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ค าน า 
 

  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Cooperation Centre of Thai Forest 
Ecological Research Network)  ร่ วมกั บ  ศู นย์ วิ ทยาการขั้ นสู งด้ านทรั พยากรธรรมชาติ เขตร้ อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการ
ประชุมวิชาการ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-
FERN) ครั้งที่ 9” เรื่อง “การศึกษานิเวศวิทยาในยุคโลกป่วน (Ecological Study in the Disruptive World)” 
ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา และผู้สนใจ อันจะก่อให้เกิดการกระตุ้นให้นักวิจัยได้ตระหนักและมีการปรับตัวเพื่อรองรับการวิจัยที่
ต้องการความถูกต้องและแม่นย าสูงจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยยุคปัจจุบัน รวมถึงเกิดการพัฒนา
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็งระหว่างนักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป  
 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ประกอบด้วย 
การบรรยายพิเศษ จ านวน 6 เรื่อง การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จ านวน 23 เรื่อง และการน าเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอร์ จ านวน 4 เรื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาจากมหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ นักวิชาการจาก สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิสิตและนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมด้วยนักวิจัยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้กรุณาให้เกียรติน าผลงานวิจัย 
บทความทางวิชาการ มาร่วมน าเสนอในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งที่ได้ให้ความ
กรุณาตรวจและพิจารณาผลงานวิจัยต้นฉบับ 
 ดังนั้น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังว่าเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะได้น าองค์ความรู้จากการน าเสนอผลงานไปใช้อ้างอิง พัฒนาต่อ
ยอด หรือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของประเทศต่อไป 

 
 
 

                                         (รศ.ดร.ดอกรัก มารอด) 
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ค ากล่าวรายงานการประชุมวิชาการ 
“เครือขา่ยวิจยันิเวศวิทยาปา่ไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Network, T-Fern)” 

เรื่อง “การศึกษานิเวศวิทยาในยุคโลกป่วน” 
โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร. รองลาภ สุขมาสรวง 
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 

************************************************************************ 
เรียน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณบดคีณะวนศาสตร์ ท่านผู้มีเกียรติ ์ตัวแทน

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  สถาบันการศึกษา  คณาจารย์ ผู้เขา้ร่วมงานทุกท่าน 
 

การจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย 
เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการรวมกลุ่มกันของสถาบันการศึกษาทางนิเวศวิทยาป่าไม้ โดยมี คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแกนกลาง ภายใต้การด าเนินงานของ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัย
นิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยากรขั้นสูงด้านทรัพยากรทางธรรมชาติเขตร้อน  ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านไผ่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ที่ เกิดขึ้นจากในอดีต ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงวิทยาการต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ในการท าความเข้าใจ จัดการ
สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน   

 

ในปีนี้ เป็นการประชุมวิชาการของเครือข่ายฯ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การศึกษานิเวศวทิยาใน

ยุคโลกป่วน” มุ่งเน้นการศึกษานิเวศวิทยาในลักษณะของความปั่นป่วนทั้งทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมใน

ปัจจุบัน ที่ท าให้เห็นความส าคัญของการศึกษาทางด้านนี้ในมิติทั้งด้านเวลา ตลอดจนความลุ่มลึกของศาสตร์

ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการจากเครือข่ายฯ รวมจ านวน 29 ผลงาน และผลงานภาค

โปสเตอร์จ านวนหนึ่ง การน าเสนอผลงานนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน

เพื่อเป็นการสนับสนุน นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย 
 

คณะผู้จัดท าคาดหวังว่าผลการจัดการประชุมเครือข่ายทางนิเวศวิทยาป่าไม้ จักบรรลุผลที่ตั้งไว้ทั้งการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย  เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายฯและความร่วมมือทางวิชาการ จน

สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศชาตติ่อไป  
 

บัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านคณบดีได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ
ท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการ เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 9 สืบไป   
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ค ากล่าวต้อนรับการประชุมวชิาการ 

“เครือขา่ยวิจยันิเวศวิทยาปา่ไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Network, T-Fern)” 

เรื่อง “การศึกษานิเวศวิทยาในยุคโลกป่วน” 

โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก 

คณบดีคณะวนศาสตร ์

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

เรียน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
 

 คณะวนศาสตร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักวิจัยทุกท่าน ภายใต้ความร่วมมื อของ 

“เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” ที่ได้

ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความ ส่งเสริมการฝึกอบรม 

ตลอดจนการจัดประชุมทางวิชาการด้านนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจถึงกระบวนการทางระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

อันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

คณะวนศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างบุคคลากรและศาสตร์ด้านการป่าไม้ ได้ก่อตั้งและ

ด าเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน (2563) ครบรอบ 84 ปี การจัดประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการ

เฉลิมฉลองครบรอบ 84 แห่งการสถาปนาคณะวนศาสตร์ ที่จะผลักดันและเร่งส่งเสริมศาสตร์ด้านการป่าไม้ให้มี

ความทันสมัย มีความถูกต้องและแม่นย าสูงสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

การศึกษา รวมถึงการรับรู้ข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การประชุมทางวิชาการเครือข่ายงานวิจัย

นิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง “การศึกษานิเวศวิทยาในยุคโลกป่วน (Ecological Study 

in the Disruptive World)” นับว่า มีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามความเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบ

นิเวศและทรัพยากร ทั้งในส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

คณะวนศาสตร์ ถือว่ารูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษานั้น โดยเฉพาะรูปแบบเครือข่ายเช่นนี้ 
จะน าไปสู่พลังตัวคูณ (synergy) ซึ่งจะท าให้พรมแดนแห่งความรู้ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และลึกซึ้งมากขึ้น 

 

บัดน้ีได้เวลาแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านรักษาการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมครั้งน้ี  
 

ขอกราบเรียนเชิญครับ  
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คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหวา่ง วนัท่ี 23 -24 มกราคม พ .ศ. 2563 
    

    

ค ากล่าวเปิดการประชุมวิชาการ 
“เครือขา่ยวิจยันิเวศวิทยาปา่ไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Network, T-Fern)” 

เรื่อง “การศึกษานิเวศวิทยาในยุคโลกป่วน” 
โดย 

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน ์
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

******************************************************************* 
เรียน คณาจารย์ คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  

ผมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มี
โอกาสมาเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 9 เรื่อง “การศึกษา
นิเวศวิทยาในยุคโลกป่วน (Ecological Study in the Disruptive World)” ในครั้งนี ้
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะที่ได้ด าเนินการเรียนการสอนและการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน และด้าน
สิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นว่าการการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ท าให้นักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงผู้สนในทั่วไป ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การขยายกลุ่มของเครือข่ายฯ และส่งเสริมประสิทธิภาพการวิจัย ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
นิเวศวิทยาเพ่ือจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 งานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยา ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นงานที่เป็นรากฐานส าคัญในการวางแผน
ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับการปฏิบัติในพื้นที่ภาคสนามไปจนถึงระดับนโยบาย ในการบริหารจัดการพื้นที่
อนุรักษ์และทรัพยากรของชาติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในภารกิจด้านอื่น ๆ เช่น การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่
เสื่อมโทรม พื้นที่ภัยพิบัติ การอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่คุ้มครอง พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า การจัดการป่าชุมชน 
การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นต้น การที่งานวิจัยด้านนิเวศวิทยาได้พัฒนาและ
ศึกษารุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมอย่างฉับพลัน นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง  

ดังนั้น การจัดให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแสดงถึง
ความก้าวหน้าในการวิจัยแล้ว ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายฯ ก่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ และสร้างประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการ
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่รั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยความยินดียิ่ง 
และขอเปิดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนิเวศป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ บัดนี้ 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยวิจัยนิเวศวิทยำป่ำไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 9 
คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน 

ระหว่ำงวันที่ 23-24 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

วันพฤหัสบดี 23 มกรำคม 2563 ห้องประชุมจงรัก ปรีชำนนท์ ตึกวนศำสตร์ 72 ปี 
เวลำ กิจกรรม วิทยำกร 

8.00 – 9:00  ลงทะเบียน  

9:00 – 9.30 พิธีเปิดกำรประชุม 

   กล่าวรายงานการประชุม 

   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

   พิธีเปิดการประชุม  

 

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 

คณบดีคณะวนศาสตร์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.30 – 10:45  บรรยำยพิเศษ “การศึกษานิเวศวิทยาในยุคโลกป่วน  
 (Ecological Study in the Disruptive World)” 

คุณอนุสรณ์ รังสิพำนิช 
ผอ. ส านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ (GISTDA) 

10:45 – 11:00  พักรับประทำนอำหำรว่ำง  

11.00 -11.40  บรรยำยพิเศษ: “Monitoring of phenology of forest 
canopies using fixed-view digital photographs” 

Dr. Takahisa MAEDA 
Institute of Advance Science and 
Technology (AIST) 

11.40-12.00 น ำเสนอปำกเปล่ำภำคโปสเตอร์ (3นำที/เรื่อง)  
12.00-13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

นิเวศวิทยำป่ำชุมชนเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ:  

13.00–14.45 
 
  13.00-13.20 
 
  13.20-13.40 
 
  13.40-14.00 
 
  14.00-14.20 
 
 
   14.20-14.40 
 

 
 
+ การจัดการองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าด้วยการใส่เชื้อเห็ด

ป่าไมเคอร์ไรซาในไม้เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ 
+ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า

ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
+ ลักษณะนิเวศของสวนชาเมี่ยงในจังหวัดแพร่ และน่าน 

ภาคเหนือประเทศไทย 
+ ผลของการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ ต่อโครงสร้างและ

องค์ประกอบชนิดพันธุ์ไม้ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่  

+ การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพและปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในสังคมพืชป่าผลัดใบ เพื่อการจัดการป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ประธำน: ดร.สุรินทร์ อ้นพรม 
เลขานุการ: นพคุณ แดนราช 
ฑีฆา โยธาภักดี 
 
กฤษดา พงษ์การัณยภาส 
 
วีระชัย ฟองธิวงค์ 
 
สมพงษ์ ปละทองค า 
 
 
ศิริลักษณ์ ธรรมนุ 
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วันพฤหสับดี 23 มกรำคม 2563 (ต่อ) 
เวลำ กิจกรรม วิทยำกร 

14.45 – 15.00 พักรับประทำนอำหำรว่ำง  

นิเวศวิทยำกับกำรจัดกำรสัตว์ป่ำเพื่อควำมยั่งยืน 

15.00-16.40 
 
15.00-15.20 
 
15.20-15.40 
 
 
 
15.40 – 16.00 
 
16.00-16.20 
 
 
16.20-16.40 

 
 
+ การติดตามนิเวศสัตว์ป่าในแปลงถาวรห้วยคอกม้า  

เขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า 
+ การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของหญ้าบริเวณพื้นที่

ชิงเผาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน

ตะวันออก จังหวัดตาก 

+ ชนิด และขนาดรังปลวกที่พบอยู่ร่วมกับแมลงมัน บริเวณ
จังหวัดล าปาง  

+ โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือล่าง 

+ การเปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนรายวัน โดยเครื่องวัดน้ าฝน
อัตโนมัติและกระบอกวัดน้ าฝนมาตรฐาน 

ประธาน: ดร.วรดลต์ แจ่มจ ำรูญ 
เลขานุการ: ยุวดี พลพิทักษ์ 
ประทีป ด้วงแค 
 
สิริวัฒน์  หวังดี 
 
 
 
วิภาวี แสงพุ่มพงษ์ 
 
กิตติศักดิ์ ถาวงษ์กลาง 
 
 
กันย์ จ านงค์ภักดี 
 

16.40-17.30 นิทัศน์กำรภำคโปสเตอร์  

16.30-17.30 ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยฯ  

17.30 – 20.00 เลี้ยงต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุม  

   

วันศุกร์ 24 มกรำคม พ.ศ. 2563 ห้องประชุมจงรัก ปรีชำนนท์ ตึกวนศำสตร์ 72 ปี 
 

เวลำ กิจกรรม วิทยำกร 

8.30 – 10:00 

8.30-8.50 
   

8.50–9.10 
  

9.10-9.30 
 

9.30-9.50  

บรรยำยพิเศษ “เทคโนโลยีกับกำรวิจัยนิเวศวิทยำ” 

+ การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในงานวิจัยด้านป่าไม้ 

+ แอพพริเคชันการส ารวจต้นไม้ในเขตเมือง  

+ การประเมินมูลค่าไม้ต้นด้วยโปรแกรม Itree Eco 

+ ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  

ประธำน: ผศ.ดร.นิสำ เหล็กสูงเนิน 

ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ 
 

ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ 
 
นางสาวอารีรัตน์ ญาณวุฒิ   
 

ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย 

10.00-10.15 พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
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วันศุกร์ 24 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
นิเวศวิทยำและกำรปรับตัวของพรรณพืช 
10.15-12.00  
 
   10.15-10.35 
 
   10.35-10.55 
 
   10.55-11.15 
 
 
   11.15-11.35 
 
 
   11.35-11.55 
 

 
 
+ ภูมิภาพความหลากหลายของไม้ยืนต้นในกลุ่มป่าแก่ง
กระจาน 
+ บทบาทของความหลากหลายลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณ

พืชต่อลักษณะโครงสร้างสังคมพืชป่าพรุน้ าจืดทุ่งนาน้อย  
+ ลักษณะเชิงหน้าที่ของพืชและปัจจัยแวดล้อม ที่มีผลต่อ

การร่วงหล่นและการคงอยู่ของซากพืชบนพื้นดิน ในพื้นที่
ป่าดิบแล้ง  

+ บทบาทของความหลากหลายลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณ
พืชต่อลักษณะโครงสร้างสังคมป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติ
ภูเวียง 

+ การติดตามการเติบโตและรอดตายของไม้โปรงแดง ที่
ระยะปลูกแตกต่างกัน จังหวัดสตูล 

ประธำน: ผศ.ดร.แหลมไทย อำษำนอก 
เลขานุการ: อภิษฎา เรืองเกตุ 
ธรรมนูญ เต็มไชย 
 
รุ่งรวี ทวีสุข 
 
ปณิดา กาจีนะ 
 
 
พิทักษ์ไทย ประโมส ี
 
 
ประนอม ชุมเรียง 
 

12:00 – 13:00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน   

นิเวศวิทยำกับกำรอนุรักษ์ควำมหลำกลำยทำงชีวภำพ 
13:00 – 14:30 
 
   13..00 -13.20 
 
   13..20 -13.40 
 
   13.40 – 14.00 
    
   14.00 – 14.20 

 
 
+ สันฐานวิทยาและความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของ

เฟิน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก 
+ ความหลากชนิดของพรรณไม้สกุลมะเดื่อ ในพื้นที่เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ 
+ ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและการกระจายของพรรณ

ไม้ ในพื้นที่ป่าเต็งรังอุทยานแห่งชาติภูพาน 
+ ปัจจัยก าหนดองค์ประกอบชนิดพันธุ์ไม้ต้นในสังคมป่า

ผลัดใบบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ าเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ประธำน: ภำณุมำศ ลำดปำละ 
เลขานุการ: ชัชพิมุข ยะธา 
เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 
 
ภาณุมาศ จันทร์สุวรรณ 
 
สุชาดา บุตรชาร ี
    
นิรุต ไผ่เรือง 

 

14:30 – 14:45 รับประทำนอำหำรว่ำง  
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นิเวศวิทยำกับกำรลดผลกระทบจำกสภำวะโลกร้อน 

14.45-16. 10 
 
   14.45-15.05 
 
   15.05-15.25 
 
 
   15.25-15.45 
 
   15.45-16.05 
 

 
 
+ ศักยภาพการสะสมคาร์บอนในดินป่าดิบแล้ง บริเวณมอ

สิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
+ การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและการกักเก็บคาร์บอน

ของป่าเต็งรังบริเวณป่าชุมชน บ้านท่าสะแล อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ่

+ การกระจายของพันธุ์พืชและซากพืช ในพื้นที่ป่าเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

+ ลักษณะโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่ินลุ่มน้ าแม่ค ามี   

ประธำน: ดร.สุธีระ เหิมฮึก 
เลขานุการ: จุฑาทิพย์ แก้วชัย 
ภาคภูมิ วงค์แสนไชย 
 
ณิชาภัทร์  ดวงทิพย์ 
 
 
จิราพร ปักเขตานัง 
 
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 
 

16:10 – 16:30 สรุปและปิดกำรประชุม รศ.ดร.ดอกรัก มำรอด 
ผอ.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ 
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การศึกษานิเวศวทิยาในยุคโลกป่วน 
(Ecological Study in the Disruptive World) 

 
อนุสรณ์  รังสิพานิช 

ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้  
 

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)  
อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภกัดี) ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 10210 

E-mail: anusorn50@gistda.or.th 
 

ในยคุท่ีเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตนั้น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วส่งผลให้
เกิด ความป่ันป่วนดา้นเทคโนโลยี (Disruptive technology) คือ นวตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีถูกน ามาใชใ้นการ
สร้างตลาดและมูลค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑท่ี์น าเทคโนโลยีมาใชแ้ละส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง (Disrupt) ต่อตลาด
ของผลิตภณัฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะท าให้ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ไดรั้บผลกระทบจนตอ้งลม้หรือปิด
กิจการไป  

ส าหรับส่วนการป่าไม ้(Forestry sector) นั้นจ าเป็นตอ้งมองให้เห็นว่า Disruptive Technology ส่งผล
อยา่งไรต่อการป่าไม ้ซ่ีงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจและมองเห็นเร่ืองน้ีในมุมไหน เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะ
สร้างการพฒันาการป่าไมต่้อไป  

การศึกษาวิจยัและการพฒันาดา้นป่าไม ้ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถน ามาช่วยในดา้นการป่าไม้
ในหลายดา้น ดงัเช่น 

 การส ารวจโครงสร้างป่าดว้ยเทคโนโลยไีลดาร์ เคร่ืองมือไลดาร์สามารถติดตั้งจากบนเคร่ืองบิน 
และติดตั้งภาคพื้นดิน สามารถน ามาส ารวจโครงสร้างป่าไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งไปวดัจากตน้จริง 
สามารถวดัโครงสร้างป่าและโครงสร้างตน้ไมไ้ดอ้ยา่งแม่นย  า 

 การส ารวจสวนป่าโดยอาศยั เคร่ืองบินขนาดเล็กไร้นักบินส ารวจ (Drone หรือ UAV) และ
น ามาใชก้ารประมวลผลเชิงภาพ กส็ามารถวิเคราะห์นบัจ านวนตน้ไม ้และปริมาตรไมไ้ด ้

 การเฝ้าระวงัไฟป่า ก็สามารถน าเอากลอ้งวงจรปิดมาประยกุตร่์วมกบัการวิเคราห์ภาพจากกลอ้ง
วงจรปิดก็สามารถตรวจพบเห็นไฟป่าไดโ้ดยอตัโนมติั รวมทั้งสามารถแจง้พิกดัต าแหน่งทีเกิด
ไฟป่าโดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัคนเฝ้าสังเกตุการณ์ เพียงแต่มนุษยเ์ป็นผูต้รวจสอบควบคุมใน
กระบวนการสุดทา้ยเท่านั้น 
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 กระบวนการขออนุญาติท าไม ้สามารถน าระบบ Bar Code QR Code มาช่วยในการบริหาร
จดัการการท าไม ้เพื่อให้กระบวนการการขออนุญาตอยูใ่นรูปแบบดิจิตรอน สามารถให้บริการ
ภาคประชาชนไดท้นัยกุต ์ทนัสมยั ไม่ติดยดึกบัระบบราชการเดิม 

 การประยุกต์น าขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใชใ้นงานป่าไม ้ซ่ีงไดใ้ชง้านมาอย่างต่อเน่ือง 
หากแต่ปัจจุบนัความทนัสมยัของขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมีทั้งปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนจากจ านวน
ดาวเทียมท าให้สามารถไดห้ลายช่วงเวลามากข้ึน ความละเอียดของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
เห็นชดัเจนมากข้ึน และจากปริมาณช่วงคล่ืนท่ีรับไดม้ากข้ึนท าให้สามารถจ าแนกพืชในระดบั
พนัธ์พืชหลกัไดห้ลากหลายมากข้ึน 

 การน าขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาช่วยในการบริหารงานดา้นป่าไม ้เช่น ระบบพิทกัษไ์พร ท่ี
น าขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาวิเคราะห์วนัต่อวนัเพื่อสังเกตุพื้นท่ีท่ีบุกรุกใหม่ และส่งขอ้มูล
ส่งกบัเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางเอกสารราชการท่ียุ่งยาก
สลบัซบัซอ้น 

 การวิจยัเชิงสังคมท่ีสามารถน าส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook มาศึกษาพฤษติกรรมทาง
สังคมดา้นป่าไม ้ก็สามารถน ามาประยุกตไ์ดเ้ป็นการเสริมจากวิธีเดิม ๆ คือการออกไปส ารวจ
เกบ็แบบสอบถาม 
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Introduction 

Phenology, i.e. timings of flushing and shedding of leaves, flowering, fruiting and so on, for the case 
of plants, is a calendar described by seasonal behaviors of wildlife. Leaf phenology of forest canopies is 
also one of the essential behaviors of vegetation that are related with the exchange of gases, such as CO2 
and H2O, between the terrestrial ecosystem and the atmosphere, influences of the climate change on 
vegetation and their feedbacks to the atmospheric environment, and so on.  

