนิดพรรณพืชของไมย้นืตน้
ทุกๆ แปลงยอ่ย โดยการบนัทึกขอ้มูลไมต้น้ (tree) คือ ไม้
ท่ีมีขนาดความโตทางเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอกท่ี 1.30 
เมตร มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เซนติเมตร ทุกชนิดท่ี
ปรากฏในแปลงตวัอยา่ง พร้อมกบัท าการจ าแนกชนิด 

ท าการเลือกลกัษณะเชิงหนา้ท่ีท่ีมีบทบาทต่อศกัยภาพ
ในการเจริญเติบโตและบทบาทต่อศักยภาพในการ
สงัเคราะห์แสงของพรรณพืช 9 ลกัษณะ ดงัน้ี 1) สดัส่วน
มวลต่อพ้ืนท่ีใบ (Leaf mass per area: LMA) 2) พ้ืนท่ีใบ 
(leaf area: LA) 3) ความหนาของใบ (leaf thickness: LT) 
4) ความจุของใบ (leaf succulence: Ls) 5) ความอ่ิมน ้ า
ของใบ (leaf water content: LWC) 6) ความหนาแน่นของ
เน้ือไม้ (wood density: WD) 7) ความหนาของเปลือก 
(bark thickness: BT) 8) ความอ่ิมน ้ าของเน้ือไม้ (wood 
moisture content: WMC) และ 9) ความสูงสูงสุดของล า
ตน้ (maximum height: Hmax) โดยท าการเก็บขอ้มูลไม้
ทุกชนิดๆ ละ 3 ตน้ ท่ีปรากฏในแปลงตวัอยา่ง ตามวธีิการ
ของ Cronelissen et al. (2003) 

 

วเิคราะห์ข้อมูล 
1. ท าการวิเคราะห์ค่าทางสังคมของไม้ใหญ่ โดย

วิเคราะห์ค่าดัชนีความส าคัญของชนิดไม ้(importance 
value index, IVI) ไดจ้ากการหาความหนาแน่น (density, 
D: ตน้/เฮกแตร์) ความเด่นดา้นพ้ืนท่ีหนา้ตดั (dominance, 

Do: ตร .ม . / เ ฮกแต ร์ )  และคว าม ถ่ี  ( frequency, F: 
เปอร์เซ็นต์) เ พ่ือหาค่าความสัมพัทธ์ของทั้ งสามค่า
ดงักล่าว ซ่ึงผลรวมของค่าสมัพทัธ์ทั้งสามค่าจะเท่ากบัค่า
ดชันีความส าคญัของชนิดไม ้นอกจากนั้นวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความหลากชนิดของ Shannon-Wiener index (H´) 
หาไดจ้ากสมการ H´ = -∑pi ln pi เม่ือ pi คือสัดส่วนชนิด
พนัธ์ุของไมช้นิดนั้นๆต่อจ านวนชนิดไมท้ั้งหมด 

2. ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของลักษณะเชิง
หน้าท่ีของไม้ต้น โดยใช้ค่าเฉล่ียน ้ าหนักของสังคม 
(community-level weighted mean : CWM) (Mouchet et 
al., 2010) เพื่ออธิบายถึงองค์ประกอบของลกัษณะเชิง
หนา้ท่ีในแต่ละสงัคมโดยค่า CWM ค านวณไดจ้าก CWM 
= ∑pi ln trait i  เม่ือ pi = ความมากมายของไมช้นิดท่ี i 
และ Trait i = ค่าลักษณะเชิงหน้า ท่ีของไม้ชนิดที  i 
หลงัจากนั้นท าการทดสอบความแตกต่างของค่า CWM 
ระหว่างสังคมพืชป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ โดยใช้ 
The Kruskal–Wallis test  
 

ผลและวจิารณ์ 
องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุ 
ป่าเตง็รังพบพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 42 ชนิด 35 สกลุ 15 วงศ ์

มีขนาดพ้ืนท่ีหน้าตดัรวม เท่ากบั 2.86 ตร.ม./เฮกแตร์ มี
ความหนาแน่นของไมต้น้ เท่ากบั 1327 ตน้/เฮกแตร์ มีค่า
ดชันีความหลากชนิดของไมต้น้ เท่ากบั 2.78 เม่ือประเมิน
ความเด่นของชนิดไมใ้นสงัคมโดยใชค้่าดชันีความส าคญั 
พบวา่ ชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความส าคญัสูงสุด 10 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ รัง ประดู่ เต็ง สัก (Tectona grandis) ตะแบกแดง 
( Lagerstroemia calyculata) ป อ แ ก่ น เ ท า  ( Grewia 
eriocarpa) มะกอกเกล้ือน (Canarium subulatum) พลวง 
(Dipterocarpus tuberculatus) ยอป่า และ เ ก็ดด า มีค่า
เท่ากบั 33.42, 25.37, 22.83, 15.90, 12.98, 10.80, 9.89, 
9.43, 8.50 และ 8.41 ตามล าดบั ในขณะท่ีป่าเบญจพรรณ
พบพัน ธ์ุไม้ทั้ งหมด 50  ชนิด  40  สกุล  19  วงศ์  มี
พ้ืนท่ีหน้าตดัรวม เท่ากับ 3.25 ตร.ม./เฮกแตร์ มีความ
หนาแน่นของไมต้น้ เท่ากบั 634 ตน้/เฮกแตร์ มีค่าดชันี
ความหลากชนิดของไม้ต้น เท่ากับ 3.21 เม่ือประเมิน
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ความเด่นของชนิดไมใ้นสงัคมโดยใชค้่าดชันีความส าคญั 
พบวา่ ชนิดไมท่ี้มีค่าดชันีความส าคญัสูงสุด 10 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ประดู่ กระพ้ีจัน่ ตะคร้อ เส้ียวเครือ สัก กางข้ีมอด 
ยมหิน แดง พฤกษ ์(Albizia lebbeck) และ มะกอกเกล้ือน 
มีค่าเท่ากับ 21.95, 20.69, 14.74, 14.58, 13.66, 11.91, 
11.24, 11.23, 11.24 และ 10.64 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 

ตารางที ่1  เปรียบเทียบลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืช 
ในพ้ืนท่ีขอบป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณบริเวณลุ่มน ้ า
แม่ค ามี จงัหวดัแพร่ 

หมายเหตุ: * คือ p<0.05, ** คือ p<0.01, และ *** คือ p<0.001 
 

องค์ประกอบของลกัษณะเชิงหน้าทีข่องพรรณพชื 
เม่ือพิจารณาความแตกต่างของค่า CWM ในแต่ละ

ลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณไมใ้นป่าเตง็รัง และป่าเบญจ
พรรณ พบว่า ลกัษณะเชิงหน้าท่ีท่ีปรากฏอยู่มากอย่างมี
นยัส าคญัในป่าเตง็รัง ไดแ้ก่ ปริมาณสดัส่วนมวลต่อพ้ืนท่ี
ใบ ความหนาของใบ ความจุของใบ และความหนาแน่น
ของเน้ือไม ้(ตารางท่ี 1) ซ่ึงลกัษณะเชิงหนา้ท่ีท่ีแสดงออก
ดงักล่าวบ่งบอกว่าสังคมพืชป่าเต็งรังมีศักยภาพในการ
สังเคราะห์แสงต ่าเจริญเติบโตช้า มีอายุยืนยาวต้องใช้
ทรัพยากรดา้นปัจจยัแวดลอ้มต่างๆจ านวนมากเพ่ือการ

เจริญเติบโต และส่งผลไปถึงความสามารถในการ
หมุนเวียนธาตุอาหารต ่า ดงันั้นชนิดพืชในสังคมพืชป่า
เต็ง รัง จึง เ ป็นชนิดพืชต้นทุนสูง  ( high cost species) 
(Wrigth et al., 2004 )  ในขณะลักษณะเ ชิงหน้า ท่ี ท่ี
แสดงออกอยา่งมีนยัส าคญัในป่าเบญจพรรณ คือ พ้ืนท่ีใบ
จ าเพาะ ความหนาของเปลือก และความอ่ิมน ้ าของเน้ือไม ้
(ตารางท่ี 1) ซ่ึงลกัษณะเชิงหนา้ท่ีท่ีแสดงออกบ่งบอกถึง
ชนิดไมใ้นป่าเบญจพรรณมีศกัยภาพในการสังเคราะห์
แสงได้มีมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
หมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศไดเ้ร็วจึงถือว่าเป็น
ชนิดตน้ทุนต ่า (low cost species) (Wrigth et al., 2004) 
 

สรุปผล 
ชนิดไม้เด่นในป่าเต็งรังแสดงออกถึงลักษณะเชิง

หน้าท่ีของไม้โตช้ามากกว่าป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ค่า
สัดส่วนมวลต่อพ้ืนท่ีใบ ความจุของใบ ความหนาแน่น
ของเน้ือไม ้ซ่ึงลกัษณะเชิงหน้าท่ีเหล่าน้ีเป็นคุณสมบัติ
ของไมโ้ตชา้ น่ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหช้นิดไมเ้ด่นใน
ป่าเตง็รังโตชา้กวา่ชนิดไมเ้ด่นในป่าเบญจพรรณ อยา่งไร
ก็ตามควรมีการศึกษาเ ชิง ลึก ท่ี เ ก่ียวข้องกับปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมของแต่ละชนิดไม้เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับการคดัเลือกชนิดไมท่ี้เหมาะสมในการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ี
ขอบป่าต่อไป 
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การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชและระบบนิเวศบริเวณพืน้ทีป่่าต้นน า้และป่าสงวน 
อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 

The study of plant diversity and ecology in watershed forest and reserved forest, 
Mae Suai District, Chiang Rai Province 
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ABSTRACT 
The study of plant diversity was conducted in watershed forest and reserved forest in Mae Suai District, Chiang Rai 

Province aimed to survey the species account and ecological information. The study used two sampling plots of 50 x 20 m 
which each plots were subdivided into ten plots of 10x10 m, 4x4 m and 1x1 m. The study was conducted during April - 
May 2018. The ecological indices were analyzed including density, frequency, dominance, the important value index (IVI) 
and the species diversity index (Shannon-Wiener index, H/). A total of 24 species (18 families), were documented from the 
watershed forest areas. The highest IVI of tree, sapling and ground species are Pinus kesiya Royle ex Gordon (IVI=58), 
Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp. pruniflorum Gogel. (IVI=56) and Chromolaena odorata (L.) R.M.King & 
H.Rob. (IVI=18) respectively. The species diversity index H/) of tree was 2.418. In reserved forest, a total of 23 species (17 
families) were documented. Both highest IVI tree and sapling are Shorea siamensis Miq. (IVI=63 and 45) and the dominant 
ground species are Phyllanthus emblica L. (IVI=22). The species diversity index (H/) of tree was 2.410. Utilization of plants 
in these forests can be used in many ways such as wood, medicine, and edible plants etc. 