Since early 2000s, we have been continuing long-term monitoring of phenology of forest canopies 
using automated fixed-view digital cameras installed in forest towers in a cool-temperate deciduous forest 
in central Japan, a mixed deciduous forest (MDF) in Kanchanaburi, Thailand, and a dry evergreen forest 
(DEF) in Nakhon Ratchasima, Thailand. In this paper, we briefly introduce the episodes during the 
developments of the monitoring system including the analysis methods of time series of canopy 
photographs, as well as some of the results of their application to the forests in Thailand. 
 

1. Development of the Phenology Monitoring and Analyzing System Using Time Series of Digital 
Photographs of Forest Canopy: A Case Study of a Cool-temperate Deciduous Forest in Takayama, 
Central Japan - 

At the forest monitoring tower site in a deciduous forest in Takayama, central Japan (TKY site, Figure 
1), AIST research group is continuing a long-term monitoring of high precision atmospheric CO2 
concentration, CO2 flux between the atmosphere and the forest ecosystem, and other related environmental 
factors such as heat, water, and light, since late 1980s. 

In order to investigate the relationship between the canopy phenology and the seasonal variation of 
carbon cycle and other environmental factors there, we have been recording daily photographs by a fixed-
view camera located on the top of the 25m tower and looking down the forest canopy. This started in late 
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1990s using a time-lapse video camera. Since 2004, a new system consists of automated digital fish-eye 
camera, tele-monitoring from the laboratory through the internet, and automated archiving have been on 
operation. Figure 2 shows an example of the seasonal canopy photos at the TKY tower. The scenery of the 
forest has very clear seasonality, white snow cover in winter, brown ground surface with some green 
understories in early spring, full of green tree leaves in summer, and colored tree leaves in autumn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Location of Takayama forest tower site, Gifu, Japan 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Canopy photos from Takayama forest tower, taken at noon time of (a): Jan. 1, (b) May. 5, (c) Aug. 
15, (d) Oct. 20 of 2006. 
 

The photo archive can be used to determine phenological states with eyeball observation of the time 
series of the photos to find emerging leaves or changing color, withered leaves of the canopy. However, it is 
a subjective method and the result might be different by observer. An objective method by numerical analysis 
of the time series of the image data is needed. Also, such numerical method can be automated and applicable 
to multipoint observation using a camera network that we need to process huge amount of image data. 

Because the sceneries of deciduous forests in Japan have clear seasonality, as mentioned, we can 
roughly estimate the season when a photo was taken by seeing the average color of the whole view of the 
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photo at a glance, without observing the detail of the photo. This process can be programmed in a computer 
by the following way. 

Generally, a digital photograph is a combination of three 2-D matrixes of intensities (brightness) of 
primary colors, i.e. red (R), green (G) and blue (B). In order to eliminate the influence by daily variation of 
insolation intensity due to weather, we calculated ‘RGB normalized intensities’, monochromatic intensities 
of each of RGB channels normalized by panchromatic intensity by 

 

𝑟 =
3�̅�

�̅�+�̅�+�̅�
 ,   𝑔 =

3�̅�

�̅�+�̅�+�̅�
 ,   𝑏 =

3�̅�

�̅�+�̅�+�̅�
                                                                      (1), 

 

where r, g, and b are RGB normalized intensities averaged over the field of view, R
_

, G
_

, and B
_

 are 
monochromatic intensities averaged over the field of view. Daily r, g, and b values were made into a time 
series and compared with the eye observation of the photos.  

Figure 3  shows the results for the TKY tower from January to November of 2002. The dates of 
phenological events observed in the photos are also indicated in the figure. From the figure it is found that 
every phenological events or boundary between phenological states are represented by discontinuites or 
changes in derivative of either of r, g, or b. Thus we developed an automatic discrimination method of 
phenological state of the Takayama forest (Maeda et al., 2004, patented). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. A time series of the whole field-of-view average RGB normalized intensities at Takayama 

in 2002. Characters A-J indicate the timings of A:onset of snow melting, B:completion of snow melting, C: 
onset of leaf emergence, D: completion of leaf emergence, E: peak of dark green, F:onset of browning-down, 
F: peak of yellow leaves, G: peak of red leaves, I: completion of defoliation, J: snowfall and snow cover. 
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2. Seeing Both the Forest and the Tree: Case of a Mixed Deciduous Forest in Kanchanaburi Province 
In order to deploy the technique developed in Takayama to tropical seasonal forests in Thailand, we 

installed he system at the top of the forest tower in Mae Klong Watershed Research Station in Kanchanaburi 
province (MKL site, Figure 4), and started recording the canopy photographs in 2005. The forest around the 
MKL tower is a mixed deciduous forest consisting of many species of broad-leaved deciduous trees. As 
shown in the fish-eye photograph in Figure 5, crowns of more than 7 species are included in the field of the 
view, and most of the trees in the photo sheds leaves once in the dry season every year. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Location of Mae Klong forest tower site, Kanchanaburi, Thailand. 
 

The seasonal variation of the RGB normalized intensities averaged over the whole field of view 
(Figure 5) showed only gradual increase/decrease of r and g, greenish in the rainy season and reddish in the 
dry season, without clear discontinuities indicating phenological events, unlike the result of the TKY forest. 
We firstly supposed the reason of the unclear seasonality of the normalized intensities as that the MDF in 
MKL is a mixture of many species with different colors that decreases the average color saturation over the 
field. 
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Figure 5. An example of forest canopy photo at the forest tower in MKL (left, taken on Mar. 3, 2006) and 
a time series of RGB normalized intensities averaged over the whole field of view (right, Nov., 2004 – Jul., 
2006). Circles with characters A-G in the photo indicate tree crowns of A: Shorea siamensis, B: Xylia 
xylocarpa, C: Dillenia parviflora, D: Vitex peduncularis, E: Pterocarpus macrocarpus, F: Terminalia 
chebula, G: Berrya cordifolia, respectively. 
 

Therefore, we separated the image by individual tree crown, and applied the same analysis method 
to each tree species. From the Figure 6, showing the results for individual species surrounding the tower, 
we found clear signals of emergence, withering, and shedding of leaves. Signals indicating flowering or 
fruiting can be also found for some species. Furthermore, by comparison of the charts between species, we 
found that each tree species has its characteristic seasonal pattern of the RGB normalized intensities, and 
the timing of defoliation and leaf emergence varies greatly by species. Around the MKL tower in dry season, 
trees before defoliation, leafless, and having new leaves are mixed, and there are always some green parts 
throughout dry season. This makes the seasonal variation of average color of the canopy in the community 
scale unclear.  By looking both the forest and trees, we could find that the MDF around the MKL tower 
changes its appearance depending on the size of the field of view. 

3. Ever Green, but Various Greens:  Case of a Dry Evergreen Forest in Nakhon Ratchasima Province 
Another trial was done at the forest tower in a dry evergreen forest in Sakaerat Environmental Research 
Station (SKR site, Figure 7), which is surrounded by Hopea ferrea, broad-leaved evergreen trees, to examine 
the application of the camera system to an evergreen forest that the trees always have green leaves and the 
scenery seems not to change drastically. 
 
 
 



การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.  Time series of RGB normalized intensities averaged over individual tree crown around the Mae 
Klong forest tower from Nov. 2004 to Jul 2006 for (a) Shorea siamensis, (b) Xylia xylocarpa, (c) Dillenia 
prviflora. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figure 7. Location of Sakaerat (DEF) forest tower site, Nakhon Ratchasima, Thailand 

 

Figure 8 shows an example of the canopy photographs taken at the SKR tower, and the seasonal 
variations of whole field-of-view average RGB normalized intensities during 2006 – 2008. Despite the 
forest is evergreen, the color of the canopy changes by season with a clear pattern. In the middle of the rainy 
season, around 200-250 DOY, a large change of the color, i.e. simultaneous increasing of g,and r that means 
brightening yellowish green, can be found.  According to the eye observation of the photo and the in-situ 
observation of the forest, this ‘brightening green’ is due to the emergence of new leaves covering the 
canopies of Hopea trees. Although the deciduous trees around the MKL tower replace leaves during the dry 

Shorea siamensis

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

B

C D

E FA 
A

B

C

Xylia cylocarpa

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

D

B

A

E

C F A

B

Vitex peduncularis

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A
B

C D

E F

Pterocarpus macrocarpus

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A
B

C D

E
F

A B

Dillenia aurea

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A B

C D?

D

E?
E

F

A

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.  Apr. May  Jun. Jul.  Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.  Apr. May Jun. Jul.

2004                                                  2005      2006

Shorea siamensis

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

B

C D

E FA 
A

B

C

Shorea siamensis

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

B

C D

E FA 
A

B

C

Xylia cylocarpa

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

D

B

A

E

C F A

B

Xylia cylocarpa

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

D

B

A

E

C F A

B

Vitex peduncularis

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A
B

C D

E F

Vitex peduncularis

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A
B

C D

E F

Pterocarpus macrocarpus

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A
B

C D

E
F

A B

Pterocarpus macrocarpus

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A
B

C D

E
F

A B

Dillenia aurea

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A B

C D?

D

E?
E

F

A

Dillenia aurea

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

N
o

rm
a

liz
e

d
 In

te
n

si
ty

r

g

b

2004 2005 2006

A B

C D?

D

E?
E

F

A

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.  Apr. May  Jun. Jul.  Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.  Apr. May Jun. Jul.

2004                                                  2005      2006



การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

IX 

season, the evergreen trees around the SKR tower have new leaves in the rainy season. Similar observation 
and analysis can be done by satellite data. However, especially in the tropical regions, observing the land 
surface under clouds during the rainy season is difficult. On the other hand, the fixed-view camera on the 
tower could record and detect such important phenological event under such cloudy sky and occurs without 
a drastic change of the color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8. An example of forest canopy photo taken at Sakaerat (DEF) forest tower (left, taken on Mar. 3, 2010) 
and a time series of RGB normalized intensities averaged over the whole field of view (right, 2006 – 2008).  
Conclusion 

The monitoring and analyzing method of phenology of forest canopies using automated fixed-view 
camera we have developed in Japan and applied to some Thai forests were briefly introduced. Use of fixed-
view photographs is not only for phenology monitoring but also recording dynamics of vegetation such as 
transition, artificial change such as logging, land use change, that cannot be recorded unless visiting and 
observing the forest every day and that needs long-term monitoring. By conducting long-term continuous 
operation, we hope to elucidate the mechanisms of various global environmental issues related to terrestrial 
ecosystems, including the response of the carbon cycle to climate change. Especially in the tropical region, 
it is difficult to continuously observe the daily changes of forest phenology introduced in this paper using 
satellites because of the interference of clouds. Construction of the ground observation network is very 
significant. 

Finally, we appreciate the great efforts by the staffs of Mae Klong Watershed Research station and 
Sakaerat Environmental Research station to maintain the monitoring at the forest towers. Also, we thank Prof. 
Atsushi Ishida of Kyoto Univ. for his help in analyzing the photo archives and interpretation of its results. 

 
 

 

SKR_DEF image analysis, Whole view, 2006-2008
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บทน า 
ปัจจุบนั อากาศยานไร้คนขบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิดหน่ึงในการศึกษาวิจยัดา้นป่าไม ้ซ่ึงไดรั้บ

ความนิยมเพิ่มมากข้ึนในการประยุกตใ์ชก้บัภารกิจดา้นการวิจยัหลากหลายแขนง ทั้งน้ีเน่ืองจากการพฒันา
ประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขบัท่ีดีข้ึน และตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าลงมาก ส่งผลให้อากาศยานไร้คนขบั
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีวสารถใช้แทนวิธีการส ารวจขอ้มูลแบบเดิมท่ีตอ้งใชก้ าลงัคน หรืออากาศยาน
ขนาดใหญ่ท่ีมีความส้ินเปลืองทั้งเวลา และงบประมาณจ านวนมหาศาล เม่ือประกอบกบัแนวโนม้การพฒันา
เทคโนโลยีของกลอ้งถ่ายภาพท่ีให้ความละเอียดสูงสามารถให้ภาพมีรายละเอียดท่ีดีกว่าภาพถ่ายทางอากาศ 
หรือภาพถ่ายดาวเทียมซ่ึงมีความละเอียดต ่ากว่ามาก อีกทั้งหากเป็นภาพถ่ายดาวเทียมยงัจ าเป็นตอ้งรอให้วง
โคจรของดาวเทียมกลบัมาในบริเวณท่ีตอ้งการจึงจะไดภ้าพถ่ายพื้นท่ีศึกษาซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัประการ
หน่ึง ในขณะท่ีการถ่ายโดยอากาศยานไร้คนขบัสามารท าไดต้ลอดเวลาตามท่ีตอ้งการ การประยกุตใ์ชอ้ากาศ
ยานไร้คนขบัในการศึกษาวิจยัดา้นการป่าไมจึ้งมีความนิยมมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากสามารถใชใ้นการศึกษาได้
หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัการติดตั้งอุปกรณ์วิจยักบัอากาศยาน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า อากาศยานไร้
คนขบัคือรูปแบบหน่ึงของพาหนะ (aerial platform) ในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อศึกษาวิจยัข้ึนไปบนอากาศ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีนกัวิจยัตอ้งการ ส าหรับในประเทศไทย อากาศยานไร้คนขบัเร่ิมตน้ใชง้านในภารกิจ
ทางทหาร เช่นการบรรทุกวตัถุระเบิดไปปล่อยตามเป้าหมายท่ีก าหนด การใชใ้นภารกิจลาดตระเวน การ
ส ารวจพื้นท่ี และการจัดท าแผนท่ี เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีการพฒันาไปใช้ในงานด้านอ่ืนๆ เช่น ด้าน
การเกษตรมีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการให้สารก าจดัศตัรูพืช การให้ปุ๋ยทางใบ หรือการส ารวจการเกิดโรค
ในแปลงปลูก การประยุกตใ์ชก้บังานดา้นสถาปัตยกรรม เช่นการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและการ
ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร การจดัท าภาพถ่ายทางอากาศส าหรับการออกแบบชุมชนเมือง นอกจากน้ีมีการ
ใชอ้ากาศยานไร้คนขบัเพื่อจดัท าภาพถ่ายทางอากาศแทนการใชเ้คร่ืองบินในการถ่ายภาพ ช่วยลดตน้ทุน และ
สะดวกต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่างๆ มากข้ึน แมก้ารใชอ้ากาศยานไร้คนขบัเพื่อภารกิจต่าง ๆ จะ
ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก แต่การประยกุตใ์ชส้ าหรับการศึกษาวิจยัทางการป่าไมใ้นประเทศไทยยงั
มีอยูน่อ้ยมาก จึงควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดการประยกุตใ์ชอ้ากาศยานไร้คนขบัในการท าการศึกษาวิจยัใหม้าก
ยิง่ข้ึนในอนาคต  
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1. อากาศยานไร้คนขับ 
 อากาศยานไร้คนขบั หรืออากาศยานไร้นักบิน (unmanned aerial vehicle: UAV) เป็นอากาศยาน
ประเภทหน่ึงท่ีสามารถบินโดยไม่ตอ้งใชค้นขบัแต่อาศยัการควบคุมจากระยะไกลใหเ้ป็นไปตามแผนการบิน
ท่ีก าหนดไวไ้ด ้ (ธนวิทย,์ 2560; Havens and Sharp, 2016) โดยทัว่ไปแลว้มกัเรียกอากาศยานไร้คนขบัว่า    
โดรน (drone) ซ่ึงจะมีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป และแบ่งประเภทไดห้ลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัการ
น าไปใชง้านในดา้นต่าง ๆ เกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งประเภทอากาศยานไร้คนขบั เช่น ลกัษณะของการใชง้าน 
พิสัยและความสูงในการปฏิบติัการ ขีดความสามารถของระยะปฏิบติัการ และลกัษณะการสร้าง เป็นตน้  
อากาศยานไร้คนขบัท่ีมีการควบคุม 2 ลกัษณะ คือ การควบคุมระบบน าหน (navigation system) และการ
ควบคุมโดยใชร้ะบบการบินดว้ยตนเอง (manual system) โดยอาศยัโปรแกรมท่ีติดตั้งไวใ้นอากาศยาน (ศิริพร
, 2558; Paul and Thomass, 2012) ระบบการน าอากาศยานข้ึนบินมีทั้ ง ข้ึนลงในแนวด่ิง (vertical) หรือ
เคร่ืองบินใบพดัหมุน (multi-rotors) และข้ึนลงแนวราบหรือเคร่ืองบินแบบปีกยดึตรง (fixed wing) สามารถ
ติดตั้งกลอ้งถ่ายภาพขนาดเล็กไวบ้นอากาศยานไร้คนขบัเพื่อบนัทึกภาพจากระยะไกล และส่งสัญญาณภาพ
มายงัสถานีภาพพื้นดินได้ สามารถแบ่งอากาศยานไร้คนขบัออกเป็น 3  ประเภท โดยแต่ละประเภทมี
คุณสมบติัและจุดเด่นจุดดอ้ย ดงัสรุปในตารางท่ี 1 
 

2. การส ารวจ และเกบ็ข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
คุณสมบติัท่ีส าคญัของอากาศยานไร้คนขบัคือการติดตั้งกลอ้งท่ีสามารถบนัทึกภาพไดจ้ากมุมสูง ซ่ึง