Key Words: Biodiversity, ecology, plant species 
บทคดัย่อ 

การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชในพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ า และป่าสงวน อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค์
เพ่ือส ารวจจ านวนชนิดและศึกษาขอ้มูลดา้นนิเวศวิทยา โดยวางแปลงตวัอยา่งขนาด 50x20 เมตร จ านวน 2 แปลง แบ่งเป็น
แปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร 4x4 เมตร และ 1x1 เมตร ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 วิเคราะห์ค่าดัชนีทาง
นิเวศวิทยาไดแ้ก่ ความหนาแน่น ความถ่ี ความเด่น  ค่าดชันีความส าคญั (IVI) และค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-
Wiener ของไมใ้หญ่ ไมห้นุ่ม และไมพ้ื้นล่าง ผลการส ารวจพืชในพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ าพบพืชทั้งหมด 24 ชนิด 18 วงศ์ ไมใ้หญ่ ไม้
หนุ่ม และไม้พ้ืนล่าง ท่ีมีค่าดัชนีความส าคัญ ได้แก่ สนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) ติ้วขน (Cratoxylum 
formosum (Jack.) Dyer subsp. pruniflorum Gogel.) และ  สาบ เ สือ  (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) 
ตามล าดบั มีค่าความหลากหลายของไมใ้หญ่ (Shannon-Wiener Index) เท่ากบั 2.418 ผลการส ารวจพืชในพ้ืนท่ีป่าสงวนพบ
พืชทั้งหมด 23 ชนิด 17 วงศ์ ไมใ้หญ่ และไมห้นุ่มท่ีมีค่าดชันีความส าคญั ไดแ้ก่ รัง (Shorea siamensis Miq.) และไมพ้ื้นล่าง 
ไดแ้ก่ มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) มีค่าความหลากหลายของไมใ้หญ่ เท่ากบั 2.410 โดยพืชท่ีส ารวจพบสามารถใช้
ประโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น เป็นพืชใหเ้น้ือไม ้สมุนไพร และพืชอาหาร เป็นตน้  

ค าส าคญั: ความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวทิยา, ชนิดพนัธ์ุพืช 
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พลวตัของสังคมพืชและการกกัเกบ็คาร์บอนของป่าเต็งรังผสมสนในสวนพฤกษศาสตร์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ จังหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย 

Dynamics of plant community and carbon storage in pine–deciduous dipterocarp forest in Queen 
Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai Province, Thailand 
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ABSTRACT 
Queen Sirikit Botanic Garden is situated in Chiang Mai Province, Thailand, abundant with tropical plant communities. 

This study aims to monitor the structure of plant community and the carbon storage in the biomass of pine-deciduous 
dipterocarp forest (1,040 m. a.s.l.) in the botanic garden. A 100 x 100 m2 permanent plot was established and monitored in 
2012 and 2017. The height of plant which had perimeters greater than 14 cm, were measured. After five years of 
observations, in 2017, an additional species was found, the tree density increased from 398 to 423, the total stem basal area 
increased from 22.35 to 23.87 and the Shannon-Wiener index increased from 3.06 to 3.08 The average increment rate, 
ingrowth rate and mortality rate were 5.75 % (1.15 % per year), 9.80 % and 3.52 %, respectively. Total carbon storage in 
the forest in 2017 was 77.76 ton C/ha which most of them were kept in plant biomass. Additionally, only 3.46 ton carbon 
was kept in litter fall. The carbon storage was increased from 68.61 ton C/ha in 2010. The increase rate of carbon storage 
is lower than expected due to the disturbance of forest fires and human activities. 

Key Words: biomass, litter fall, increment rate, ingrowth rate, mortality rate 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงสังคมพืช และศึกษาศกัยภาพในการกกัเก็บคาร์บอนในมวล

ชีวภาพป่าเต็งรังผสมสน บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 
2560 โดยท าการวางแปลงถาวรขนาด 100 x 100 ตารางเมตร ท่ีระดบัความสูง 1,040 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล และวดัขนาด
ตน้ไมท่ี้ขนาดเส้นรอบวงมากกวา่ 14 เซนติเมตรข้ึนไป พบวา่ ในรอบ 5 ปี มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 1 ชนิด ความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน
จาก 398 เป็น 423 ตน้ต่อเฮกแตร์ พ้ืนท่ีหนา้ตดัเพ่ิมข้ึนจาก 22.35 เป็น 23.87 ตารางเมตร และค่าดชันีความหลากหลายของ 
Shannon-Wiener เพ่ิมข้ึนจาก 3.06 เป็น 3.08 โดยมีอตัราการเพ่ิมพูนร้อยละ 5.75 หรือร้อยละ 1.15 ต่อปี มีอตัราการโตขา้ม
ชั้น ร้อยละ 9.80 และอตัราการตายร้อยละ 3.52 ส าหรับการกกัเก็บคาร์บอนของป่าเตง็รังผสมสนในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากบั 
81.22 ตนัคาร์บอน/เฮกแตร์ โดยมีการกกัเก็บอยูใ่นส่วนของซากพืช 3.46 ตนัคาร์บอน/เฮกแตร์ และอยูใ่นมวลชีวภาพ 77.76 
ตนัคาร์บอน/เฮกแตร์ ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 68.61 ตนัคาร์บอน/เฮกแตร์ ในปี พ.ศ. 2555 เท่ากบั 9.15 ตนัคาร์บอน/เฮกแตร์ 
เน่ืองจากมีการลกัลอบตดัไมเ้พ่ือเอาเน้ือไมแ้ละน ้ ายางไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งประสบภยัจากไฟป่าหลายคร้ัง ท าให้ตน้ไม้
ขนาดเลก็ถูกท าลายไป ส่งผลใหม้วลชีวภาพของป่าไมเ้พ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

ค าส าคญั: มวลชีวภาพ, ซากพืช, อตัราการเพ่ิมพนู, อตัราการโตขา้มชั้น, อตัราการตาย 
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โครงสร้างของหย่อมป่าและป่าฟ้ืนฟูในพืน้ทีป่่าบ้านบุญแจ่ม ต าบลน า้เลา อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ 
The Forest structure of remnant forest and forest restoration  

at Boon Jam village, Nam Lao Sub-district, Rong Kwang District, Phrae Province 
 

ศิรินทิพย ์ชยัมงคล1* และ ธนากร ลทัธ์ิถีระสุวรรณ1 
 

1 สาขาวชิาเกษตรป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 
*Corresponding author: E-mail: popoope29@gmail.com 

 

ABSTRACT 
The study of forest structure remnant forest and forest restoration at Boon Jam village, Nam Lao Sub-district, Rong 

Kwang District, Phrae Province. Selection of representative of remnant forest non maize site area and forest restoration 
site. Result found that remnant forest has tree species higher than forest restoration. Number of trees species at remnant 
forest were 14 species 13 genus and 9 family. Number of trees species at forest restoration were 9 species distributed in 8 
genera and 7 families. Tree species density at remnant forest were Pterocarpus macrocarpus, Tectona grandis and Shorea 
obtuse, and Xylia xylocarpa, respectively. Tree species density at forest restoration were Cassia siamea and Pithecellobium 
dulce, Albizia lebbeck, Ficus tinctoria, and Peltophorum dasyrachis, respectively. 

Key Words: Forest structure, remnant forest, diversity, Phrae 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาโครงสร้างของหยอ่มป่าและป่าฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีป่าบา้นบุญแจ่ม ต าบลน ้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ โดย

การเลือกพ้ืนท่ีตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของสงัคมพืชหยอ่มป่าท่ียงัเหลือจากการท าไร่ขา้วโพด และป่าฟ้ืนฟ ูผลการศึกษา พบวา่
พ้ืนท่ีหยอ่มป่าเป็นป่าผสมผลดัใบมีความหลากหลายของชนิดตน้ไมม้ากกวา่ป่าฟ้ืนฟ ูโดยป่าผสมผลดัใบพบจ านวน 14 ชนิด 
13 สกุล 9 วงศ์ ป่าฟ้ืนฟู พบจ านวน 9 ชนิด 8 สกุล 7 วงศ์ พรรณไมท่ี้มีความหนาแน่นมากท่ีสุดในหย่อมป่าคือ ประดู่ 
รองลงมาเป็น สัก เต็ง และ แดง ตามล าดบั ส่วนพรรณไมท่ี้มีความหนาแน่นมากท่ีสุดในป่าฟ้ืนฟูคือ ข้ีเหล็ก รองลงมาเป็น 
มะขามเทศ พฤกษ ์ไทรกร่างและนนทรีป่า ตามล าดบั 

ค าส าคญั: โครงสร้างป่า, หยอ่มป่า, ความหลากหลาย, แพร่ 
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การศึกษาชีพลกัษณ์ไม้ป่าภูหลง อ าเภอแก้งคร้อ จังหวดัชัยภูมิ 
A phenological study of Phu Long forest plants, Kaeng Khro District, Chaiyaphum Province 

 
รุ่งสุริยา บวัสาลี1 และ จิรวฒิุ แสงศรี1* 

 
1 มูลนิธิไทยรักษป่์า หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

*Corresponding author: E-mail: chiforester@gmail.com 
 

ABSTRACT 
A phonological study of forest plants in Phu Long forest, Kaeng Khro District, Chaiyaphu Province, conducted between 

January to May 2018. The study set two survey lines including Dong Noi-Lum Patown forest and Mahawan temple lines. 
Collecting phonological data (flower, leave, and fruit) used observing with helping of binocular in some cases. Plant 
specimens were collected and compared with voucher specimens housing in the Forest Herbarium (BKF, Bangkok) of the 
Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation for identification. The result obtained 59 species in the Dong 
Noi-Lum Patown line and 80 species in Mahawan temple line. Among plant species, mostly were non-deciduous species 
which were fruiting between March to May (e.g., Dipterocarpus turbinatus, Mangifera pentandra, Linociera ramiflora, 
Baccaurea ramiflora). However, ongoing long-term survey should be continued throughout the year and at least three years 
for obtaining adequate information in precision conclusion on plant phenology in the area. 