กลอ้งท่ีติดตั้งนั้นสามารถใชไ้ดท้ั้งกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลท่ีใชค้ล่ืนแสงตามปกติ (RGB camera) หรือกลอ้งท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษ เช่นกล้องท่ีสามารถถ่ายได้หลายช่วงคล่ืน (multispectral camera) หรือ LiDAR (Light 
Detection and Ranging) ซ่ึงภาพท่ีไดจ้ากอากาศยานไร้คนขบัสามารถน ามาผา่นกระบวนการ การรังวดัดว้ย
ภาพถ่ายทางอากาศ (aerial photogrammetry) ซ่ึงเป็นการใชภ้าพเป็นส่ือกลางในการรังวดัมิติต่าง ๆ ของวตัถุ
ท่ีปรากฏในลกัษณะจ าลองแบบตามหลกัการฉายของแสงดว้ยวิธีทางกลไกเชิงทศัน์ หรือเชิงคณิตศาสตร์ ท า
ให้สามารถจ าลองสถานการณ์เสมือนขณะท่ีบนัทึกภาพได ้โดยภาพจะบนัทึกส่ิงท่ีปรากฏทางกายภาพบน
พื้นผิวโลกเป็นไปตามลกัษณะของการประโยชน์ท่ีดิน ขอบเขตพื้นท่ี อาคารสถานท่ี ตน้ไม ้หรือวตัถุต่างท่ี
เราสนใจ (ไพศาล, 2553) การรังวดัดว้ยภาพสามารถใชก้ารสังเกตและการบนัทึกขอ้มูลจากระยะไกล ท าให้
สามารถไดข้อ้มูลต่างๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ไปสัมผสัวตัถุหรือลงไปเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี และขอ้มูลดงักล่าว
สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านในการวิจยัดา้นป่าไมไ้ด ้ต่อไป 
 การรังวดัดว้ยภาพถ่ายทางอากาศเป็นการรังวดัจากภาพถ่ายท่ีบนัทึกจากกลอ้งบนอากาศยานใช้
หลักการรังวดัด้วยภาพดิจิทัล (digital photogrammetry) ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานในการค านวณเชิง
วิเคราะห์โดยอาศยัการค านวณเชิงเลข (ไพศาล, 2553) และสามารถน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดไ้ปใชใ้นการสร้าง
แบบจ าลองต่าง ๆ เช่น ความสูงของตน้ไม ้สภาพภูมิประเทศ หรือการนับค านวณของสัตวป่์าท่ีปรากฏใน
ภาพ ฯ การรังวดัดว้ยภาพถ่ายทางอากาศ ตอ้งมีการวางแผนการถ่ายภาพอยา่งเหมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการ 
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ตารางที่ 1 ประเภทของอากาศยานไร้คนขบั 

ประเภท 
อากาศยานไร้คนขับ 

แบบปีกตรึง 
อากาศยานไร้คนขับ 

แบบปีกหมุน 
อากาศยานไร้คนขับ 

แบบปีกตรึงขึน้ลงแนวดิ่ง 

การสร้างแรงยก 
ตอ้งมีการเคล่ือนท่ีไป
ดา้นหนา้ขบัดนัอากาศไหล
ผา่นปีก 

ตวัอากาศยานหยดุน่ิงได้
โดยสร้างแรงยกจากการ
หมุนของใบพดั 

ผสมระหวา่ง 2 แบบขา้งตน้  

พลงังานท่ีใช ้ นอ้ย มาก  ปานกลาง  
ระยะเวลาการบิน มากกวา่ 45 นาที  15 – 20   นาที 40 – 45 นาที 

ความเร็วในการบิน มากกวา่ 10 เมตรต่อวนิาที  
5-10 เมตรต่อวินาที 
และสามารถบินลอยน่ิงได ้

เคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัอากาศยาน
แบบปีกตรึงและสามารถบินลอย
น่ิงได ้

กรข้ึนลง ตอ้งใชพ้ื้นท่ีโล่งในการข้ึนลง สามารถข้ึนลงในท่ีจ ากดัได ้ สามารถข้ึนลงในท่ีจ ากดัได ้

การใชง้าน 
ง่ายต่อการใชง้านโดยผูไ้ม่มี
ประสบการณ์การบิน 

ตอ้งมีทกัษะในการบินสูง 
ตอ้งมีทกัษะในการบินและระบบ
การควบคุมปานกลางถึงสูง 

ภาพตวัอยา่ง 
 

https://www.sensefly.com 
 

https://www.dji.com 

 
https://www.quantum-
systems.com/ 

 

ประมวลผลภาพ โดยปกติภาพท่ีบินถ่ายควรมีส่วนท่ีภาพซ้อนทบักนัตามแนวการบิน (overlap) 
ประมาณร้อยละ 60 และมีส่วนท่ีภาพเกยกนัหรือภาพซอ้นดา้นขา้งกนัของแนวการบิน (side lap) ประมาณ
ร้อยละ 20-40 (Natural Resources Canada, 2016) ส าหรับการใชใ้นงานวิจยัดา้นป่าไมค้วรก าหนดใหมี้ส่วนท่ี
ซอ้นทบักนัของภาพมากกวา่การบินถ่ายภาพปกติ โดยส่วนท่ีภาพซอ้นทบักนัตามแนวการบิน (Overlap) ร้อย
ละ 80 และมีส่วนท่ีภาพเกยกนัหรือภาพซ้อนดา้นขา้งกนัของแนวการบิน (Side lap) ประมาณร้อยละ 60 
(ไพศาล, 2555; ศิริพร, 2558) เพื่อใหส้ามารถเก็บรายละเอียดท่ีปรากฏในภาพไดดี้ยิง่ข้ึนซ่ึงจะท าใหก้ารแปล
ผลของขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึนดว้ย ภาพถ่ายทางอากาศท่ีไดจ้ากอากาศยานไร้คนขบัจะประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูล พิกดัของภาพ, ขอ้มูลแบบจ าลองความสูงส่ิงปกคลุมพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model: 
DSM) เช่นพื้นผิวเรือนยอดของหมู่ไม ้และขอ้มูลแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain 
Model: DTM) ของพื้นผิวโลก ซ่ึงขอ้มูลทั้งสองรูปแบบดงักล่าวจะสามารถน าไปใชใ้นการหาแบบจ าลอง
ความสูงของตน้ไม ้(Canopy Height Model: CHM) (ธนวิทย,์ 2560) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 แบบจ าลองความสูงส่ิงปกคลุมพื้นผวิเชิงเลข (DSM) และ แบบจ าลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) 

และ ข แบบจ าลองความสูงของตน้ไม ้(CHM) (Meddens et al., 2018) 
 

3. การใช้อากาศยานไร้คนขับในงานวิจัยด้านป่าไม้ 
 อากาศยานไร้คนขบัไดถู้กน ามาใชใ้นภารกิจดา้นการป่าไมม้านานนบัสิบปีแลว้ เช่นการใชใ้นการ
ตรวจไฟป่า การลกัลอบตดัไมผ้ิดกฎหมาย การบุกรุกพื้นท่ีป่า การวางแผนการตดัฟันไม ้การวางแผนจดัการ
ป่าไม ้การติดตามการเปล่ียนสภาพป่าในพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงไดย้าก แต่อยา่งไรก็ตามการใชอ้ากาศยานไร้คนขบัใน
การวิจยัดา้นป่าไมเ้ร่ิมไดรั้บความนิยมมาในระยะสิบปีหลงัมาน้ีเอง เน่ืองจากการพฒันาสมรรถนะท่ีดีข้ึน 
และราคาท่ีถูกลงมากส่งผลใหน้กัวิจยัเร่ิมประยกุตใ์ชใ้นการส ารวจวิจยัทางป่าไมเ้พิ่มสูงข้ึน ตวัอยา่งของการ
ใชอ้ากาศยานไร้คนขบัในการศึกษาวิจยัดา้นป่าไม ้เช่น การประเมินผลผลิตของป่าไม้ อากาศยานไร้คนขบั
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประโยชน์ในการท าวิจัยดา้นป่าไมเ้น่ืองจากมีตน้ทุนของอุปกรณ์ และการด าเนินงานท่ี
ไม่สูงมากนกัอีกทั้งยงัยดืหยุน่ต่อการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจวดัค่าต่าง ๆ ท่ีสนใจไดง่้ายท าใหน้กัวิจยัสามารถ
ติดตามตรวจวดัผลการศึกษาวิจยัไดบ่้อยคร้ังมากยิง่ข้ึน (Puliti et al., 2017, Tang and Shao, 2015) แต่จากการ
ท่ีอากาศยานไร้คนขบัยงัสามารถรับน ้ าหนักบรรทุก (payload) ไดไ้ม่มากนักดงันั้นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งจึงถูก
จ ากดัดว้ยขนาด และน ้ าหนักท่ีตอ้งเล็ก และเบาดว้ยซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะใชใ้นการติดตั้งกลอ้งถ่ายภาพ
ดิจิตอล หรือเซนเซอร์แบบต่าง ๆ (Laliberte et al., 2011) ท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลหลายรูปแบบ เช่นขอ้มูล point 
clouds เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ภาพจ านวนหลาย ๆ ภาพเพื่อใหไ้ดต้  าแหน่ง
ของจุดบนภาพดว้ยวิธีการทาง photogrammetry (Zarco-Tejada et al., 2014) อยา่งไรก็ตามยงัมีขอ้จ ากดัของ
การสร้าง point cloud จากการใชภ้าพถ่ายทางอากาศตามปกติเน่ืองจากการบดบงัของเรือนยอดของป่าท าให้
ภาพถ่ายนั้นไม่สามารถจะถ่ายบนพื้นผวิของภูมิประเทศได ้ส่งผลใหค้วามสูงของตน้ไมจึ้งมีความผดิเพี้ยนไป
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จากความเป็นจริง (Guo et al., 2017) การใชเ้ทคโนโลยี LiDAR ท่ีสามารถทะลุทะลวงผ่านเรือนยอดไปถึง
พื้นผวิของภูมิประเทศไดจึ้งสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

การใชภ้าพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขบัเพื่อศึกษาผลผลิต หรือมวลชีวภาพของป่าเร่ิมมี
ความนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายมากข้ึน เช่น Otero et al., (2018) ไดใ้ชข้อ้มูลภาคสนาม และภาพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขบัศึกษาขอ้มูลโครงสร้างของป่าชายเลน Matang ในประเทศมาเลเซีย ในพื้นท่ีท่ีสงวนไว้
เป็นป่าอนุรักษอ์าย ุ90 ปี และพื้นท่ีท่ีจดัการป่าเพื่อผลผลิตอาย ุ15 ปี ท่ีไดรั้บการจดัการเพื่อผลิตถ่าน พบวา่ป่า
ชายเลนให้ผลผลิตค่าเฉล่ียความสูงของตน้ไมจ้ากอากาศยานไร้คนขบั และความสูงของตน้ไมจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามมีค่า 13.7 เมตร และ 14 เมตร ซ่ึงความแตกต่างนั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับในพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์ค่าเฉล่ียความสูงของตน้ไมจ้ากอากาศยานไร้คนขบัและความสูงของตน้ไมจ้ากการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามมีค่า 25.8 เมตร และ 16.5 เมตร มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของภาพถ่ายทาองอากาศท่ีไม่สามารถถ่ายตน้ไมท่ี้อยู่ในชั้นเรือนยอดรอง หรือไมช้ั้นล่าง
ได ้ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์จึงมีเพียงค่าการประมาณจากเรือนยอดชั้นบนเท่านั้น ปัญหาของการประเมินมวล
ชีวภาพของป่าชายเลนอนัเกิดจากความหลากหลายของชนิดไม ้และความยากล าบากในการวดัขอ้มูล
ภาคสนามในป่าชายเลนนั้น Dezhi et al. (2020) จึงไดป้ระยุกตใ์ชก้ารส ารวจ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่การใชข้อ้มูล
ภาคสนามร่วมกบัภาพถ่าย UAV-LiDAR และภาพถ่ายจากดาวเทียม  Sentinel-2 ในการศึกษามวลชีวภาพ
ของป่าชายเลนท่ีเกาะ Hainan พบว่ามีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเท่ากบั 119.26 ตนัต่อเฮกแตร์ และยงัให้ผล
การศึกษาท่ีถูกตอ้งแม่นย  ากวา่วิธีเดิม ส าหรับในป่าบก Jinbo et al. (2020) พบวา่การใชภ้าพจากอากาศยานไร้
คนขบัร่วมกบั Backpack-LiDAR ในการประเมินมวลชีวภาพของป่าท่ีมีตน้ Robinia pseudoacacia มีความถูก
ตอ้งมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการถ่ายเหนือเรือนยอดร่วมกับขอ้มูลท่ีได้จากการ
ภาคพื้นดิน (ภาพท่ี 2) Sadeepa et al. (2018) ไดป้ระเมินปริมาตร และการกกัเก็บคาร์บอนในป่าสนผสมไม้
ใบกวา้ง (mixed conifer–broadleaf forest) โดยการใช้อากาศยานไร้คนขบัร่วมกับเทคนิค structure from 
motion (SfM) ผลการศึกษาพบว่ามีปริมาตรไม ้39.8 m3 ha–1 และปริมาณคาร์บอน 14.3 Mg C ha–1 โดยมีค่า 
RMSE เท่ากบั 16.7 และ17.4% ตามล าดบั และใหผ้ลท่ีไม่มีความแตกต่างจากการใช ้LiDAR ในการประเมิน
มากนกั (RMSE เท่ากบั 16.4% และ 16.7% ตามล าดบั) ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใชภ้าพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขบัสามารถประเมินปริมาตร และการกกัเก็บคาร์บอนไดมี้ประสิทธิภาพ และหากมีการใช้
ร่วมกบั LiDAR ยิง่จะท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดมี้ความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  Ning et al. (2019) ไดใ้ชข้อ้มูล point cloud 
จากอุปกรณ์ Terrestrial Laser Scanning (TLS) ซ่ึงติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขบัเพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติของ
ตน้ไมด้ว้ยวิธีการ Quantitative Structure Model (QSM) ท าให้ไดข้อ้มูลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอกของ
ตน้ไมร้ายตน้ ทดลองถ่ายภาพทั้งในฤดูท่ีตน้ไมใ้นใบ และท้ิงใบ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการใชข้อ้มูลท่ีได้
จากฤดูท้ิงใบนั้นให้ผลของมวลชีวภาพท่ีต ่ากว่าความเป็นจริง 49.16% อยา่งไรก็ตาม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
เพียงอกท่ีไดจ้ากไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างขอ้มูลจากอากาศยานไร้คนขบั และการวดัตน้ไมจ้ริงใน
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แปลง Lisein et al. (2013) ไดใ้ชภ้าพถ่ายความละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขบัเพื่อสร้างภาพ 3 มิติเพื่อ
วิเคราะห์ความสูง โครงสร้างของหมู่ไม้ ซ่ึงพบว่าข้อมูลในระดับแปลงมีความถูกต้องสูง (R2 = 0.82, 
rRMSE = 8.4%) Chisholm et al. (2013) ได้พัฒนาUAV-LiDAR ในการประเมินจ านวน และ  DBH โดย
พบวา่ตน้ไมท่ี้มี DBH มากกว่า 20 ซม. สามารถตรวจพบได ้73% จากจ านวนทั้งหมด และขนาดของ DBH ท่ี
ไดจ้าก UAV-LiDAR ก็มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าท่ีวดัไดจ้ริง  (R2 = 0.45, p = 0.02) Wang et al. (2017) 
ไดใ้ช ้UAV-LiDAR ในการศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินในป่าทุ่งหญา้ Hulunber grassland ecosystem ซ่ึง
พบวา่ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความถูกตอ้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัการวดัในพื้นท่ีจิรง (rRMSE = 14.1%) 

 

 
 

ภาพที ่2 การใชภ้าพถ่ายร่วมกบั Backpack-LiDAR ประเมินมวลชีวภาพของป่า (Jinbo et al., 2020) 
  

การใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขบัในการประเมินสุขภาพของสวนป่าไดเ้ร่ิมมีการน ากลอ้ง 
multispectral มาใชก้นัอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน (Torrensen et al., 2017) โดยการพฒันาตวักลอ้งให้มีมิติท่ี
เล็กลง และน ้ าหนักท่ีลดลงกว่าเดิมมาก อีกทั้งยงัมีราคาไม่สูงมากนัก Fassnacht (2014) ไดน้ าภาพถ่ายทาง
อากาศจาก UAVs มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนท่ีการะบาดของแมลงปีกแข็ง (Bark beetle) ซ่ึงผมว่ามีความ
ถูกต้อง 76-85% เ ช่นเดียวกับ  Roope et al. (2018) ท่ีใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับด้วยกล้อง 
multispectral ในการจ าแนกการระบาดของแมลงปีกแขง็ European spruce bark beetle (Ips typographus L.) 
ในตน้ Norway spruce (Picea abies L. Karst.) โดยพบวา่มีความถูกตอ้งมากกวา่ 79% เม่ือแบ่งสีออกเป็น 3 สี 
ไดแ้ก่ สีเขียวหมายถึงสุขภาพดี  สีเหลืองมีการระบาดของแมลง และสีเทาหมายถึงตน้ไมต้าย และเม่ือลด
จ านวนสีลงเหลือ 2 สีเพื่อแบ่งเป็นตน้ไมสุ้ขภาพดี และตน้ไมต้าย พบว่าความถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเป็น  93% เม่ือ
เปรียบเทียบการถ่ายภาพให้มีความละเอียดสูง พบว่าไดผ้ลท่ีดีข้ึนโดยมีความถูกตอ้งในภาพรวมเท่ากบั 81% 
เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชภ้าพท่ีมีความละเอียดน้อยซ่ึงให้ความถูกตอ้ง 73% เท่านั้น Lausch et al. (2013) 
พบว่าการใชภ้าพถ่ายจาก UAVs ในการจ าแนกชั้นคุณภาพของตน้ไมใ้หค้วามถูกตอ้งกว่า 69% และยงักล่าว
ดว้ยว่าในการประเมินสุขภาพของตน้ไมเ้ป็นรายตน้จะมีความถูกตอ้งสูงข้ึนตามความละเอียดของภาพท่ี
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สูงข้ึนดว้ย ดงันั้นในปัจจุบนัการใช ้UAVs ท่ีสามารถบินในระดบัต ่าร่วมกบักลอ้งถ่ายภาพท่ีมีความละเอียด
สูง จึงท าให้ความถูกต้องในการประ เ มินสุขภาพของต้นไม้รายต้น มีความถูกต้องมากยิ่ ง ข้ึน                         
Jonathan et al. (2017) ได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากกล้อง multispectral ในการประเมินความเครียด           
ทางสรีระ (physiological stress) ของตน้สน Pinus radiata D. Don ซ่ึงมีผลมาจากปัจจยัท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต 
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่สามารถตรวจพบความผดิปกติตั้งแต่ระยะแรก ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าโดยการใชช่้วง
คล่ืนสีแดง และช่วงคล่ืน infra-red bands   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 การใชภ้าพถ่ายจาก UAVs และกลอ้ง multisprectal ประเมินสุขภาพของตน้ไม ้(Nasi et al, 2018) 
 

 การส ารวจระยะไกล (remote sensing) เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการส ารวจสัตวป่์ามานานนบัสิบปีซ่ึง
ในอดีตจะเป็นการส ารวจแจงนับสัตว์ป่าดว้ยการใช้เคร่ืองบิน และภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีจะใช้ในการ
ติดตามการเคล่ือนยา้ยประชากรของสตัวป่์า หรือการเปล่ียนแปลงของถ่ินอาศยั (Kays et al., 2015) การศึกษา
ความหลากชนิด (Fretwell et al., 2012) การเส่ือมโทรมของถ่ินท่ีอยู ่(Prince et al., 2009) หรือการศึกษาเร่ือง
ชนิดพนัธ์ุรุกราน (Bradley and Mustard, 2006) การใชภ้าพถ่ายดาวเทียมในการศึกษาดา้นสัตวป่์ามีขอ้จ ากดั
เช่นเดียวกนักบัการศึกษาวิจยัป่าไมด้า้นอ่ืน ๆ นัน่คือขนาดของจุดภาพท่ีมีขนาดใหญ่ และให้ความละเอียด
ของภาพต ่า (Rose et al., 2015) ปัจจุบนัจึงมีการใชอ้ากาศยานไร้คนขบัเพื่อศึกษาดา้นสตัวป่์า เช่น การติดตาม
จ านวนประชากรของนก สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ซ่ึงเดิมจะเป็นการใชว้ิธีนบัดว้ยสายตาซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะ และ
เวลาในการท างานมาก แต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาวิธีการนบัจ านวนสตัวเ์หล่านั้นดว้ยวิธีท่ีเป็นก่ึงอตัโนมติั 
(semi-automatic system) Nicolas et al. (2017) ไดศึ้กษาสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ในพื้นท่ีก่ึงทะเลทราย
ดว้ยวิธีก่ึงอตัโนมติั และ machine learning จากภาพถ่ายสีท่ีถ่ายดว้ยอากาศยานไร้คนขบัซ่ึงผลการศึกษาพบวา่
วิธีการดงักล่าวเม่ือใชร่้วมกบัการจ าแนกดว้ยสายตาจะมีประสิทธิภาพดี ซ่ึง Convolutional Neural Networks 
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(CNNs) เป็น deep learning algorithms หน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจหาวตัถุจากฐานขอ้มูลภาพท่ีไดจ้าก
อากาศยานไร้คนขบั แต่กาน ามาใชใ้นการตรวจนบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมนั้นอาจมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากฐานขอ้มูล
ท่ีมีขนาดเลก็ท าใหมี้ความผดิพลาดในการนบัค่อนขา้งมาก (Benjamin et al., 2018) หรือกาใชก้ลอ้งถ่ายความ
ร้อน (thermal imagery) ซ่ึงจะประสบความส าเร็จในกรณีท่ีอุณหภูมิของสัตวต่์างกบัสภาพแวดลอ้มอย่าง
ชัดเจน เช่นในเขต (Chrétien et al., 2016) หรือการใช้การภาพถ่ายปกติ (RGB) หรือภาพท่ีได้จากกล้อง 
multispectral ท่ีจะให้การวิเคราะห์ท่ีมีความถูกตอ้งสูงเม่ือพื้นท่ีมีความสม ่าเสมอ หรือมีรายละเอียดไม่มาก 
(Kellenberger et al., 2018) ในส่วนของการศึกษาทางนิเวศวิทยาป่าไมอ่ื้น ๆ นั้น Kun et al. (2018) ไดศึ้กษา
โครงสร้างของสวนป่า Ginkgo ไดแ้ก่ปริมาตรเรือนยอด (canopy volume) ความสูง และจ านวนตน้ไมร้ายตน้
ดว้ยอากาศยานไร้คนขบั LiDAR ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างรูปทรง 3 มิติของหมู่ไมท่ี้มีประสิทธิภาพสูง 
(ภาพท่ี 4) Martin et al. (2020) ไดใ้ชอ้ากาศยานไร้คนขบัในการถ่ายภาพ hemispherical photographs (HP) 
เพื่อศึกษาแสงในแต่ละระดับความสูงของหมู่ไมโ้ดยการวิเคราะห์ค่า radiation transfer, plant area index 
(PAI), leaf area index (LAI) และ  light availability ด้วยการใช้ภ าพ ถ่ายความละ เ อียด สูง ร่วมกับ           
vegetation height models (VHM)  

ส าหรับการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขบัเพื่อศึกษาวิจยัทางป่าไมใ้นประเทศไทยนั้น แมจ้ะยงัมี
การศึกษาจ านวนไม่มาก เช่น ธนวิทย ์(2560) ไดศึ้กษาการประเมินปริมาณคาร์บอนกกัเกบ็ของป่าชุมชนบา้น
บุตาตอ้ง ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดยการใชข้อ้มูลกลุ่มจุดสามมิติ (point could) ท่ี
ไดจ้ากการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศท่ีไดจ้ากอากาศยานไร้คนขบั ผลการวิจยัพบว่า ความสูงท่ีไดจ้าก
ข้อมูลอากาศยานไร้คนขับมีความสัมพันธ์กับภาคสนามโดยมีค่า R2 อยู่ ท่ี  0.715-0.898 และมีความ
คลาดเคล่ือนของความสูงตน้ไมอ้ยูท่ี่ 0.50-0.66 เมตร ปริมาณคาร์บอนทั้งพื้นท่ีศึกษามีค่า 1.54 ตนัต่อไร่ ซ่ึง
เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณคาร์บอนกกัเก็บจากแปลงตวัอย่างมีความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ีร้อยละ 13-59 ซ่ึง
ความคลาดเคล่ือนดงักล่าวมาจากความคลาดเคล่ือนในการประมาณขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอกจาก
ความสูงตน้ไมท่ี้ไดจ้ากอากาศยานไร้คนขบั ศุภณฐั และคณะ (2559) ไดใ้ชภ้าพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง
ท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างเส้นผา่นศูนยก์ลาง และพื้นท่ีครอบคลุมเรือนยอดเพื่อประเมินปริมาตร
ไมส้ักในพื้นท่ีสวนป่าแม่สรอย อายุ 28 – 29 ปี ผลการศึกษาสามารถประเมิน มีปริมาตรไมส้ักท่อนแปลง
ปลูกปี 2529 เท่ากบั 10.08 ลบ.ม./ไร่ แปลงปลูกปี 2530 เท่ากบั 11.36 ลบ.ม./ไร่ 
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ภาพที ่4 ภาพถ่ายเรือนยอด hemispherical photographs ตามระดบัความสูงของเรือนยอด (Kun et al., 2018) 
 

สรุป 
 อากาศยานไร้คนขบัเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการศึกษาวิจยัดา้นป่าไมท่ี้เร่ิมไดรั้บ
ความนิยมจากนกัวิจยัทัว่โลก ทั้งงานวิจยัทางดา้นนิเวศวิทยาป่าไม ้สตัวป่์า การศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพ การ
เปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีป่า ผลกระทบจากการระบาดของโรค และแมลงศตัรูป่าไม ้หรือรูปแบบการจดัการ
ป่าไมแ้บบต่าง ๆ ปัจจุบนัเร่ิมมีการน าอากาศยานไร้คนขบัมาใชก้บังานวิจยัทางป่าไมใ้นประเทศไทยบา้งแลว้ 
เน่ืองจากอากาศยานไร้คนขบัเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย และอุปกรณ์วิจยัต่อพ่วงอ่ืน เช่นกลอ้งถ่ายภาพมีความ
หลากหลายในราคาท่ีต ่าลง และมีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้งแม่นย  าท่ีดีข้ึน ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะ
น าอากาศยานไร้คนขบัมาประยกุตใ์ชเ้พื่อการศึกษาวิจยัดา้นป่าไมใ้นประเทศไทยใหม้ากยิง่ข้ึน อยา่งไรกต็าม 
การใช้อากาศยานไร้คนขับในการท าวิจัยยงัมีข้อจ ากัดอีกหลายด้านท่ีนักวิจัยควรหาแนวทางพัฒนา
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ประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขบัให้ดียิ่งข้ึน เช่นการพฒันารูปแบบวิธีการวางแผนการบินท่ีเป็น
มาตรฐาน (UAV flight plans standardized protocols) เพื่อให้สามารถบินซ ้ าในต าแหน่งเดิม และไดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งในสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดคุณสมบติัต่าง ๆ ของการบิน ความเร็ว 
ความสูง การระบุต าแหน่งพิกดัท่ีแม่นย  า การพฒันาตวัอากาศยานให้มีวิสัยการบินท่ีไกลข้ึน บินไดไ้กลข้ึน 
ประสิทธิภาพในการจัดการเช้ือเพลิง น ้ าหนักบรรทุก (pay load) การใช้กลอ้งถ่ายภาพ หรือเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกบัอากาศยานไร้คนขบั และสุดทา้ยคือการพฒันาประสิทธิของเคร่ืองมือในการแปลผลขอ้มูล เช่น
การใชปั้ญญาประดิษฐ ์(AI: artificial intelligence) และ machine learning ซ่ึงยงัคงตอ้งมีการพฒันาต่อไป 
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เป็นท่ีทราบกนัดีถึงความสําคญัของพื้นท่ีสีเขียวและไมย้ืนตน้ในเมืองว่ามีส่วนสําคญัอย่างยิ่งต่อการ

รักษาสภาพแวดล้อมภายในเมืองให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของประชาชน   ทั้ งการลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์กรองฝุ่ นและมลพิษทางอากาศ การลดความร้อนภายในเมือง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดบั

โลก ระดบัทอ้งถ่ินและองคก์รอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างก็สนบัสนุนใหมี้การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมืองใหม้ากข้ึน 

ทั้งการปลูกตน้ไม ้การเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะ และการดูแลรักษาตน้ไมเ้ดิม   
 

อย่างไรก็ดี หากตอ้งการทราบขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวและไมย้ืนตน้ในเมืองแต่ละเมืองนั้นเราไม่สามารถ

ทราบขอ้มูลไดโ้ดยง่ายเน่ืองจากขาดระบบฐานขอ้มูลท่ีดีมีมาตรฐาน ทั้งขนาดของพื้นท่ีสีเขียว จาํนวนไมย้ืนตน้ 

ชนิดพนัธ์ุ ขนาดความสูง  และพิกัดของไมย้ืนตน้ ซ่ึงการขาดฐานขอ้มูลเหล่าน้ีส่งผลต่อการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อวางแผนพฒันาและบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเมืองให้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั

บริบทของแต่พื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสร้างเคร่ืองมือเพื่อจดัเก็บขอ้มูล ไมย้นืตน้และพื้นท่ีสีเขียวโดยบุคคล

ทัว่ไป กาํหนดพื้นท่ีศึกษา คือ เขตเมืองเก่านครราชสีมา มีพื้นท่ี 1,167 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา โดยคณะผูว้ิจยัทาํ

การพฒันาโปรแกรมประยุกต ์(Application) บนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงมีช่ือว่า 4Rester มีความสามารถในการเก็บ

ขอ้มูล พิกดัไมย้ืนตน้ ชนิดพนัธ์ุ  ขนาดไม ้คุณภาพ  รูปถ่ายใบ ลาํตน้ ดอกและผลไม ้เพื่อสร้างฐานขอ้มูลแบบ

เปิด (Open Data) ผูใ้ชทุ้กคนสามารถเกบ็ขอ้มูล เขา้ดูขอ้มูลทั้งจากโทรศพัทมื์อถือ และบนเวปไซต ์ 
 

จากการศึกษาพบไมย้ืนตน้ในพื้นท่ีศึกษาจาํนวน 2,166 ตน้  คิดเป็น 1.85 ตน้ต่อไร่ มีพื้นท่ีสีเขียว 9.54 

ตารางเมตรต่อคน มีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุแต่ละชนิดไม่เกินร้อยละ 12  สามารถลดกาซคาร์บอนไดออก

ไซตไ์ดป้ระมาณ 47 ตนัต่อไร่ต่อปี  และคิดเป็นไมย้นืตน้ 1 ตน้ต่อประชากร 11.38 คน  นอกจากน้ีพบพื้นท่ีสีเขียว

และไมย้นืตน้ท่ีมีคุณภาพชมากท่ีสุดตามแนวริมคลองคูเมือง    และอยูภ่ายในบริเวณวดั สถานศึกษา โรงพยาบาล

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นป่าในเมืองเพื่อความร่ืนรมย ์(Amenity Urban Forest) และ ป่าในเมืองเพื่ออนุรักษธ์รรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Urban Forest) สถานท่ีเหล่าน้ีอยูต่ามแนวลาํตะคองท่ีไหลผา่นตวัเมืองตามแนวทิศ

ตะวนัออกไปทิศตะวนัตก ดงันั้นจึงเสนอให้มีการพฒันาพื้นท่ีป่าในเมืองแบบร้ิว ( Linear Urban Forest) โดย

ดําเนินการดังน้ี (1) เปิดพื้นท่ีทางสัญจรริมลาํตะคอง เป็นทางจักรยาน ลู่วิ่ง และทางเดินออกกําลังกาย                  
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(2) เพิ่มแนวเช่ือมโยงสีเขียว (Green Links) จากริมคลองคูเมืองไปยงัทางสัญจรริมลาํตะคอง (3) เพิ่มแนว

เช่ือมโยงสีเขียว (Green Links) ไปยงัสวนสาธารณะบุ่งตาหลวั หนองแกช้้างและบึงหัวทะเล ทั้งน้ีเพื่อสร้าง

โครงข่ายสาธารณูปโภคสีเขียว (Green Infrastructure) ใหเ้ช่ือมต่อกนัไดท้ั้งเมืองนครราชสีมา 
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Abstract 
 

It has long been understood that human life and well-being depend upon resources and other benefits 

provided by the environment.  Thus, the “Ecosystem Services” was developed to improve human ability to 

recognize and assign value to the benefits provided by the environment and to better assess the impacts of 

mankind’s activities on the system that provide the benefits.  However, human use nature and take advantages of 

its services.  Thus, in order to capture value of the economic invisible of nature’s flows into the monetary term. 

 This article focused on the tree valuation by i-Tree program.  It briefly discussed on potential and 

benefits of urban trees on classifying and categorizing important regulating services which impact through life 

in urban areas example from cities in America, Europe, and South East Asia.  Thus, the increased recognition 

in regulating services can contribute greatly improving quality of life in cities. 
  

Introduction 

The Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2003) and the Economics of Ecosystem and Biodiversity 

global initiative (TEEB,2010) has contributed much to established ecosystem services firmly on the policy 

agenda.The literatures on ecosystem services have also grown exponentially (Fisher et al., 2009).  Ecosystem 

services (ES) primarily are defined as “the direct and indirect contributions of ecosystems to human well-being” 

(TEEB, 2010) and can be classified into four parts including provision, regulation, cultural, and support services 

(MA, 2005; TEEB, 2010). At present, ecosystem services are increasingly reaching economic decision-making 

through the widespread promotion of market-based instruments for conservation such as markets for ecosystem 

(Bayon, 2004) and so-called payments for ecosystem services (PES) schemes (Gómes-Baggethun, 2010).  
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Table1: difference types of ecosystem services (TEEB, 2010) 
 

Difference types of 

ecosystem services 

Provide 

Provisioning services Food, raw materials, fresh water and medicinal resources. 

Regulating services Local climate and air quality regulation, carbon sequestration and storage, 

moderation of extreme weather events, wastewater treatment, erosion 

prevention and maintenance of soil fertility, pollination and biological control. 

Cultural services Recreation and mental and physical health, tourism, aesthetic appreciation and 

spiritual experience. 

Supporting services Habitats for species and maintenance of genetic diversity. 
 

Ecosystem services valuation 

Economists have devised a methodology that enables us to usemonetary term as the common unit of 

comparison.  Placing dollar values on ecosystem services make it simpler for everyone, from farmer to politicians, 

to understand the value of a service, because most people use currency as a form of exchange (Kaval, 2010) 

The economic valuation offers a way to compare the diverse benefits and costs associated with 

ecosystems, by attempting to measure them and expressing them in a common denominator typically a monetary 

unit.  The economic effects of natural capital which economic valuation of nature’s public goods and services 

flow are both necessary.  As a consequence, all of the direct and indirect benefits which derived from ecosystem 

functions, to ecosystem services to benefits and then to value.  The total economic value is the value obtained 

from the various constituents of utilitarian value, including direct use value, indirect use value, option value, 

quasi-option value and existence value (TEEB, 2012).  In relation to economic valuation, for consumptive 

goods, such as harvested fish and logging which can be considered to market values, in which exchanged money 

directly on the market for those products.  Whereas, ecosystem services cannot be measured in terms of market 

values. As valuing the benefits of environmental quality is a big challenge for environmental economists.  As 

there is no market for certain environmental goods, there is also impossible to get price and quantity data 

directly, and it is necessary to infer value indirectly from market information or to use special techniques to 

value environmental change directly.Non-market values can be subdivided into non-use values and use values.  

Non-use values include those values such as preservation value, where the resource is no directly used.  Use 
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values, on the other hand, focus on the resource being used and can be further subdivided into direct use values, 

such as swimming and birdwatching, and indirect use values, suchas erosion control and ultraviolet radiation 

protection (Anderson, 2006) 

To explore the ecosystem services valuation, it was found that some researchers conducted an 

ecosystem service valuation focus on particular value such as recreation by TCM (Loomis, 2000), some focused 

on particular valuation method such as contingent valuation or choice modelling (Adamowicz et al, 1994), 

whiles others focus on benefit transfer such as Constanza et al (1997).  However, this article emphasis on 

regulating services in valuation urban trees which will be using i-Tree eco tool. 
 

i-Tree Eco 

Researcher (Nowak, 1994) from the United States Department of Agriculture Forest Service (USDA 

FS) developed a tool that can improve inventory efficiency and provide the environmental information 

necessary to understand urban forest structure and values.  The Urban Forest Effects (UFORE) model was 

developed to help resource managers and researchers quantify the structure of the urban forest and the functions 

for urban ecosystem (Nowak and Crane, 1998).  The model is a science-based, peer reviewed computer model 

that estimates structural aspects such as species composition and diversity, tree density and overall health, and 

leaf area, as well as volatile organic compound emissions, the total amount of carbon stored and sequestered, 

and pollution removal and the associated percent improvement in air quality.  Since 1998, the i-Tree tools have 

been developed such as i-Tree design, i-Tree canopy, i-Tree Eco and i-Tree street which was developed by an 

USDA Forest Service research group, helps to quantify and assess the urban forest street trees which measured 

from the street trees and the analysis tool uses the data to help quantify the trees’ value in conserving energy 

and controlling stormwater, and describes any management needs.  Nowadays the i-Tree street functions derived 

into the i-Tree Eco.  Thus, i-Tree eco is a software application designed for urban forest assessment.  It uses 

field data from complete inventories or randomly located plots, along with hourly air pollution and 

meteorological data.  It quantifies the structure and environmental effects of urban forests (trees) and calculates 

their value to communities. 

Tree measurements such as diameter at breast height (DBH), total height, height to the live crown, and 

crown width can provide vital information on their own, as well as providing crucial data for the other 

calculations such as leaf area and leaf biomass.  The measurements are important to urban forest managers, 
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arborists, researchers, and planners because they can help in the development of management strategies and 

practices (Martin et al, 2011).  The DBH, crown width, leaf area and other information from trees also help in 

assessing ecosystem processes such as evapotranspiration, light interception, and atmospheric deposition and 

enabling in developing predictive equations for pollution uptake.  Tree measurements are vital when 

determining ecosystem services and having crown equations makes it possible to determine benefits such as 

carbon sequestration and air pollution removal.  Few predictive crown equations have been developed for open-

grown, urban trees especially for specific regions (Nowak, 1996).  However, researchers in the traditional field 

of forestry have developed numerous equations the include DBH, biomass, and crown width (Krajcie and 

Morgan, 1970).  Although some of these equations have been used for urban trees, validation is lacking (Peper 

et al., 2001).  Tree canopy are different between open grown and forest grown.  When in open-grown, tree 

canopy can reach its full size and not be restricted, on the other hand, in the forest, tree canopies often touch 

and are limited due to the inadequate growing space.  The research conducted by Peper et al. (2001) helped in 

the development of predict crown width equations for urban trees in regions with longer growing seasons, 

varying location, and broader ranges of condition. 
 

Data collection 

Several methods have been used to conduct urban tree inventories, include sampling and 100% 

inventories.  Sampling or random sampling is conducted by visiting a predetermined number of trees or plots 

within a given area to provide an estimate of a larger area (Nowak, 2008).  One hundred percent inventories 

assess every tree, providing the most accurate information (Nowak, 2008).  If the areas are large, the complete 

tree inventories are no always practical.  The i-Tree eco plot sampling protocol, 200 circular 0.04 ha. Randomly 

located plots are assigned into the area (Nowak and Crane, 1998). 

All data will be collected following i-Tree Eco tree inventory protocol (itreetools, 2019).  The data 

collection is to describe and quantify general plot information, tree information (Nowak et al., 2010).  Plot 

information included plot address, date measured, crew ID, distance to reference object.  Direction to reference 

object, measurement unit, tree measurement point, tree cover, shrub cover, ground cover. 

All tree with diameter at breast height (DBH) greater than or equal 4.5 cm. and higher than 1.30 m. will 

be measured and identified.  A Global positioning system (GPS) is used for collecting forest structure data.  