Key Words: Phenology, Phu Long, Chaiyaphum 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาชีพลกัษณ์ไมป่้าภูหลง อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ด าเนินการส ารวจระหวา่งเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 

โดยมีเสน้ทางส ารวจ 2 เสน้ ไดแ้ก่ เสน้ส ารวจป่าดงนอ้ย-ล าปะทาว และเสน้ส ารวจวดัป่ามหาวนั เก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสงัเกต
ดว้ยตาเปล่า โดยอาศยักลอ้งส่องทางไกลชนิด 2 ตา ในการช่วยศึกษาลกัษณะดอก ใบ และผล นอกจากน้ียงัเก็บตวัอยา่งพนัธ์ุ
ไม ้และเปรียบเทียบพรรณไมท่ี้เก็บกบัตวัอยา่งพืชในหอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช เพ่ือระบุชนิด 
ผลการศึกษาพบแม่ไม ้59 ชนิด ในเส้นส ารวจป่าดงน้อย ล าปะทาว และพบแม่ไม ้80 ชนิด ในเส้นส ารวจวดัป่ามหาวนั 
นอกจากน้ีขอ้มูลยงัสรุปไดว้า่พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าภูหลงส่วนใหญ่ เป็นพนัธ์ุไมไ้ม่ผลดัใบ ส่วนใหญ่ตกผลสุกหรือแก่
ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ตวัอยา่งเช่น ยางแดง มะม่วงป่า อวบด า มะไฟป่า ทั้งน้ี ตอ้งด าเนินการใหต้ลอดทั้งปี 
และมีความต่อเน่ืองอีกอยา่งนอ้ย 3 ปี เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเพียงพอท่ีจะสรุปชีพลกัษณ์ของไมป่้าภูหลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า
ยิง่ข้ึน 

ค าส าคญั: ชีพลกัษณ์ไม,้ ภูหลง, ชยัภูมิ 
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ความหลากชนิดของหอยทะเลจ๋ิวในพืน้ทีห่มู่เกาะมัน จังหวดัระยอง 
Species diversity of marine microsnails in Man islands, Rayong Province, eastern Thailand 

 
บงัอร ช่างหลอม1 วนัชยั สุขเกษม1 อารมณ์ มุจรินทร์1 และ รัชนีวรรณ อินมะดนั2 

 
1 องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองหลวง ปทุมธานี 12120 

*Corresponding author: E-mail: Bang-on@nsm.or.th 
 

ABSTRACT 
Marine microsnail diversity on Man islands in Rayong Province, eastern Thailand has formed the subject of this 

investigation. Specimens were randomly collected in the coral reefs around the islands during October 2015 to September 
2016. As a result, a total of 2 classes, 4 subclasses, 12 orders, and 28 families of marine microsnails were reported, with 
the most abundance belongs to family Triphoridae and family Pyramidellidae respectively. 

Key Words: Diversity, marine micro snails, Mun islands, Rayong 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลจ๋ิว ในพ้ืนท่ีหมู่เกาะมนั จงัหวดัระยอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน

กนัยายน 2559 ผลการศึกษาพบหอยทะเลจ๋ิวทั้งหมด 2 ชั้น (class) 4 ชั้นยอ่ย (subclass) 12 อนัดบั (order) 28 วงศ์ (family) 
โดยวงศท่ี์พบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ วงศ ์Triphoridae, Pyramidellidae, Cerithiopsidae 

ค าส าคญั: ความหลากหลาย, หอยทากทะเลจ๋ิว, หมู่เกาะมนั, ระยอง 
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ความหลากชนิดของปลาน า้จืด ในพืน้ทีทุ่่งหลวงรังสิต จังหวดัปทุมธานี 
Diversity of fishes in Rangsit marsh, Pathum Thani Province 

 
กชกร มูลสถาน1 และ จนัทรัสม ์โพธ์ิสมบติั1* 

 
1 พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยา องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองหลวง ปทุมธานี 12120 

*Corresponding author: E-mail: jantharas@nsm.or.th 
 

ABSTRACT 
A study of fish diversity was undertaken in the surrounding area of Rangsit marsh in PathumThani Province, central 

Thailand under the Plant Genetic Conservation Project under the Royal initiative of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn. Field data were collected from the survey along the canals, ponds and in the rice fields covering the 
areas of five districts, namely Thanyaburi, Lum Lukka, Khlong Luang and Nong Suea located in Pathum Thani province 
and Nakhon Nayok river in Nakhon Nayok province during November 2017, March 2018 and August 2018 respectively. 
A total number of species observed throughout the study was 58 species from 8 orders and 24 families. The most abundant 
species belongs to Oreochromis niloticus (Nile tilapia), Trichopodus microlepis (Moonlight gourani), Trichopsis 
trichopterus (Three spot gourani), Trichopsis pectoralis (Snakeskin gourani) and Trichopsis vittatus (Croaking gourani) 
respectively. Additional to this, during the rainy season in September particularly, there was an abundance of Parachela 
siamensis (Sword minnow). Moreover, there was also a record of alien species such as Oreochromis niloticus (Nile tilapia), 
Clarias gariepinus (African sharptooth catfish), Gambusia affinis (Western mosquitofish), Poecilia reticulata 
(Rainbowfish), Hypostomus plecostomus (Common pleco), and Atractosteus spatula (Alligator gar), etc. 