Tree information included tree ID, distance and direction from plot center to collected features, tree species, 
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tree diameter, minimum tree diameter at breast height (DBH) (1.30 m., 4.5 ft) above the ground-line, total tree 

height, height to crown base, crown width, percent canopy missing, dieback, crown light exposure, distance and 

direction to space-conditioned residential building, street tree, and tree status. 

A leaf area index (LAI-2200C) measure above the open ground space one time and under the canopy 

of each tree species at four directions (north, south, east, west) and then reversed the course of movement taking 

another set of measurements in the same manner for one time during 0600-0900 and 1600-1800.  Total tree 

height is determined by measuring from the ground line to the top (alive or dead) of the tree, and bole height is 

recorded as the height to the lowest branch of significance.  Crown width is determined from the four directions 

(north, east, south and west).   

The model requires a combination of tree cover data, hourly daily pollution, solar radiation (twenty-

four months before actual year) from national climatic data center and hourly daily weather data (twenty-four 

months before actual year) from local area to provide amounts of air pollution removed.  The i-Tree eco 

calculates a monetary value for the amount of each pollutant removed, air purification and quality carbon storage 

and sequestration, tree disease risk, avoided runoff and energy effects are be analyzed by software the                      

i-Tree Eco v6 (itreetools, 2019) 
 

Tree condition rating 

Tree condition rating; dieback and percent missing crown were determined for each tree.  Dieback of 

branches that appeared to have died from the terminal ends was evaluated by observing all sides of the tree and 

assigning an overall estimate of the percent dieback.  Ranges of <2, 1-10, 11-25, 26-50, 51-75, 76-99 and 100 

percent dieback were used to assign tree conditions of excellent, good, fair, poor, critical, dying, and dead, 

respectively.  The percent missing or the amount of the crown that was missing was determined the same way 

as percent dieback by viewing four sides of a tree and estimating the overall percent missing in 5 percent 

increment.  Missing crowns could be due to impacts such as directional pruning or branches being lost due to 

damage (wind, rain, etc.) (Martin et al., 2011). 

Once all data is collected, it will be sent to the USDAFS for analysis.  The i-Tree eco analysis is the 

data include: carbon monoxide (CO), ozone (O3), nitrogen dioxide (NO2), particulate matter 10 microns (PM10), 

and sulfur dioxide (SO2).   

 



การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง  วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

XXXI 

Advantages 

1. The monetary term of regulating services in urban areas can be implementing and support policy 

makers on green area master plan of the country. 

1.1 Enable to monetary value of each species in urban tree species. 
 

Tool limitations 

1.Consume time to generate the data by i-Tree US, it has to wait-list minimum up to 6 months. 

2.All the different reporting option may not be available, depending on the project configuration, data 

options and country in which the tool is being used. 

3.The data which have been collected, once it has been analyzed by i-Tree team, it shall not be 

classified.  
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ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) หมายถึงขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่มากจนซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่

สามารถท่ีจะจดัการหรือวิเคราะห์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณลกัษณะของขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีไดมี้การกล่าวไว้

อย่างกวา้งขวางมีอยู่ 4 คุณลกัษณะหรือ 4Vs อนัไดแ้ก่ มีขนาดใหญ่ (Velocity) มีอตัราการเกิดไฟล์เขา้สู่การ

จัดเก็บด้วยความเร็วสูง (Velocity) มีรูปแบบท่ีหลากหลาย (Variety) และมีระดับคุณภาพปะปนกันไป 

(Veracity)นอกจากคุณลกัษณะทั้งส่ีประการแลว้บางตาํราไดเ้พิ่มคุณลกัษณะอ่ืนๆ ให้กบัคาํนิยามขอฃขอ้มูล

ขนาดใหญ่ดว้ย เช่น มีความแปรผนั (Variation) และมีคุณค่าท่ีจะสามารถนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้(Value) 

จากนิยามของขอ้มูลขนาดใหญ่อาจสังเกตุไดว้่าขอ้มูลดา้นนิเวศวิทยาอาจมีอตัราการเกิดของขอ้มูลใหม่ดว้ย

ความเร็วสูงเฉพาะเพียงดา้นปัจจยัแวดลอ้ม ส่วนขอ้มูลดา้นชีววิทยาป่าไมน้ั้นแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย จะ

มีบา้งดา้นการเคล่ือนท่ีของสัตวป่์า ส่วนขอ้มูลดา้นพืชพรรณแลว้มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งน้อยมีเพียงการ

เปล่ียนแปลงของชีพลกัษณ์ตามฤดูกาล (phenology) ส่วนดา้นการเจริญเติบโตนั้นมีเพียงเลก็นอ้ยแมจ้ะตรวจวดั

ดว้ยเคร่ืองมือหรือเซนเซอร์ท่ีมีความละเอียดสูง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบัพืชพรรณส่วนใหญ่จึงมกัเกิดจากการ

กระทาํโดยมนุษย ์สตัว ์หรือเหตุการณ์ธรรมชาติอ่ืนๆ 

ความหลากหลายของขอ้มูลอาจเป็นไดท้ั้งแบบท่ีมีโครงสร้างชดัเจน (structured) เช่น ขอ้มูลท่ีอยู่ใน

ลกัษณะของตาราง หรือแบบท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจน (unstructured) เช่น ตวัเลข ตวัอกัษร ภาพ หรือวีดีโอ ท่ีมี

ความต่อเน่ืองกนัเป็นจาํนวนมาก อาจบนัทึกจากอุปกรณ์ตรวจวดั เช่น เซนเซอร์ หรือโดยมนุษย ์เช่น การนาํเขา้

ขอ้มูล (content) เขา้สู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ถึงแมค้าํว่า Big Data จะเป็นคาํท่ีถูกพูดถึงเป็น

อยา่งมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็นตน้มา แต่คนส่วนใหญ่ก็ยงัขาดความเขา้ใจว่าหมายถึงอะไรหรือมีความสาํคญัท่ี

ชดัเจนอยา่งไร ซ่ึงความสาํคญัของขอ้มูลขนาดใหญ่นั้นแทจ้ริงแลว้อยูไ่ม่ไดอ้ยูท่ี่การจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นปริมาณท่ี

มากหากแต่เป็นการนาํไปใชว้ิเคราะห์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการคน้ควา้วิจยัหรือประยกุตใ์ชท้างธุรกิจ   



การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

XXXIV 

กระบวนงานทางดา้นขอ้มูลขนาดใหญ่ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ 1) การรวบรวมขอ้มูล (collection) 

จากขอ้มูลหลากหลายแห่ง หลากหลายรูปแบบ 2) การนาํเขา้สู่แหล่งจดัเก็บเดียวกนั (ingestion) เพื่อสะดวกใน

การบริหารจดัการ กระบวนการน้ีอาจเรียกขอ้มูลส่วนน้ีวา่ data lake ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บอยูน่ั้นยงัมีรูปแบบเหมือนกบั

ตน้ฉบบัท่ีมาจากแหล่งอ่ืนอยู ่3) การสาํรวจและทาํความสะอาดขอ้มูล (discovery & cleansing) กระบวนการน้ีมี

ความสาํคญัมาก หากขอ้มูลเหล่าน้ีไม่มีคาํอธิบายขอ้มูล (metadata) ท่ีดีหรือมีความแตกต่างกนัจนเกินไปจนยากท่ี

จะเขา้ใจในบริบท ทาํให้แปลงรูปแบบให้อยูใ่นลกัษณะท่ีตอ้งการและมีความถูกตอ้งครบถว้นก็แทบจะเป็นไป

ไม่ได ้ 4) การผสานขอ้มูล (integration) เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลหลากหลายรูปแบบเพื่อใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี

พร้อมในการนาํมาวิเคราะห์ เช่น การสกดัขอ้มูล (extraction) การทาํดชันีขอ้มูล (indexing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสืบคน้ การลดความกาํกวมของความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (entity resolution) การเช่ือมขอ้มูลจากสองหรือ

หลายแหล่งเขา้ดว้ยกนั (linkage) ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท่ี 3 และ 4 ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้มี

วตัถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีจะทาํการวิเคราะห์เรียกว่า data warehouse  5) การวิเคราะห์ข้อมูล 

(analysis) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีผา่นการรวบรวม คดัสรร และปรับแต่งเรียบร้อยแลว้ มาวิเคราะห์เพื่อให้ให้ไดซ่ึ้ง

ขอ้มูลใหม่หรือขอ้มูลเชิงลึก (insignts) หรืออาจเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 6) การนาํเสนอ (delivery) เป็นการนาํขอ้มูล

เชิงลึกท่ีวิเคราะห์ไดม้าแสดงในรูปแบบท่ีผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย การนาํเสนอขอ้มูลเชิงลึกอาจอยู่ในรูปแบบ ตาราง 

กราฟ แผงควบคุม (dashboard) ส่วนองคค์วามรู้อยา่ง กระบวนการ (algoritms) และแบบจาํลอง อาจนาํเสนอใน

รูปแบบโปรแกรมประยกุต ์(application) หรือผลท่ีไดจ้ากการทดลองนาํไปใชง้าน 

องคป์ระกอบของการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ไดมี้การนิยามแตกต่างกนัไปซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน

คือบุคลากร กระบวนงาน และเคร่ืองมือ ในท่ีน้ีจะขอแบ่งตามประเภทของบุคลากรและซ่ึงมีหน้าท่ีในการ

ดาํเนินงานในแต่ละกระบวนการเป็น 5 องคก์ระกอบหรือ 5Ds คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา (domain experts) 

เป็นผูท่ี้ทราบถึงความตอ้งการและแนวทางการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 2) วิศวกรขอ้มูล (data engineers) 

เป็นผูท่ี้รวบรวมและเตรียมขอ้มูลให้พร้อมใช ้3) นักวิทยาการขอ้มูล (data scientists) เป็นผูว้ิเคราะห่่์ให้ไดซ่ึ้ง

ขอ้มูลเชิงลึก หรือองคค์วามรู้ใหม่ 4) นกัออกแบบการแสดงผล (visualize designers) เป็นผูอ้อกแบบการนาํเสนอ

ผลการวิเคราะห์ทั้งในรูปแบบสถิติ กระบวนการ หรือแบบจาํลอง ให้เขา้ใจง่ายและสวยงาม และ 5) นกัพฒันา

โปรแกรม (developers) เป็นผูน้าํกระบวนคิดทั้งหมดไปสร้างให้เป็นระบบท่ีใชง้านไดจ้ริง ทั้งน้ีกระบวนงาน

ทั้งหมดอาจสามารถทาํไดด้ว้ยคนเพียงคนเดียวหรือหลายคนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของงาน จะเห็นไดว้่าการ

จดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ตลอดทุกขั้นตอนกระบวนงานตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยสีมยัใหม่อนั

เป็นพื้นฐานสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขียนโปรแกรม เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีนั้นมีมีปริมาณมาก ใหม่อยูเ่สมอ 

และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างในบางคร้ัง หากวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยมนุษยจ์ะไม่ทนัเหตุการณ์และไม่

สามารถนาํมาประยกุตก่์อประโยชน์ใชไ้ดใ้นชีวิตจริงเป็นนวตักรรมในลาํดบัต่อไป 
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เคร่ืองมือ (Tools) สําหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีใช้ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และแสดงผล มีอยู่

ค่อนขา้งหลากหลาย เฉพาะส่วนท่ีค่อนขา้งเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่ Programing Language (เช่น Python, R) Statistics 

(เ ช่น  SPSS, Excel), Machine Learning (เ ช่น  TensorFlow, Keras, Torch), SQL Database (เ ช่น  PostgreSQL, 

MySQL, Oracle) , No-SQL Database (เช่น MongoDB), Cloud Storage (เช่น AWS, Google Drive, OneDrive), 

Massively Parallel Computing (เช่น HPCC, Hadoop, Apache Spark, Google BigQuery, Ceph), Remote Sensing 

and GIS Software (เ ช่น  ArcGIS, QGIS, eCognition, ERDAS Imagine), Business Intelligence Software (เ ช่น 

PowerBI, Tableau, SAS) เคร่ืองมือเหล่าน้ีเม่ือนาํมารวมกนัเพื่ออาํนวยความสะดวกและง่ายต่อการใชง้านอาจ

เรียกว่าแพลตฟอร์ม (Platform) ตวัอย่าง platform ท่ีอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ IBM SAS, RapidMiner, KNIME, 

Google Earth Engine และ ArcGIS Online 

แหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ (data source) ท่ีใชใ้นดา้นนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ optical sensors (เช่น 

camera, terrestrial, airborne, satellite) RADAR (เช่น mapping or SAR, weather, navigation) terrestrial LiDAR 

(ไดแ้ก่ mobile, static) airborne LiDAR (เช่น terrain,  bathymetric) sensors ประเภทต่างๆ (เช่น อุณหภูมิ ปริมาณ

นํ้ าฝน ความช้ืน คาร์บอนไดออกไซด์) ทั้ งท่ีจดัเก็บใน data logger หรือท่ีส่งขอ้มูลผ่านเครือข่ายมือถือ wifi, 

bluetooth, beacon หรือ IoT (เช่น NB-IoT, LoRa) ระบบนําทาง (เช่น GPS, GNSS, animal tracking, wildlife 

radio-telemetry, indoor positioning) ปัญหาของการใชง้านขอ้มูลขนาดใหญ่ของประเทศไทยในขณะน้ีคือการมี

ขอ้มูลท่ีไม่มากเพียงพอต่อการวิเคราะห์ การปกปิดขอ้มูลทั้งเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลและ

เกรงกลวัว่าอาจจะมีผลกระทบทางธุรกิจ นอกจากน้ีขอ้มูลจากหลายแหล่งท่ีมีความแตกต่างทั้งดา้นโครงสร้าง

และคุณภาพของขอ้มูลมากจนเกินไปจนไม่สามารถนาํมาใชร่้วมกนัได ้

ตัวอย่างแพลตฟอร์มรวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ (open big data) ท่ีเป็นประโยชน์การ

วิเคราะห์วิจยัท่ีเป็นประโยชน์ดา้นการศึกษาวิจยัทางนิเวศวิทยา ไดแ้ก่ Google Earth Engine (GEE) ซ่ึงใหบ้ริการ

ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัแบบพร้อมวิเคราะห์ (ARD: Analysis Ready Data) ครอบคลุม

พื้นท่ีทั้งโลก (planetary scale) ไดแ้ก่ Landsat 1-8 (ค.ศ. 1972 – ปัจจุบนั) Sentinel 1,2,3,5 (ค.ศ. 2014 – ปัจจุบนั) 

MODIS (ค.ศ. 2000 – ปัจจุบนั) และดาวเทียมรายละเอียดสูงบางพื้นท่ี (ส่วนใหญ่อยู่ในภาคพื้นทวีปอเมริกา) 

นอกจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลว้ยงัให้บริการขอ้มูลเชิงพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกเช่นขอ้มูลภูมิอากาศ (climate) สภาพ

อากาศ (weather) ขอ้ภูมิศาสตร์ (geographical) เช่น ความสูง และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี

สามารถนาํมาวิเคราะห์บนแพตฟอร์มท่ีเตรียมไวบ้นเวบ็ไซตแ์บบออนไลน์โดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใดๆ โดย

ใชภ้าษา javascript หรือสามารถทาํการวิเคราะห์บนเคร่ืองส่วนตวัดว้ยภาษา python ผา่นทาง api ท่ีเตรียมไวใ้ห้ 

รองรับการวิเคราะห์ดว้ย machine learning ดว้ย TensorFlow โดยมีตวัอย่างและเทคนิคต่างๆ เป็นแบบอย่างท่ี

สามารถเขา้ใจง่ายและสามารถนาํมาใชง้านไดส้ะดวก การวิเคราะห์สามารถใชข้อ้มูลส่วนตวัโดยการนาํเขา้และ
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ส่งออกผลจากการวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมืออ่ืนต่อไปได ้ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอยา่งสูง

และเกิดผลงานวิจยัข้ึนมากมาย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ถูกนาํมาใชใ้นงานดา้นนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้มอย่างแพร่หลายและมี

ความสาํคญัมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเปิดสอนในหลายสาขาเช่น การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (climate change) การ

เส่ือมถอยของการทาํประมง (fisheries collapse) การสูญพนัธ์ุของสัตวข์นาดใหญ่ (megafaunal extinctions) การ

จําแนกจัดหมวดหมู่ส่ิงมีชีวิตทั้ งจากคุณลักษณะทางกายภาพและรหัสพันธุกรรม (identification and 

classification) นิติวิทยาศาสตร์ป่าไม ้(forests forensics) การกระจายตวัของชนิดพนัธ์ุ (species distributions) 

การศึกษาโครงข่ายทางนิเวศ (ecological networks) ซ่ึงอธิบายความสัมพนัธ์ุระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ     

อนัซบัซอ้น  

ตวัอยา่งงานการใชง้านขอ้มูลขนาดใหญ่เก่ียวกบังานวิจยัดา้นนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าสนใจ คือ  

● Landsat Time-Series for Estimating Forest Aboveground Biomass and Its Dynamics across 

Space and Time: A Review (https://doi.org/10.3390/rs12010098)  

● Detecting Forest Disturbance and Recovery in Primorsky Krai, Russia, Using Annual 

Landsat Time Series and Multi–Source Land Cover Products 

(https://doi.org/10.3390/rs12010129) 

● Big data of tree species distributions: how big and how good? 

(https://doi.org/10.1186/s40663-017-0120-0)  

● Big data and evaluation of cultural ecosystem services: an analysis based on geotagged 

photographs from social media in Tuscan forest (Italy) (https://doi.org/10.3832/ifor2821-011)  

● Analysing ecological networks of species interactions (https://doi.org/10.1111/brv.12433)  

● Using LiDAR technology in forestry activities (https://doi.org/10.1007/s10661-008-0254-1 

https://www.researchgate.net/publication/226658140_Using_LiDAR_technology_in_forestry

_activities)  

● The use of terrestrial LiDAR technology in forest science: Application Fields, Benefits and 

Challenges (https://doi.org/10.1007/s10661-008-0254-1 

https://www.researchgate.net/publication/225424287_The_use_of_terrestrial_LiDAR_techno

logy_in_forest_science_Application_Fields_Benefits_and_Challenges)    
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บทคัดย่อ: วตัถุประสงคก์ารจดัการองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาชุมชนดว้ยเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ซาเพ่ือการฟ้ืนฟู

ป่าไมแ้ละสร้างแหล่งอาหารในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชาวบา้นสนใจรับการถ่ายทอด

ความรู้จาํนวน 355 คน  ใน 10 หมู่บา้นในจ.แพร่ โดยมีความสมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟูป่าดว้ยการปลูกตน้ไมร้้อย

ละ 78.31 ซ่ึงตน้ไมท่ี้เลือกใส่เช้ือเป็นเห็ดเผาะร้อยละ 61.2 และเช้ือเห็ดตบัเต่าร้อยละ 58.3 สถานท่ีปลูกตน้ไม ้ไดแ้ก่ บริเวณ

หลงับา้นเฉล่ีย  9 ตน้ สวน เฉล่ีย  22 ตน้ ป่าชุมชน เฉล่ีย  34 ตน้ ชนิดพืชท่ีนาํไปใส่เช้ือเห็ด 5 อนัดบัแรก คือ ส้ม ตะเคียนทอง 

มะม่วงหิมพานต ์ผกัเชียงดา มะกอก เหตุผลการปลูกในบริเวณหลงับา้น เน่ืองจากเก็บเห็ดไดง่้ายและไม่ตอ้งเดินทางไปไกล 

ดา้นการปลูกในพ้ืนท่ีสวน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากมีพ้ืนท่ีปลูกตน้ไมไ้ดม้าก ส่วนสาเหตุของการปลูกในพ้ืนท่ีป่าชุมชน /ท่ี

สาธารณะ เพราะจะไดมี้การสร้างป่าเพ่ืออนาคตสาํหรับลูกหลานในชุมชน รวมทั้งเพ่ือการฟ้ืนฟูป่า และการคาดการณ์ดา้น

ความมัน่คงทางอาหารไวกิ้นในชุมชนในอนาคต ดงันั้น การฟ้ืนฟูป่าไมแ้ละสร้างแหล่งอาหารในชุมชนตอ้งคาํนึงถึงความ

ตอ้งการและผลประโยชน์พ่ึงพิงกนัระหวา่งไมท่ี้ใชฟ้ื้นฟูป่าและแหล่งอาหารจากเห็ดท่ีนิยมในการบริโภคของเกษตรกรดว้ย 

คาํสําคญั: เห็ดป่าไมเคอร์ไรซา  ,การฟ้ืนฟูป่า ,ความมัน่คงทางอาหาร ,การแกไ้ขปัญหาความยากจน  
 

Abstract:  The objective on the knowledge management of naturally mycorrhiza mushroom cultivation technology was 

aimed to forest restoration and community food bank. Methodology was the percentage of community participation with 

knowledge transfer workshop about naturally mycorrhiza mushroom cultivation technology on seedling. As the result, 

people registered to get the knowledge around 355 from 10 communities (78.31%) at Phrae province. Naturally mycorrhiza 

mushroom cultivation technology on seedling were Astraeus hygrometricus 61.2% and Thaeogyroporus porentosus 58.3% 

was a food supply at community. Farmers want to plant seedling average 9 trees/person at home garden because they want 

to pick mushroom around home. Some farmers want to plant seedling average 22 trees/person at garden because they want 

to be a mushroom business. On the other hand, farmers want to plant seedling average 34 trees/person at community forest 

because they want food security and forest restoration for future. Top five of trees were Citrus reticulata Blanco., Hopea 

odorata Roxb., Anacardium occidentale L., Gymnema inodorum (Lour.) and Decne, Spondias pinnata (L.f.) Kurz 

respectively. Therefore, the forest restoration and food security at Phrae province have to aware a co-benefits of food supply 

and forest restoration in community. 