Key Words: Diversity, freshwater fish, Rangsit marsh 
 

บทคดัย่อ 
การส ารวจความหลากชนิดของปลาน ้ าจืด ในพ้ืนท่ีทุ่งหลวงรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ภายใตโ้ครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม

พืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ส ารวจและเก็บขอ้มูล 3 คร้ัง ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 เดือนมีนาคม 2561 และเดือนสิงหาคม 2561บริเวณล าคลอง หนองน ้ า และทุ่งนา ใน 5 อ าเภอ2 จงัหวดั 
ได้แก่ อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือจงัหวดัปทุมธานี และแม่น ้ านครนายก จงัหวดั
นครนายกพบปลา น ้ าจืด ทั้งส้ิน 58ชนิด 24 วงศ์ (Family) จาก 8 อนัดบั (Order) โดยชนิดท่ีพบไดท้ัว่ไปและมากท่ีสุด คือ 
ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลากระด่ีนาง (Trichopodus microlepis) ปลากระด่ีหมอ้ (Trichopsis trichopterus) ปลา
สลิด (Trichopsis pectoralis) และปลากริมควาย (Trichopsis vittatus) ตามล าดบั ในช่วงเดือนกนัยายนเป็นช่วงฤดูฝน พบ
ปลาแปบ (Parachela siamensis) เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ยงัพบปลาท่ีเป็นชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน ไดแ้ก่ ปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) ปลากินยุง (Gambusia affinis) ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ปลาซัค
เกอร์ (Hypostomus plecostomus) และปลาจระเขอ้ลัลิเกเตอร์ (Atractosteus spatula) เป็นตน้ 

ค าส าคญั: ความหลากชนิด ปลาน ้ าจืด ทุ่งหลวงรังสิต 
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การศึกษาชนิดอาหารของสัตว์สะเทนิน า้สะเทนิบกในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม 
จังหวดัอุบลราชธานี โดยวธีิการวเิคราะห์กองมูล 

A study of food items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, 
Ubon Ratchathani Province by using fecal pellet analysis 

 
ประไพพร ทองเปราะ1 จนัทร์ทิพย ์ช่วยเงิน1* ประทีป ดว้งแค2 

ปราโมทย ์ราตรี3 เอกชยั เพช็รัตน์4 วาสนา ก่ิงวงศา5 และ ยอดชาย ช่วยเงิน1 
 

1 สาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 
2 ภาควชิาชีววทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 10900 

3 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) เมือง อุบลราชธานี 34000 
4 โครงการพฒันาเพ่ือความมัน่คงเฉพาะพ้ืนท่ีป่าดงนาทาม ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 

5 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสตัวป่์าอุบลราชธานี น ้ ายนื อุบลราชธานี 34260 
*Corresponding-author: Email: ichant@kku.ac.th 

 

ABSTRACT 
Food items of 25 amphibian species from Yoddom Wildlife Sanctuary, Ubon Ratchathani Province, northeastern 

Thailand was investigated from fecal pellet analysis. The result found four main categories of food items including Class 
Insecta, Class Arachnida, Class Diplopoda and Kingdom Plantae. The most frequency group was insect which found 18 
families of nine orders. Millipede found in one family of Order Sphaerotheriida. Food items of class Arachnida has been 
broken down and there are no remaining significant characteristics to be classified in the family level. Plant items contained 
with Division Bryophyta and Angiosperm. The calculation of food percentage revealed ant (Family Formicidae) was found 
the most approximately 20% of all food categories and ants are presented from 16 amphibian species. 

Key Words: food item, fecal pellet, amphibian, Yoddom Wildlife Sanctuary 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาชนิดอาหารจากกองมูลของสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์ายอดโดม จงัหวดัอุบลราชธานี 

จากสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกจ านวน 25 ชนิด พบอาหารภายในกองมูลสามารถจ าแนกอาหารออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
แมลง (Class Insecta) แมงมุม (Class Arachnida) ก้ิงกือ (Class Diplopoda) และพืช (Kingdom Plantae) กลุ่มท่ีพบมากท่ีสุด
คือแมลง โดยพบแมลง 9 อนัดบั 18 วงศ ์พบก้ิงกือ 1 อนัดบั 1 วงศ ์แมงมุมพบเฉพาะช้ินส่วนท่ีเสียหายมาก จึงสามารถระบุ
ไดเ้ฉพาะระดบัอนัดบัเท่านั้น พืชพบกลุ่มท่ีไม่มีท่อล าเลียง (Division Bryophyta) และพืชดอก (Angiosperm) การค านวณ
ร้อยละของอาหารท่ีพบในกองมูล พบแมลงในวงศ์มด (Family Formicidae) มากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 20 ของอาหาร
ทั้งหมด ซ่ึงพบมดในมูลของสตัวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก 16 ชนิด 

ค าส าคญั: ช้ินส่วนอาหาร, กองมูล, สตัวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก, เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์ายอดโดม 
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ความหลากชนิดของสัตว์สะเทนิน า้สะเทนิบกและสัตว์เลือ้ยคลานในพืน้ทีป่่าภูหลง จังหวดัชัยภูมิ 
Species diversity of amphibians and reptiles in Phu Long forest, Chaiyaphum Province 