Keywords: Mychorrhizal mushroom, reforestation, food security, poverty alleviation 
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บทนํา   

 หัวใจสําคญัของการฟ้ืนฟูป่า ในประเด็นท่ี

การปลูกป่าควรให้ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยให้

ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษา

ต้นไม้ให้ เจริญเติบโต นอกจากน้ีควรปลูกฝัง

จิตสํานึกในการให้ความสําคัญของการปลูกป่า 

เพราะป่าเป็นแหล่งอาหารท่ีอยู่ใกล้ชุมชน ด้าน

ชาวบา้นในจ.แพร่มีการพึ่งพาอาศยัพื้นท่ีป่าในการ

เกบ็หาอาหาร เช่น เห็ดป่า และพืชผกัเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือนและขายเพื่อสร้างรายได ้โดยลกัษณะการ

พึ่งพิงป่าพบในป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อยท่ีชาวบา้น

เขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีไดต้ลอดทั้งปี พบมูลค่า

ร ว ม ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ข อ ง ป่ า              

36,343,788 บาท/ครัวเรือนทั้งหมด/ปี (ฑีฆา และ

คณะ, 2557) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในพื้นท่ีลุ่ม

นํ้าชีตอนบน อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น มีกิจกรรมการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าส่งผลให้ปริมาณของป่าหลาย

ชนิดเพิ่มข้ึน โดยของป่าท่ีชาวบา้นใช้ประโยชน์

จากป่าชุมชนมากท่ีสุดคือ พืชผกัป่าและผลไมป่้า 

จํานวน 49 ชนิด รองลงมาคือ เห็ดป่า จํานวน           

47 ชนิด ทั้งน้ี พืชผกัป่าสามารถสร้างรายไดเ้สริม

แก่ ชุมชนมีมูลค่า เฉ ล่ียกว่ า  700,000 บาท / ปี            

( ฝ่ าย จัด ก ารทรัพ ย าก รนํ้ า จื ด , 2553 )  ก ารใ ช้

ประโยชน์จากป่าชุมชนโกรกประดู่ มีเห็ดป่าท่ีพบ

ในป่าชุมชน เช่น เห็ดนํ้าหมาก เห็ดตะปู เห็ดผึ้ง เห็ด

หาํพระ เห็ดหนา้ขาว เห็ดระโงก เห็ดนางฟ้าป่า เห็ด

ไค เห็ดโคนใหญ่ เห็ดโคนน้อย เห็ดนํ้ าแป้ง เห็ด

หน้าแหล่ เห็ดหน้าววั เห็ดถ่าน เห็ดเผาะ เป็นตน้ 

ประโยชน์ท่ีได้จากบริโภคและจาํหน่ายเห็ดป่ามี

มูลค่า 218,350 บาท/ปี (ผกามาศ, 2559) เ ช่น

เดียวกับณัฐพลและคณะ (2560) สําหรับการใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชน    ดอนยาง จ.กาฬสินธ์ุ

พบว่าผลผลิตท่ีไดจ้ากป่าท่ีไม่ใช่เน้ือไม ้ส่วนใหญ่

ไดแ้ก่ เห็ด รองลงมาคือพืชผกัป่า ไมฟื้น สมุนไพร 

และแมลงชนิดต่างๆ โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้ง

บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายรวม 482,288 

บาท/ปีหรือเฉล่ีย 6,036.20 บาท/ครัวเรือน/ปี 

(จตุฏฐาพร  และคณะ, 2556) และภาคกลางการใช้

ประโยชน์ผลผลิตจากป่าในพื้น ท่ี ป่าในพื้น ท่ี

คุ ้มครอง ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชน ของ

ราษฎรในชุมชนท่ีอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนว

เขตพื้ น ท่ี อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขา

แข้ง ใน 46 หมู่บ้าน จํานวน 1,283 ครัวเรือน 

ผลผลิตจากป่าท่ีไม่ใช่เน้ือไมท่ี้ชุมชนเก็บหาและใช้

ประโยชน์ เพื่อการบริโภคและจาํหน่าย ส่วนใหญ่

เป็นหน่อไม ้รองลงมาคือเห็ดโคน และเห็ดเผาะ ซ่ึง

พืชผกัจากป่าท่ีชุมชนใช้ประโยชน์รวม 13 ชนิด 

รวมมูลค่า 10,955,213 บาท (ศูนยว์ิจยัและพฒันา

นวตักรรมอุทยานแห่งชาติ จงัหวดัพิษณุโลก, 2559) 

ซ่ึงทั้ งสามภาคของประเทศไทยมีลกัษณะการใช้

ประโยชน์จากป่าของชาวบา้นท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็น

การพึ่ งพาอาศัยป่าไม้ของประชาชนในลักษณะ

เช่นน้ีจะมีอยู่ตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูฝนผลผลิต

จากป่าท่ีเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่

ชาวบา้นได้ไม่น้อย คือ เห็ดป่า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 

เห็ดไมคอร์ไรซา เช่น เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตะ

ไคล เห็ดนํ้าหมาก เห็ดนํ้าแป้ง เห็ดถ่าน เป็นตน้  

 การเก็บหาของป่าโดยเฉพาะเห็ดป่าตาม

ธรรมชาติผลผลิตไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับปัจจัย

แวดลอ้มตามธรรมชาติประกอบกบัผลผลิตยงัไม่

มากพอท่ีจะก่อใหเ้กิดมัน่คงของรายได ้อีกทั้งยงัไม่
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สร้างความเขม้แข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชาวบา้น

และการใชท้รัพยากรป่าไม ้ยงัไม่เป็นไปในรูปแบบ

ในเชิงอนุรักษ์อย่างย ัง่ยืน ทางเลือกหน่ึงในการ

ฟ้ืนฟูป่าและสร้างแหล่งอาหารในชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 

ดว้ยการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์

ไรซาใส่ในกลา้ไมเ้ศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ข

ปัญหาความยากจนไดใ้นอนาคต  

 ดังนั้ น  ว ัต ถุประสงค์งานวิจัย ช้ิน น้ี  คือ 

การศึกษาจดัการองค์ความรู้ดา้นการฟ้ืนฟูป่าและ

สร้างแหล่งอาหารในชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้าน

การใชเ้ทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาใส่

ในไมเ้ศรษฐกิจของ จ.แพร่ มีการศึกษาใน  5 อาํเภอ 

ได้แก่ อาํเภอเมือง อ. วงัช้ิน อ. สอง อ. ร้องกวาง 

และ อ. หนองม่วง 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) การมีส่วนร่วม

ของชาวบา้นผูท่ี้สนใจฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา 2) การสมคัรใจในการ

เขา้ร่วมโครงการท่ีมีการปฏิบติัในการเพาะเห็ดป่า

ไมคอร์ไรซาและการปลูกตน้ไม ้ไดจ้าํนวนทั้งหมด 

355 คน 3) การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงกลุ่ม

ตวัอย่างเป้าหมายจากผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ 4) การ

สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วม

โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ด้ ว ย

แบบสอบถามทั้งหมด 278 คน (ร้อยละ 78.31) 
 

วิ ธีการศึกษา  1) การเพาะเ ช้ือเห็ดจาก

หอ้งทดลองดว้ยนกัวิทยาศาสตร์ และจากการเพาะ

เช้ือเห็ดดว้ยวิธีธรรมชาติดว้ยการป่ันดอกเห็ดสด    

2) การนําองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการเพาะเห็ดป่าไม

เคอร์ไรซามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม

ตวัอยา่งในแต่ละชุมชน 3) การอบรมเชิงปฏิบติัการ

ในการใส่เช้ือเห็ดในกลา้ไมก่้อนนําไปปลูก ด้วย

วิธีการปลูกและดูแลต้นไม้ได้อย่างเหมาะสม 4) 

การประเมินผลผลิตเห็ดจากขอ้มูลปริมาณผลผลิต

เห็ดท่ีชาวบ้านเก็บได้ในป่าชุมชน 5)  วิ ธีการ

คดัเลือกพื้นท่ีปลูกกลา้ไม ้กลุ่มตวัอย่างเลือกปลูก

กล้าไม้ของตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไม้ผลใน

บริเวณบา้นตนเองและพื้นท่ีสวน ดา้นกลา้ไมท่ี้เป็น

ไมเ้ศรษฐกิจมีการเลือกปลูกในพื้นท่ีป่าชุมชน และ

พื้นท่ีสาธารณะของชุมชน  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวัดผลด้วย    

ค่าร้อยละ ในรูปแบบการจดัการความรู้ตามแนวคิด

ของโนนากะ Nonaka 1994 ( อา้งอิงจาก ชมพูและ

คณะ) )2561 (ไดเ้สนอทฤษฎีการสร้างความรู้ของ

องคก์ร โดยเร่ิมตน้จากการเรียนรู้ระดบับุคคลและ

แพร่ขยายไปทัว่องคก์รโดยการส่ือ สารในรูปแบบ

ต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญักบัการแยกประเภทความรู้ มี

แนวคิดว่ากระบวนการจดัการความรู้มี 3 ขั้นตอน

หลกั ไดแ้ก่ การสร้างความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ และ

การถ่ายโอนความรู้ นํามาเป็นฐานในการสร้าง

รูปแบบการจดัการความรู้ และนาํเสนอในรูปแบบ

ข อ ง  SECI Model ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  S = 

Socialization ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท า ง สั ง ค ม  E 

=Externalization การนําความ รู้กลับมาใ ช้  C = 

Combination ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ค ว า ม รู้  แ ล ะ  I = 

Internalization การนาํความรู้ชดัแจง้มาใชง้านและ

ทาํใหก้ลายเป็นความรู้ฝังลึก 
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ผลและวจิารณ์ 

SECI Model ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย                           

S = Socialization ก า ร ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท า ง สั ง ค ม                

E =Externalization ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ ก ลับ ม า ใ ช้                

C = Combination ก ารผสมผสาน คว าม รู้  แ ละ              

I = Internalization การนําความรู้ชัดแจง้มาใช้งาน

และทาํใหก้ลายเป็นความรู้ฝังลึก รายละเอียดดงัน้ี 
 

1) การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (S = Socialization)  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 193 

ตัวอย่าง  ( ร้อยละ 69.4) อายุ เฉ ล่ีย  55.25 ปี  จบ

การศึกษาระดบัประถมศึกษา 140 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 

50.4) อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 188 ตวัอย่าง 

(ร้อยละ 67.6) รายไดเ้ฉล่ีย 4,862.60 บาท/เดือน การ

ครอบครองท่ีดินเฉล่ีย มีท่ีนา 4.66 ไร่ ท่ีสวน 6.44 

ไร่ และท่ีสวนหลงับา้น 1.20 ไร่ และสถานท่ีท่ีนา

ต้นไม้ท่ีใส่เช้ือเห็ดปลูก ได้แก่ ปลูกบริเวณบ้าน

ประมาณ 8.38 ต้น ปลูกท่ีสวนตัวเองประมาณ 

21.24 ตน้ ปลูกท่ีป่าชุมชนประมาณ 33.75 ตน้ และ

ปลูกท่ีสาธารณะของชุมชนประมาณ 75 ตน้ กลุ่ม

ตวัอย่างเตรียมตน้ไมท่ี้ไดจ้ากการเพาะเมล็ดหรือ

ตน้ไมท่ี้ซ้ือกลา้ไมท่ี้ตอ้งการนาํไปปลูกในอนาคต 

เพื่อนามาใส่เ ช้ือเห็ด 3 อันดับแรก ได้แก่  ส้ม 

ตะเคียนทอง มะม่วงหิมพานต์ ตามลาํดับ ซ่ึงการ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ชาวบา้นเป็นบุคคลท่ีเติบโต

และอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อเป็น

กลุ่มนาํร่องในการวางแผนการฟ้ืนฟูป่า ดว้ยการมี

ส่วนร่วมในการปลูกตน้ไมท่ี้มีเช้ือเห็ด ในบริเวณ

พื้นท่ีตนเอง พื้นท่ีป่าชุมชน และพื้นท่ีสาธารณะ

ของหมู่บ้าน เพื่อวางอนาคตการมีป่าและแหล่ง

อาหารสาหรับลูกหลาน 

 

 2) การนําความรู้กลับมาใช้ (E = Extermination) 

ทางโครงการไดมี้การนาํความรู้มาถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้กับชาวบ้านด้วยการอบรมและลงมือปฏิบัติ ซ่ึง

ชาวบา้นมีความพึงพอใจในการไดรั้บความรู้จากการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีสาํหรับการใส่เช้ือเห็ดเผาะในกลา้

ไมจ้าํนวน 170 ตัวอย่าง (ร้อยละ 61.2)  และเช้ือเห็ด

ตบัเต่าในกลา้ไมจ้าํนวน 162 ตวัอย่าง (ร้อยละ 58.3) 

การวางแผนการปลูกตน้ไมใ้นสถานท่ีต่าง ๆ แบ่ง

ออกเป็น บริเวณหลงับา้น ท่ีสวน หรือท่ีสาธารณะ

ป่าชุมชน ซ่ึงการปลูกในบริเวณหลงับา้น เน่ืองจาก

เก็บเห็ดไดง่้ายและไม่ตอ้งเดินทางไกลจาํนวน 150 

ตวัอยา่ง (ร้อยละ 54) สามารถดูแลตน้ไมไ้ดง่้ายและ

การคาดการณ์ผลผลิตเห็ดท่ีจะออกมาในอนาคตว่า

มีความปลอดภยัจากการถูกเก็บจากบุคคลภายนอก 

ดา้นการปลูกในพื้นท่ีสวนส่วนใหญ่มีสาเหตุจากมี

พื้นท่ีปลูกต้นไม้ได้มาก เห็ดท่ีจะเกิดได้ปริมาณ

เยอะ การปลูกในสวนเพราะตอ้งเปล่ียนแปลงพืชท่ี

ปลูกกลายเป็นพืชท่ีสร้างรายได้ในอนาคต และ

พื้นท่ีมีลกัษณะนิเวศวิทยา (ดิน ความช้ืน สังคมพืช) 

ท่ีเหมาะสมกับการกิดเห็ด จาํนวน 138 (ร้อยละ 

49.8)    ส่วนสาเหตุของการปลูกในพื้นท่ีป่าชุมชน/

ท่ีสาธารณะ เพราะจะได้มีการสร้างป่าไว้ให้

ลูกหลาน เพื่อการฟ้ืนฟูป่า และการมีแหล่งอาหาร

ไวกิ้นในอนาคต ซ่ึงการนาํความรู้กลบัมาใชเ้ป็นการ

นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาลงมือปฏิบติักบักลา้

ไม้ ด้วยการใส่เช้ือเห็ดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เพื่อใหต้น้ไมอ้ยูร่อดและเจริญเติบโต 

3) การผสมผสานความรู้ (C= Combination)   

ก่อนการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาตน้แบบเพื่อการฟ้ืนฟูป่าไม้

และสร้างแหล่งอาหารในชุมชนอย่างย ัง่ยืน กลุ่ม
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ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และไม่ทราบวา่เช้ือเห็ด

ไมเคอร์ไรซาช่วยให้ต้นไม้โตเร็วจํานวน 185 

ตวัอยา่ง (คิดเป็นรอยละ 69.5) แต่ภายหลงัการอบรม

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในวิธีการเพาะตน้

กล้าและวิ ธีการใส่เช้ือเห็ดในปริมาณท่ีถูกต้อง

จํานวน 268 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 96.4)  กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การใส่เช้ือเห็ดในต้นไม้ เขา้ใจง่าย  โดยมีความรู้

ความเขา้ใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใส่เช้ือเห็ด

ในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกตอ้งในระดบัมากจาํนวน 

118 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.4 ทาํให้การดูแลตน้

กลา้ภายหลงัจากใส่เช้ือเห็ดไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยการ

หมัน่สังเกตว่าตน้กลา้ท่ีเจริญเติบโตจะมีเช้ือเห็ดสี

ขาวท่ีบริเวณรากได ้275 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 98.9 

ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่ม

ตวัอย่างให้กับบุคคลอ่ืนภายในชุมชนอยู่ในระดับ

มากจาํนวน 130 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 46.8 ซ่ึงการ

ผสมผสานความรู้จากโครงการและภูมิปัญญา

ชาวบ้าน ทาํให้มีการแนะนํา แลกเปล่ียนความรู้

ระหว่างกนัภายในกลุ่มและชาวบา้นนอกกลุ่ม ส่งผล

ใหมี้การขยายองคค์วามรู้ออกไปมากข้ึน 

4) การนําความรู้ชัดแจ้งมาใช้งานและทําให้กลายเป็น

ความรู้ฝังลกึ (I = Internationalization)  

การจดัการองคค์วามรู้ดา้นการฟ้ืนฟูป่า การ

ประเมินผลดา้นส่ิงแวดลอ้ม คาดการณ์การมีพื้นท่ีสี

เขียวเพิ่มข้ึนจาํนวนตน้ไมท้ั้งหมด 9,663 ตน้ มาจาก

ตน้ไมท่ี้ชาวบา้นนามาใส่เช้ือเห็ดจาํนวน 5,359 ตน้ 

และจาํนวนกลา้ไมท่ี้เตรียมในเรือนเพาะชาํจาํนวน 

4,880 ตน้ การปลูกตน้ไมใ้นป่าชุมชนจากกลา้ไมท่ี้

เตรียมไวจ้าํนวน 4,880 ตน้ โดยพื้นท่ีตน้แบบการ

เพาะเห็ดป่าแบบจาํลองธรรมชาติ 4 ชุมชน คือ (1) 