 
จิดาภา ช่ืนสกลุ1* ยอดชาย ช่วยเงิน1 จนัทิพย ์ช่วยเงิน1 ประไพรพร ทองเปราะ1 และ จิรวฒิุ แสงศรี2 

 
1 สาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 

2 มูลนิธิไทยรักษป่์า หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
*Corresponding author: Jidapa.chunskul@kkumail.com 

 

ABSTRACT 
A species diversity of amphibians and reptiles in Phu Long forest, Chaiyaphum Province was conducted during August 

2017 to July 2018. The survey used three standard methods: the Visual Encounter Survey, the General Survey and the 
Quadrat Survey. The study found 31 hepetofaunal species including of 17 amphibians (distributed two order and six 
families) and 14 reptiles (distributed in two orders and six families). The highest species diversity index of amphibians 
falled in August 2017 (H’ = 2.01), and lowest in July 2018 (H’= 0.55). For reptiles, the highest was March 2018 (H’= 2.01), 
and lowest was November 2017 (H’= 0.68). 

Key Words: Species diversity, reptile, amphibian, Phu Long forest, Chaiyaphum 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดของสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกในป่าภูหลง อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ด าเนินการเก็บขอ้มูล

จากเดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ดว้ยวิธีการส ารวจแบบทัว่ไป วิธีการพบเห็นตวัจากเส้นส ารวจ และวิธีการวาง
แปลงส ารวจ พบสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกและสัตวเ์ล้ือยคลานทั้งส้ิน 31 ชนิด ประกอบดว้ย สะเทินน ้ าสะเทินบก 17 ชนิด 
จาก 2 อนัดับ 6 วงศ์ และสัตว์เล้ือยคลานทั้ งหมด 14 ชนิด จาก 2 อันดับ 6 วงศ์ สัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินมีค่าดัชนีความ
หลากหลายสูงท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2561 (H’ = 2.01) ต ่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2562 (H’= 0.55) ส่วนสตัวเ์ล้ือยคลานมีค่า
ดชันีความหลากหลายสูงท่ีสุดในเดือนมีนาคม 2562 (H’ = 1.70) ต ่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2561 (H’ = 0.68) 

ค าส าคญั: ความหลากชนิด, สตัวเ์ล้ือยคลาน, สตัวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก, ป่าภูหลง, จงัหวดัชยัภูมิ 
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ความหลากชนิดของสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมในพืน้ทีเ่ขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวนัออก 
(ช่องเขาถ า้ไผ่แคน) อ าเภออุ้มผาง จังหวดัตาก 

Diversity of mammals in Thung Yai East Wildlife Sanctuary (Tham Phai Khaen trackwway), 
Umphang District, Tak Proivince 

 

โดม ประทุมทอง1 รติมา ลกัษณะมาพนัธ์ 2 ภานุมาศ จนัทร์สุวรรณ1 และ สญัชยั เมฆฉาย1 
 

1 องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
*Corresponding author: E-mail: dome@nsm.or.th 

 

ABSTRACT 
Thung Yai Naresuan East Wildlife Sanctuary has yielded abundant food supplies, water resources and shelters to many 

wildlife species. There appears an abundant record and diversity of both preserving endangered and protected wildlife 
species, such as Serows, Marble cats and Malayan Tapirs surrounding the area. Others including Elephants, Gaurs, Deer, 
Barking Deer and Tiger have also been reported. This study aimed in attempt to record the diversity of mammalian faunal 
species by setting a camera trap covering a period of 3 years, starting from January 2015 - January 2018. At the animal 
trackway of Tham Phai Khaen, a total number of 29 mammalian species belonging to 6 orders, 15 families, 27 genera were 
recorded by camera trap, of which 16 species belonged to Canivora, 5 species belong to Rodentia, 5 species belong to 
Artiodactyla, along with 1 species of Primate, 1 species of Perissodycla and 1 species of Proboscidea. The most abundant 
mammalian species belongs to herbivore, namely Wild boar, Elephant, Barking deer, Guars, Sambar deer and Serows. 
These finding results have contributed to measuring wildlife for conservation and protection such as SMART patrol system. 
Furthermore, a monitoring of certain species as indicators of effectiveness of wildlife conservation and protected area 
management is also needed. 

Key Words: Wildlife, diversity, Western Forest Complex, biodiversity 
 

บทคดัย่อ 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุงใหญ่นเรศวรด้านตะวนัออก มีแหล่งน ้ า แหล่งอาหาร ท่ีหลบซ่อนป้องกันภยัแก่สัตวป่์าท่ี