บา้นบุญแจ่ม พื้นท่ี 1 งาน (2) บา้นทุ่งลอ้ม พื้นท่ี 1 

งาน (3) บา้นท่อสมาน พื้นท่ี 2 งาน และ (4) อบต.เตา

ปูน พื้นท่ี 1 งาน รวมทั้งหมดจาํนวนพื้นท่ี 1 ไร่ 1 งาน   

การประเมินผลด้านเศรษฐกิจ คาดการณ์

ปริมาณเห็ดท่ีเกิดข้ึนในอนาคตจากจาํนวนตน้ไม้

ทั้งหมด 5,359 ตน้ โดยเฉล่ียปริมาณเห็ดในตน้ไมอ้าย ุ

10 ปีคาดการณ์เกิดผลผลิตเฉล่ียปีละ 0.5 กิโลกรัม/

ตน้ ดงันั้น ปริมาณเห็ดท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือตน้ไมโ้ต

เต็มท่ีเท่ากบั 2,412 กิโลกรัมจากตน้ไมท้ั้งหมดในปี

แรก  สร้างอาชีพให้กับชุนในอนาคต เฉล่ียสร้าง

รายได ้2,218,626 บาท/ปี การประเมินผลดา้นสังคม 

การสร้างมวลความสุขท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการไดรั้บ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 

126 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 การสร้างความมัน่คงทาง

อาหารจากการเขา้ร่วมโครงการ การตระหนกัถึงการ

สร้างกลุ่มในการฟ้ืนฟูป่าเพื่อคงอยู่ให้กบัลูกหลาน

ในอนาคต แสดงให้เห็นถึงการนําความรู้ท่ีได้จาก

การอบรมมาต่อยอดในการลงมือปฏิบัติภายใน

ชุมชนเพิ่มข้ึน เพราะว่าเม่ือก่อนในชุมชนไม่มีกลุ่ม

ในการฟ้ืนฟูป่า แต่ภายหลังจากมีโครงการ กลุ่ม

ตวัอยา่งในแต่ละชุมชน ไดมี้การรวมตวักนัเป็นกลุ่ม

ในการฟ้ืนฟูป่าดว้ยวิธีการใส่เช้ือเห็ดป่าไมเคอร์ไรซา

น้ีทั้งหมดจาํนวน 10 กลุ่ม ซ่ึงปัจจยัภายนอกท่ีส่งผล

ให้เกิดความสําเร็จของโครงการ คือ การมีส่วนร่วม

ของชุมชนจากการมีกลุ่มฟ้ืนฟูป่าในชุมชน บทบาท

ของผู ้นํา ชุมชนท่ีให้ความร่วมมือในการเห็น

ความสําคัญของการมีป่าชุมชนในพื้นท่ี  ความ

เขม้แข็งของสมาชิกในชุมชนจากความร่วมมือใน

การปลูกและดูแลกลา้ไมข้องชุมชน ซ่ึงทั้งหมดเป็น

ความตั้งใจจริงในการทาํงานของกลุ่ม โดยพื้นท่ีป่า

ไมร้วมทั้งป่าชุมชนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสําคญัต่อวิถี
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ชีวิตของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สังคมชนบท ชุมชนในท้องถ่ินจ.แพร่ เน่ืองจาก

ชาวบ้านอาศัยพื้ น ท่ี ป่ าในการ เก็ บหาอาหาร              

เช่น เห็ดป่า และ พืชผกัท่ีเจริญในป่า ทั้งน้ีเพื่อบริโภค

ในครัวเรือนและถา้หากเกบ็ไดป้ริมาณมากกจ็ะนาํไป

ขายเพื่อสร้างรายได้ ซ่ึงการพึ่ งพาอาศยัป่าไมข้อง

ประชาชนในลกัษณะเช่นน้ีจะมีอยู่ตลอดทั้งปี โดย

ในช่วงฤดูฝนผลผลิตจากป่าท่ีเป็นแหล่งอาหารและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นได ้การแกปั้ญหาเร่ืองการ

เพิ่มผลผลิตของเห็ดป่า และในระยะยาวสามารถ

สร้างพื้นท่ีสีเขียวด้วยการปลูกตน้ไมห้รือพื้นฟูป่า

ของแต่ละชุมชนได ้ซ่ึงเป็นการตอบสนองเป้าหมาย

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : 

SDGs) ของสหประชาชาติ ขอ้ 1 ขจดัความยากจนใน

ทุกรูปแบบทุกพื้นท่ี (No poverty), ขอ้ 2 ขจดัความ

หิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุน

เกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยืน (Zero hunger), ขอ้ 13 เร่งรัด

ดาํเนินการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบ (Climate action) และ ขอ้ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู 

และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบนอย่างย ัง่ยืน 

(Life on land)   
 

สรุป 

     การฟ้ืนฟูป่าและการสร้างความมัน่คงทางอาหาร

ในอนาคต ดว้ยการจดัการองคค์วามรู้ดา้นการฟ้ืนฟู

ป่าด้วยการใส่เ ช้ือเห็ดป่าไมเคอร์ไรซาในไม้

เศรษฐกิจของจ.แพร่ ประโยชน์ทางออ้มท่ีชุมชน

ได้รับ คือการมีเห็ดรับประทาน และการสร้าง

รายไดจ้ากการขายเห็ดท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงเป็นการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนในอนาคตด้วย โดยการวิธีการมี

ส่วนร่วมของชุมชน สถานท่ีท่ีมีการนําตน้ไมท่ี้มี

เช้ือเห็ดไปปลูกเฉล่ียท่ีบริเวณหลงับา้น ท่ีสวน ป่า

ชุมชน โดยใส่เช้ือเห็ดเผาะ และเช้ือเห็ดตบัเต่า การ

ฟ้ืนฟูป่าไมแ้ละสร้างแหล่งอาหารในชุมชนในจ.

แพร่ ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการและผลประโยชน์

พึ่งพิงกนัระหว่างไมท่ี้ใชฟ้ื้นฟูป่า และแหล่งอาหาร

จากเห็ดท่ีไดรั้บท่ีเป็นความนิยมในการบริโภคของ

เกษตรกร ในระยะยาวสามารถสร้างพื้นท่ีสีเขียวดว้ย

การปลูกตน้ไมห้รือพื้นฟูป่าของแต่ละชุมชนได ้ซ่ึง

เป็นการตอบสนองเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ

สหประชาชาติ 
 

กติิกรรมประกาศ 

     ขอบคุณสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ท่ีสนับสนุนทุนในการ

วิจยั สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ปร ะ เ ท ศไ ท ย  แ ล ะ มห า วิท ย าลัย แ ม่ โจ้- แ พ ร่            

เฉลิมพระเกียรติ ท่ีสนับสนุนบุคลากรและการ

อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน รวมทั้งชาวบา้น

ในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ทุกคน 
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เศรษฐกิจจากป่าชุมชนดอนยาง ตาํบลหลกัเมือง 

อาํเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ. วารสาร

เกษตรพระจอมเกล้า 31:2 (37-46 

ชมพู เนินหาด  สุชาดา น้ิมวฒันากลุ  และปาลีรัญญ ์

ฐาสิรสวสัด์ิ. 2561. วารสารวิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้า จนัทบุรี 29(2): 217-230. 

ณัฐพล แพงอ่อน  วีรยุทธ ปัตถามงั  กฤษฎา แก้ว

แก่นคูณ  ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร  พชัราภรณ์ 

ภูมิจนัทึก  ยศ บริสุทธ์  และ สุกลัยา เชิญขวญั. 
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2560. การใช้ประโยชน์จากของป่าของชาวบ้าน

ตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. แก่น

เกษตร 45 (ฉบบัพิเศษ 1) : 1522-1527. 

ฑีฆา โยธาภกัดี  นลินี คงสุบรรณ์  รัชนีวรรณ คาํตนั 

ธนากร ลทัธ์ิถีระสุวรรณ  วรรณา มงักิตะ  ศุภชยั 

นุชิต และพิสุทธ์ิ ลกัษวุธ. 2557. การประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐกิจของของป่าในด้านการใช้

ประโยชน์จากป่าในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่า

อมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่. วารสารวิจัยเพ่ือการ

พฒันาเชิงพืน้ที ่6 (4): 23-41. 

ผกามาศ มูลวนัดี. 2559. การใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน

โกรกประดู่ ตาํบลโคกกลาง อาํเภอลาําปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย.์ วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยัราช

ภัฏบุรีรัมย์ 8(1): 15-26. 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรนํ้ าจืด. 2553. รายงานฉบับ

สมบูรณ์การฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าไม้และคุณภาพ

ชีวิตชุมชนอย่างมีส่วนร่วมลุ่มนํ้าชีตอนบน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น. โครงการ

ฟ้ืนฟูลุ่มนํ้ าชี WWF ประเทศไทย, ฝ่ายจัดการ

ทรัพยากรนํ้ าจืด องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก 

สาํนกังานประเทศไทย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ 

จงัหวดัพิษณุโลก. 2559. รายงานการวิจัยมูลค่า

การพึ่งพิงทรัพยากร และการใช้ประโยชน์

ผลผลิต จา กป่ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ น้ื อไ ม้  NTFP (Non 

Timber Forest Products) ของราษฎรในชุมชน

บริเวณพื้นที่ป่าแนวกันชน อุทยานแห่งชาติ

คลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเขต

รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในพื้นที่กลุ่มป่า

ตะวันตก (ภายใตโ้ครงการเร่งเสริมความยัง่ยืน

ของระบบการจดัการพื้นท่ีคุม้ครอง : CATSPA). 

ส่วนวิจยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ 

สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 

สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช. 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

8 

 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อาํเภอสอง จังหวดัแพร่ 

Process of People’s Participation in the Management of Ban Lao Nuea Community Forest,  

Song District, Phrae Province 
 

กฤษดา พงษก์ารัณยภาส1* แหลมไทย อาษานอก1 สุมยั หมายหมั้น1 และวรรณอุบล สิงห์อยูเ่จริญ1 
 

1สาขาวชิาเกษตรป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 

* Corresponding Author; E-mail:  k.phongkaranyaphat@gmail.com 
 

บ ท คั ด ย่ อ : ก า ร วิ จัย น้ี มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่า

ชุมชน การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน และความคิดเห็น

ของประชาชนเก่ียวกบัป่าชุมชนบา้นเหล่าเหนือ ตาํบล

บา้นกลาง อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย

ใช้แบบสมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 110 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา่ ชาวบา้น

เหล่าเหนือมีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนทางอ้อม 

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.56) ใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน

ทางตรง ระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย = 2.16) มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัป่าชุมชนในเชิงบวก ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) 

ความคิดเห็นเชิงลบ พบว่า ระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย = 1.83) 

การมี ส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน ระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 3.36) โดย ด้านการมีส่วนร่วมประชุมวาง

แผนการดาํเนินการ ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.41) ดา้นการ

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.45)  

ดา้นการใชป้ระโยชน์ ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.24) 

ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ร ะ ดั บ ม า ก                

(ค่าเฉล่ีย = 3.33) ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ทางออ้ม และความ

คิดเห็นเชิงลบเก่ียวกบัป่าชุมชนป่าชุมชน 

 

คาํสําคญั: ป่าชุมชน  การจดัการ  การมีส่วนร่วม 

 

 

Abstract: The objective of this research aimed to study 

the process of community participation in community 

forest management, utilization and public opinion about 

Ban Lao Nuea community forest, Tambon Ban Klang, 

Amphur Song, Phrae Province. The data were collected 

by using interview from 110 samples. The collected data 

were analyzed by using descriptive statistics such as 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The result shown they gained benefits indirectly from 

community forest at high level (mean = 3 .56 )  whereas 

directly gained benefits was at low level (mean = 2.16). 

Their positive opinion on community forest was at a high 

level (mean = 3 . 5 1 )  whereas negative opinion on 

community forest was at a low level (mean = 1.83). The 

participation in community forest management was at a 

high level (mean = 3 .36).  The participation in planning 

and processing was at a high level (mean = 3 .41), the 

participation in operation was at a high level (mean = 

3.45), the participation in gaining benefits from the forest 

was at a moderate level (mean = 3 . 2 4 ) , and the 

participation in evaluation was also at a high level     

(mean = 3 . 3 3 ) .  The factors related to participation 

behavior were indirect utilization and negative opinions 

about community forests.  

Keyword: community forest, management, participation 

mailto:k.phongkaranyaphat@gmail.com
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บทนํา 

 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ตั้ งอยู่หมู่ท่ี 4 

ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่  มีความ

โดดเด่นดา้นการจดัการป่าชุมชนจากการวางกล

ยุทธ์พลิกฟ้ืนผืนป่า ดว้ยวิธี “ปิดป่า” ห้ามทุกคน

เขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าทุกรูปแบบเป็นเวลา 3 

ปี เป็นการเยียวยาดว้ยวิธีธรรมชาติ จนกระทัง่ผืน

ป่าคืนสู่สภาพสมบูรณ์อีกคร้ัง ชุมชนรวมตวักนัยืน่

ขอจัดตั้ งเป็นป่าชุมชน 2,720 ไร่ ปัจจุบนัพึ่ งพิง

ประโยชน์จากป่าชุมชน ช่วยลดรายจ่ายแลว้เพิ่ม

รายไดใ้นครัวเรือน จากการหาของป่าเพื่อบริโภค 

มีแหล่งตน้นํ้ าจนสามารถพฒันาเป็นระบบประปา

ภูเขาและหล่อเล้ียงวิถีอาชีพทางการเกษตร จาก

กระบวนการจดัการป่าชุมชนของคนในหมู่บา้น

เหล่าเหนือ ส่งผลให้ชุมชนบา้นเหล่าเหนือไดรั้บ

รางวลัลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 15 ประจาํปี 2556 จาก

บริษทั ปิโตรเลียมประเทศไทย ประเภทชุมชนใน

เร่ือง สร้างตาํนาน "ปิดป่า" โดยประชาชน เม่ือปี 

พ.ศ.2561 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ ถว้ย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี "ป่าชุมชนบา้นเหล่าเหนือ" ศูนย์

เรียนรู้ตน้แบบการบริหารจดัการทรัพยากร ดิน นํ้า 

ป่า เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มนํ้ าสอง และปี 

พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในพื้นท่ีอนุรักษ์ (สสอ.) จากกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ผลจากการไดรั้บ

การยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ทาํให้บา้นเหล่า

เหนือเป็นท่ี รู้จักของหน่วยงานต่างๆ และมี

เครือข่ายเพิ่มมากข้ึน มีหน่วยงานเข้ามาร่วม

สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากข้ึน  

 ผลจากการได้รับรางวัล เหล่า น้ี เ ป็น

เคร่ืองหมายยืนยนัความสําเร็จของการจัดการ

ท รั พ ย า ก ร ชุ ม ช น ข อ ง ค น บ้า น เ ห ล่ า เ ห นื อ 

กระบวนการคิดของคนในชุมชนท่ีเขา้มามีส่วน

ร่วม การวางแผน การส่ือสารจนนาํไปสู่การปฏิบติั 

เป็นส่ิงสาํคญัในกระบวนการจดัการ ดงันั้นจึงควร

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการป่าชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการจดัการป่า

ชุมชนให้ชุมชนอ่ืนไดน้าํไปปรับใชใ้นการจดัการ

ทรัพยากรป่าไมต่้อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง   

 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีบ้านเหล่า

เหนือ หมู่ท่ี 4 ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสอง จงัหวดั

แพร่ โดยการสุ่มจากจาํนวนครัวเรือนทั้ งหมด    

145 ครัวเรือน คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตาม

สูตรของ Yamane (1973) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง       

110 ครัวเรือน ทาํการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random 

sampling) ดว้ยการจบัฉลากตามเลขท่ีบา้น  
 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การวิจยัน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึง

เป็นหัวหนา้ครัวเรือนหรือผูแ้ทนครัวเรือนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการจัดการป่าชุมชน และประชุมกลุ่มย่อยกับ      

ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน  
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

    มีส่วนร่วมทุกคร้ัง    4 คะแนน 

 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 3 คะแนน 

 มีส่วนร่วมนานๆ คร้ัง  2 คะแนน 

 มีส่วนร่วม 1 คร้ัง/ปี 1 คะแนน 

กาํหนดความหมายของช่วงคะแนนเฉล่ียเพื่อใช้

เป็นเกณฑว์ดัระดบัการส่วนร่วม ดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย 3.26–4.00  คือ  มีส่วนร่วมมาก 

   ค่าเฉล่ีย 2.5 –3.25 คือ  มีส่วนร่วมปานกลาง  

   ค่าเฉล่ีย 1.76 – 2.50 คือ มีส่วนร่วมนอ้ย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 คือ มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

      การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนบา้นเหล่าเหนือ 

พบว่า โดยภาพรวมมีการใช้ประโยชน์จากป่า

ชุมชนทางตรง ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.16) โดย ใช้

ไม้ปลูกสร้างหรือซ่อมสร้างท่ีสาธารณะ ระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.66) เก็บเห็ด หน่อไม ้ไข่มด

แดง ผกัหวาน (ค่าเฉล่ีย 3.25) ใชเ้ป็นสถานท่ีทาํพิธี

เล้ียงผ ีบวงสรวงตามความเช่ือ (ค่าเฉล่ีย 2.58) และ

เ ป็ น ท่ี พัก ผ่อ น ห ย่อ น ใ จ  ( ค่ า เ ฉ ล่ี ย  2.55) ใ ช้

ประ โย ชน์ระ ดับน้อย  ไ ด้แ ก่  เ ก็บไ ม้ทํา ฟื น   

(ค่าเฉล่ีย 1.91) ใชไ้มม้าสร้างส่ิงต่างๆ ในบา้นหรือ

ไร่นาของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.02) ใชไ้มไ้ผ่ เถาวลัย ์

หวาย ทาํของใชใ้นบา้น (ค่าเฉล่ีย 2.12) และเก็บ

สมุนไพรรักษาโรค (ค่าเฉล่ีย  2.10) ใชป้ระโยชน์

ระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ การใช้ป่าชุมชนเป็นท่ี   

เ ล้ียงวัว  ควาย ( ค่า เฉ ล่ีย  1.54) ใช้ไม้เผาถ่าน           

(ค่าเฉล่ีย 1.45) และล่าสัตว์ (ค่าเฉล่ีย 1.61) ส่วน

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนทางอ้อม โดย

ภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ได้แก่ เป็น

แหล่งต้นนํ้ าลาํธารของหมู่บ้าน (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

เป็นแหล่งนํ้ าทาํนา ทาํสวน (ค่าเฉล่ีย 3.56) เป็น

แหล่งนํ้ ากิน นํ้ าใช้ในครัวเรือน (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

แ ล ะ เ ป็ น ท่ี เ ส้ น ท า ง ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง

นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดงัตารางท่ี 1 

  แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า  ช า ว บ้า น มี ก า ร ใ ช้

ประโยชน์จากป่าชุมชนทางตรงในระดบันอ้ย โดย

ชุมชนให้เหตุผลว่าตอ้งการอนุรักษ์ทรัพยากรใน

ป่าชุมชนไวเ้พื่อเป็นแหล่งนํ้ าให้กบัชุมชน ซ่ึงจาก

ประวติัของบา้นเหล่าเหนือแต่ก่อนเคยเป็นพื้นท่ี

แห้งแลง้ ไม่มีนํ้ าใชใ้นช่วงฤดูแลง้ จนกระทัง่มีป่า

ชุมชนชาวบา้นได้ช่วยทาํฝายชะลอนํ้ าในลุ่มนํ้ า

ต่างๆ การไดรั้บประโยชน์จากป่าชุมชนทางออ้ม

ในระดับมาก เน่ืองจากอ่างเก็บนํ้ าห้วยป้อมเป็น

แหล่งตน้นํ้ าลาํธารแหล่งนํ้ ากินนํ้ าใชใ้นครัวเรือน

แหล่งนํ้ าทาํนาทาํสวนของหมู่บ้าน และใช้เป็น

เส้นทางศึกษาธรรมชาติของนกัศึกษาและเพื่อการ

ท่องเท่ียว แสดงว่าชาวบา้นเหล่าเหนือมีความรัก

และหวงแหนทรัพยากรป่าชุมชน ไม่ให้มีการใช้

ประโยชน์โดยตรงเพื่อรักษาสภาพป่าธรรมชาติไว้

เป็นแห่งตน้นํ้าใหต่้อไป 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชป้ระโยชนจ์ากป่าชุมชนบา้นเหล่าเหนือ (n=110) 