สมบูรณ์ จึงปรากฏวา่มากทั้งชนิดและจ านวน โดยเฉพาะสตัวป่์าสงวน เช่น เลียงผา แมวลายหินอ่อนและสมเสร็จ ส่วนสตัว์
ป่าคุม้ครองอ่ืนๆท่ีพบไดแ้ก่ ชา้งป่า กระทิง กวาง เกง้ และเสือชนิดต่างๆ ซ่ึงพบไดม้ากในพ้ืนท่ีแห่งน้ี จากการศึกษาโดยการ
ติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพ เป็นระยะเวลา 3 ปี (ม.ค. 2558 - มค.2561) บริเวณ ทางด่านสตัว ์ช่องเขาถ ้าไผแ่คน พบสตัวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนมรวมทั้ งส้ิน 6 อนัดบั 15 วงศ์ 27 สกุล รวมทั้งส้ิน 29 ชนิด  พบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในอนัดับสัตวผ์ูล่้า Canivora 
จ านวน 16 ชนิดมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อนัดบัสัตวฟั์นแทะ (Rodentia) จ านวน 5 ชนิด อนัดบัสัตวกี์บคู่ (Artiodactyla) 
จ านวน 5 ชนิด อนัดบัลิงโลกเก่า (Primate) จ านวน 1 ชนิด อนัดบัสัตวกี์บค่ี (Perissodycla) จ านวน 1 ชนิด และ อนัดบัชา้ง 
(Proboscidea) จ านวน 1 ชนิด  สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีความชุกชุมมากส่วนใหญ่ เป็นสัตวกิ์นพืช (Herbivorous) เช่น หมูป่า 
ชา้งป่า เกง้ กระทิง กวางป่า และ เลียงผา ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการจดัการสัตวป่์าและจดัการ
พ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวส์ตัวป่์าต่อไปในอนาคต 

ค าส าคญั: สตัวป่์า, ความหลากหลาย, กลุ่มป่าตะวนัตก, ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ พืน้ทีม่รดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
The economic valuation of Dong Phayayen – Khao Yai Word Heritage 

 
ชยัยงค ์บวับาน1* ทรงธรรม สุขสวา่ง2 และ สมใจ อมรรัชยาวจิารณ์1 

 
1 ศูนยว์จิยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ เมือง นครนายก 26000 

2 ส านกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพมหานคร 10900 
*Corresponding author: E-mail: nprckorat@gmail.com 

 

ABSTRACT 
Dong Phaya Yen-Khao Yai Forest Complex consists of Khao Yai National Park, Thap Lan National Park, Pang Sida 

National Park, Ta Phraya National Park And Dong Yai Wildlife Sanctuary. Is one of the most important forest complex. In 
the past, the importance and value of resources in the Dong Phaya Yen-Khao Yai Forest Complex. There has not been an 
economic valuation or the price has come out clearly in the form of money. Therefore there is no information to show to 
the general public and be aware of the value of the area. In this study, the value of direct use value is calculated by individual 
travel cost method (ITCM). Representing the value from the utilization of recreational recreation of the total of 1,034.62 
million baht per year and valuations from indirect use by transferring benefits to 387,427.87 million baht per year. For non-
use value by Contingent Valuation Method (CVM). Study from the willingness to pay (WTP) of the sample population of 
the country. Total value of 3,470.32 million baht. Therefore, when combining the use value and the non-use value from the 
total amount of 391,932.80 million baht. 

Key Words: The Economic Valuation, Dong Phaya Yen-Khao Yai Forest Complex 
 

บทคดัย่อ 
กลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ประกอบดว้ย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทบัลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าดงใหญ่ เป็นหน่ึงในกลุ่มป่าท่ีมีความส าคญัยิง่ ท่ีผา่นมาความส าคญัและ
คุณค่าของทรัพยากรในกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ยงัไม่มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือตีราคาออกมาในรูปของตวั
เงินอย่างชดัเจน จึงไม่มีขอ้มูลท่ีจะแสดงให้ประชาชนทัว่ไปไดท้ราบและตระหนักถึงคุณค่าของพ้ืนท่ี ในการศึกษาคร้ังน้ี
ประเมินมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ทางตรง (Direct Use Value) โดยวธีิตน้ทุนการเดินทางแบบรายบุคคล (Individual Travel 
Cost Method : ITCM) คิดเป็นมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ทางตรงเชิงนนัทนาการของนกัท่องเท่ียวรวม 1,034.62 ลา้นบาท
ต่อปี และประเมินมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Use Value) โดยวิธีโอนมูลค่าผลประโยชน์ (Benefit 
Transfer) คิดเป็น 387,427.87 ลา้นบาทต่อปี ส าหรับมูลค่าท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้ (Total non-Use Value) โดยวิธีสมมติ
เหตุการณ์ (Contingent Valuation Method : CVM) ศึกษาจากความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness To Pay: WTP) ของ
ประชาชนท่ีเป็นตวัแทนภาพรวมของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 3,470.32 ลา้นบาท ดงันั้นเม่ือรวมมูลค่าท่ีเกิดจากการใช ้(Use 
Value) และมูลค่าท่ีไม่ไดเ้กิดจากการใช ้(Total non- Use Value) เป็นเงินทั้งส้ิน 391,932.80 ลา้นบาท 

ค าส าคญั: มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
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ผศ.ดร.เชิดศกัด ์ทพัใหญ่    ผศ.ดร.นิสา เหลก็สูงเนิน 

ดร.ปณิดา กาจีนะ     นางสาวนทัธมน โพธิยะราช 

นางสาวอารีรัตน์ ญาณวฒิุ    นางสาวประภาวดี นุติประพนัธ์ุ 

 
 

สถำนทีต่ดิต่อ ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย 
  ภาควชิาชีววทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 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 

 
(ผลงานหรือบทความในรายงานการประชุมสมัมนาน้ี เป็นความรับผิดชอบของผูว้จิยัและผูเ้ขียนโดยเฉพาะกบัผูจ้ดัการประชุม) 



 