 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน Mean S.D. แปลผล 

การใช้ประโยชน์ทางตรง    

 ใชไ้มป้ลูกสร้างหรือซ่อมสร้างท่ีสาธารณะ 2.66 1.01 ปานกลาง 

 เกบ็หาเห็ด หน่อไม ้ไข่มดแดง ผกัหวานป่า 3.25 0.78 ปานกลาง 

 ใชเ้ป็นสถานท่ีทาํพิธีเล้ียงผ ีบวงสรวงตามความเช่ือ 2.58 1.04 ปานกลาง 

 ใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 2.55 1.06 ปานกลาง 

 เกบ็ไมท้าํฟืน 1.91 1.04 นอ้ย 

 ใชไ้มม้าสร้างส่ิงต่างๆ ในบา้นหรือไร่นาของตนเอง 2.02 1.05 นอ้ย 

 ใชไ้มไ้ผ ่เถาวลัย ์หวาย ทาํของใชใ้นบา้น 2.12 0.96 นอ้ย 

 เกบ็หาพืชสมุนไพรรักษาโรค 2.10 1.11 นอ้ย 

 เป็นท่ีเล้ียงววั เล้ียงควาย 1.54 0.93 นอ้ยท่ีสุด 

 ใชไ้มเ้ผาถ่าน 1.45 0.82 นอ้ยท่ีสุด 

 ล่าสัตว ์ 1.61 0.88 นอ้ยท่ีสุด 

 รวม 2.16 0.52 น้อย 

การใช้ประโยชน์ทางอ้อม    

 เป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธารของหมู่บา้น 3.68 0.77 มาก 

 เป็นแหล่งนํ้าทาํนา ทาํสวน 3.56 0.72 มาก 

 เป็นแหล่งนํ้ากิน นํ้าใชใ้นครัวเรือน 3.50 0.92 มาก 

 เป็นท่ีเส้นทางศึกษาธรรมชาติของนกัท่องเท่ียว 3.50 0.75 มาก 

 รวม 3.56 0.44 มาก 

2. ความคดิเห็นเกีย่วกบัป่าชุมชน 

   ผลการศึกษาความคิดเห็นเชิงบวก เก่ียวกบัป่า

ชุ ม ช น  พ บ ว่ า ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก          

(ค่าเฉล่ีย 3.51) ได้แก่ ป่าชุมชนเป็นสมบัติของ

ส่วนรวมท่ีทุกคนต้องร่วมกันบํารุงดูแลรักษา 

(ค่าเฉล่ีย 3.86) ป่าชมชนเป็นแหล่งอาหาร แหล่ง

ไม้ใช้สอยของชุมชนท่ีทุกคนร่วมกันเข้าไปใช้

ประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ป่าชุมชนเป็นทรัพยสิ์น

สาธารณะท่ีทุกคนต้องร่วมกันวางแผนออก

กฎระเบียบควบคุม (ค่าเฉล่ีย 3.78) ป่าชุมชนเป็น

ศูนย์รวมจิตใจท่ีเกิดจากความเช่ือ วัฒนธรรม 

ประเพณี ท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา (ค่าเฉล่ีย 3.70) และ

ผลข้อมูลผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ข้อมูลความ

คิดเห็นระดบันอ้ย คือป่าชุมชนป่าของส่วนร่วมท่ี

หลายคนใชป้ระโยชน์อย่างขาดจิตสํานึกทาํให้มี

ส ภ า พ เ ส่ื อ ม โ ท ร ม แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร ฟ้ื น ฟู               

(ค่าเฉล่ีย 2.39) 

 ความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับป่าชุมชน 

พ บ ว่ า  โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ น้ อ ย              

(ค่าเฉล่ีย 1.83) โดย ควรมีการจดัสรรพื้นท่ีใหแ้ก่ผู ้
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ยากจนในหมู่บา้นไดท้าํกิน (ค่าเฉล่ีย 2.29) ควรให้

อิสระในการจับจองพื้นท่ีทาํกินในป่าท่ีเห็นว่า

เส่ือมโทรมแลว้ควรมีการ ออกเอกสารสิทธ์ิให้แก่

ผูท่ี้เคยใช้พื้นท่ีทาํกินในเขตป่ามานานกว่า 10 ปี 

(ค่าเฉล่ีย 2.02) และผลขอ้มูลผลการศึกษาอยู่ใน

เกณฑข์อ้มูลความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ควร

นาํพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมมาใชป้ระโยชน์สาธารณะ 

เ ช่ น  ร้ า น ค้ า ชุ ม ช น  ส น า ม กี ฬ า  เ ป็ น ต้ น            

(ค่าเฉล่ีย 1.71) ควรมีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบ

ของป่าชุมชนมี (ค่าเฉล่ีย 1.59) และควรมีการ

ปรับเปล่ียนคณะกรรมการบริหารป่าชุมชน 

(ค่าเฉล่ีย 1.55) ดงัตารางท่ี 2  ชาวบา้นเหล่าเหนือ 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับป่าชุมชนว่าเป็นทรัพย์

สมบติัของส่วนรวมตอ้งช่วยดูแลรักษา เพื่อเป็น

แหล่งอาหารและใช้ประโยชน์  จึงส่งผลให้เกิด

การร่วมกันวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร

ชุมชนอยา่งย ัง่ยนืสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีจิตสาํนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องคนในชุมชน

บา้นเหล่าเหนือ ชุมชนสามารถจดัการผืนป่าใหใ้ช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน อยู่ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยแบ่งตามขั้นตอนของ

กระบวนการมีส่วนร่วมแต่ละด้าน ดังน้ี (ตาราง

ท่ี 3) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนดาํเนินงาน 

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) 

การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ พบว่า  ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.45) การมี

ส่วนร่วมดา้นการใชป้ระโยชน์ พบว่า ในภาพรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) และ การมี

ส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล พบว่า ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.33) สอดคลอ้ง

กับแนวคิดการมีส่วนร่วม ของ Cohen, J.M., & 

Uphoff, N. T. (1977) ท่ีกล่าวว่า  การมีส่วนร่วม

เก่ียวขอ้งในกระบวนการและการดาํเนินงานใน

ขั้นตอนต่างๆ ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงการ

เ พื่ อ ใ ห้ ดํ า เ นิ น ง า น บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมใน

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผล ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าวิถีชีวิตของชาวบา้นมี

การแลกเปล่ียนแรงงานหรือมีเปล่ียนเวรกนัเขา้ร่วม

กิจกรรมในชุมชน ส่วนมากมีส่วนร่วมในดา้นการ

ปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า ชุมชนบา้นเหล่าเหนือมี

ความรักความสามัคคี มีจิตอาสาในการช่วยกัน

ทํ า ง า น เ พื่ อ สั ง ค ม  ซ่ึ ง  น ว พ ร  สิ น ส วั ส ดิ                       

และคณะ (2561) ในขณะท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมใน

การประเมินการติดตามการดาํเนินกิจกรรมอนุรักษ ์

และการร่วม ประเมินการใช้ประโยชน์จากป่า 

เน่ืองจากชาวบา้นมีความรู้ความสามารถดา้นการ

ประเมินติดตามการ ดาํเนินกิจกรรมอนุรักษ์ และ

เห็นว่าควรเป็นหน้าท่ีของผูน้าํชุมชนมากกว่า แต่

ชาวบา้นกลบัมีส่วนร่วมใน การดาํเนินงานมากข้ึน

อย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากผลของกระบวนการ

พฒันาการมีส่วนร่วมและชาวบา้นเห็น ว่าพวกเขา

คว ร เ ข้า ไ ปดํา เ นิ น กิ จ ก รร มเ พื่ อก า รอนุ รัก ษ์

ทรัพยากรป่าด้วยตนเอง เพราะชาวบ้านมีความ 

ตระหนกัเห็นถึงความสาํคญัของป่าไมอ้ยา่งมากอยู่

แลว้ ว่าป่าไมเ้ป็นแหล่งกาํเนิดของตน้นํ้ าลาํธาร เขา

ไม่ สามารถอยูไ่ดถ้า้ขาดนํ้าและป่าไม ้ 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

13 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัป่าชุมชน (n = 110) 

 ความคดิเห็นเกีย่วกบัป่าชุมชน Mean S.D. แปลผล 

ความคดิเห็นเชิงบวก    

 ป่าชุมชนเป็นสมบติัของส่วนรวมท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนับาํรุงดูแลรักษา 3.86 0.53 มาก 

 ป่าชมชนเป็นแหล่งอาหาร แหล่งไมใ้ชส้อย ของชุมชนท่ีทุกคนร่วมกนัเขา้

ไปใชป้ระโยชน์ 

3.81 0.53 มาก 

 ป่าชุมชนเป็นทรัพยสิ์นสาธารณะท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนัวางแผนจดักนัออก

กฎระเบียบควบคุม 

3.78 0.60 มาก 

 ป่าชุมชนเป็นศูนยร์วมจิตใจท่ีเกิดจากการความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ท่ี

ปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

3.70 0.68 มาก 

 ป่าชุมชนเป็นป่าของส่วนรวมท่ีหลายคนใชป้ระโยชน์อยา่งขาดจิตสาํนึก

ทาํใหมี้สภาพเส่ือมโทรมและตอ้งการการฟ้ืนฟู 

2.39 1.27 นอ้ย 

 รวม 3.51 0.47 มาก 

ความคดิเห็นเชิงลบ  

 ควรมีการจดัสรรพ้ืนท่ีใหแ้ก่ผูท่ี้ยากจนในหมู่บา้นไดท้าํกิน 2.29 1.27 นอ้ย 

 ควรใหอิ้สระในการจบัจองพ้ืนท่ีทาํกินในป่าท่ีเห็นวา่เส่ือมโทรมแลว้ควร

มีการออกเอกสารสิทธ์ิใหแ้ก่ผูท่ี้เคยใชพ้ื้นท่ีทาํกินในเขตป่ามานานกวา่ 10 

ปี 

2.02 1.31 นอ้ย 

 ควรนาํพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมมาใชป้ระโยชน์สาธารณะ เช่น ร้านคา้ชุมชน 

สนามกีฬา เป็นตน้ 

1.71 1.20 นอ้ยท่ีสุด 

 ควรมีการปรับเปล่ียนกฎระเบียนของป่าชุมชน 1.59 1.03 นอ้ยท่ีสุด 

 ควรมีการปรับเปล่ียนคณะกรรมการบริหารป่าชุมชน 1.55 0.99 นอ้ยท่ีสุด 

 รวม 1.83 0.89 นอ้ย 

ฉะนั้นลกัษณะของการเป็นผูน้าํท่ีเหมาะสมกบัการ

อนุ รักษ์ทรัพยากรป่าไม้นอกจากจะเป็นผู ้ท่ี

สามารถติดต่อประสานงานกบัทางราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ลว้ยงัตอ้งเป็นผูท่ี้ สามารถนาํ

วิธีการต่าง ๆ ทั้ งทางกฎหมาย ขนบธรรมเนียม 

และระเบียบสังคม มาปรับใช้เพื่อให้ชุมชนเกิด 

ความรู้สึก เป็นเจา้ของและหวงแหนส่ิงท่ีร่วมกนั

สร้างทาํให้เกิดแนวร่วมทั้งกายและใจจนสามารถ

รักษา ทรัพยากรป่าไมใ้นระดับหมู่บา้น จงัหวดั

และระดบัชาติใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

ตารางที่ 3 แสดงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัการป่าชุมชนบา้นเหล่าเหนือ (n=110)  

กจิกรรมการมส่ีวนร่วม Mean S.D. 
ระดบัการมี

ส่วนร่วม 

ดา้นการวางแผนดาํเนินงาน 3.41 0.58 มาก 

ดา้นการปฏิบติัการ 3.45 0.60 มาก 

ดา้นการใชป้ระโยชน์ 3.24 0.51 ปานกลาง 

ดา้นการติดตามประเมินผล 3.33 0.46 มาก 

รวมทั้งหมด 3.36 0.37 มาก 
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4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน

บ้านเหล่าเหนือ    

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า

ชุมชน (ตารางท่ี 4) พบว่า การท่ีประชาชนใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชนทางออ้ม มีความสัมพนัธ์

ต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน อย่างมี

นัยสําคญัยิ่งทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (r = 0.38, Sig. 

= 0.00) และ การท่ีประชาชนมีความคิดเห็นต่อป่า

ชุมชนดา้นลบมีความสัมพนัธ์แบบผกผนัต่อการมี

ส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน อย่างมีนยัสาํคญั

ท่ีระดบั 0.05 (r =   -0.19, Sig. = 0.05) ซ่ึงแสดงว่า

ถ้ามีผูท่ี้มีความคิดเห็นต่อป่าชุมชนด้านลบเพิ่ม 

การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนก็จะลดลง 

จากประเด็นขอ้คิดเห็นเชิงลบ ได้แก่ ควรมีการ

จดัสรรพื้นท่ีให้แก่ผูท่ี้ยากจนในหมู่บา้นไดท้าํกิน 

ควรให้อิสระในการจับจองพื้นท่ีทาํกินในป่าท่ี

เห็นว่าเส่ือมโทรมแลว้ ควรมีการออกเอกสารสิทธ์ิ

ให้แก่ผูท่ี้เคยใช้พื้นท่ีทาํกินในเขตป่ามานานกว่า 

10 ปี ควรนาํพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมมาใชป้ระโยชน์

สาธารณะ เช่น ร้านคา้ชุมชน สนามกีฬา เป็นตน้ 

ควรมีการปรับเปล่ียนกฎระเบียนของป่าชุมชน 

และควรมีการปรับเปล่ียนคณะกรรมการบริหาร

ป่า ชุมชน เ ม่ือพิจารณาเ ป็นรายด้าน การใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชนทางออ้มมีความสัมพนัธ์

ต่อการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนดําเนินการ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01  (r  = 0.25, 

Sig. = 0.01) ก า ร ใ ช้ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ต ร ง แ ล ะ

ทางอ้อมมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมด้าน

ก า ร ป ฏิ บัติ  อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คัญ ยิ่ ง ท า ง ส ถิ ติ ท่ี          

ระดบั 0.01 (r  = 0.29,  Sig. = 0.00) และ (r = 0.51 

Sig. = 0.00) แ ล ะ  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ชิ ง บ ว ก มี

ความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมดา้นการติดตาม

ประเมินผล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

(r = 0.26, Sig. = 0.01) ส่วนดา้นการใชป้ระโยชน์

จากป่าชุมชน พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ แสดงให้

เ ห็ น ว่ า  ช า ว บ้า น เ ห ล่ า เ ห นื อ มี ก า ร ย อ ม รั บ

กฎระเบียบของป่าชุมชนส่งผลให้เกิดการร่วมกนั

ในการจดัการและการพฒันาป่าชุมชน ทั้งน้ีจาก

การประชุมกลุ่มยอ่ย กระบวนการนาํชุมชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการจดัการของชาวบา้นเหล่าเหนือ 

ผูน้าํชุมชนให้ความสาํคญัต่อการตกลงร่วมกนัใน

ทุกๆ ประเดน็ท่ีหารือกนัในท่ีประชุม ส่งผลใหเ้กิด

การยอมรับและนาํไปปฏิบติั ฐานการคิดในเร่ือง

ของการใชป้ระโยชน์ทางออ้ม สะทอ้นให้เห็นถึง

ก า ร มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ข อ ง ช า ว             

บา้นเหล่าเหนือ 
 

สรุป 

ชาวบา้นเหล่าเหนือมีพื้นฐานจากผลกระทบ

จากการถูกทาํลายป่าไมม้าก่อน ส่งผลให้เกิดการ

ร่วมกนัในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน โดยการ

ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในทางออ้ม มากกว่า

การใชโ้ดยตรง เพื่อให้ป่าเป็นพื้นท่ีซบันํ้ าไวใ้ชใ้น

ชุมชนโดยการทาํระบบประปาภูเขา ซ่ึงมุมมองใน

เร่ืองป่าชุมชนด้านบวกมากกว่าเพื่อท่ีจะรักษา

ทรัพยากรชุมชนให้คนรุ่นต่อไป มีการมีจิตสาํนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนส่งผลให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน 

ได้ผลเชิงประจกัต่อสังคม ซ่ึงป่าชุมชนเป็นฐาน

ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญั โดยเฉพาะเป็น

ท่ีมาของทรัพยากรอาหารใหแ้ก่คนในชุมชน 
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ตารางที่ 4  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนและความคิดเห็นเก่ียวกบั

ป่าชุมชนต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน (n = 110) 
 

พฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า

ชุมชน 

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ความคดิเห็นเกีย่วกบัป่าชุมชน 

ทางตรง 

r(Sig.) 

ทางอ้อม 

r(Sig.) 

เชิงบวก 

r(Sig.) 

เชิงลบ 

r(Sig.) 

ดา้นการวางแผนดาํเนินการ 0.08 ns 

(0.42) 

0.25** 

(0.01) 

0.10 ns 

(0.30) 

-0.14 ns 

(0.15) 

ดา้นการปฏิบติั 0.29** 

(0.00) 

0.51** 

(0.00) 

0.06 ns 

(0.52) 

-0.17 ns 

(0.07) 

ดา้นการใชป้ระโยชน์ -0.02 ns 

(0.88) 

0.14 ns 

(0.14) 

0.05 ns 

(0.60) 

-0.11 ns 

(0.25) 

ดา้นการติดตามประเมินผล -0.03 ns 

(0.77) 

0.11 ns 

(0.27) 

0.26** 

(0.01) 

-0.11 ns 

(0.28) 

รวม 0.13 ns 

(0.17) 

0.38** 

(0.00) 

0.16 ns 

(0.10) 

-0.19* 

(0.05) 
 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05       ns ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 

ส ร้ า ง ค ว า ม มั่น ค ง ท า ง อ า ห า ร ใ ห้กับ ชุ ม ช น 

เน่ืองจากชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการฟ้ืนฟู

พื้นท่ีป่าชุมชน โดยการนาํกลา้ไมม้าปลูกแซมใน

พื้นท่ี ช่วยกนัทาํฝายชะลอนํ้ าเพื่อเป็นแหล่งนํ้ ากิน

นํ้ าใชแ้ละเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ํ้ ามีระบบนิเวศ

ท่ีดี และช่วยกนัทาํแนวกนัไฟเพื่อป้องกนัการเกิด

ไฟป่าหรือชาวบา้นช่วยกนัดบัไฟป่าเม่ือเกิดไฟป่า

ข้ึนในพื้นท่ี มีการจดัประชุมประจาํเดือนอยู่เป็น

ประจาํจึงมีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั

และกนัภายในชุมชน ในแต่ละปีมีการจดัฝึกอบรม

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่ชาวบ้านในพื้นท่ีให้มี

ความหวงแหนผืนป่าเหล่าน้ี ให้ความร่วมมือใน

การกระจายข้อมูลข่าวสารภายในหมู่บ้านหรือ

หมู่บา้นใกลเ้คียง ร่วมลาดตระเวนป้องกนัการบุก

รุกพื้นท่ีป่าชุมชน และมีผู ้นําท่ีสามารถช้ีแนะ

แนวทางให้แก่ชาวบา้นได้เป็นอย่างดี แสดงให้

เห็นว่าชาวบา้นในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการ

บาํรุงดูแลรักษาป่าชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์

ต่อไปในอนาคตอย่างยงัยืน จึงสรุปไดว้่าชุมชน

บา้นเหล่าเหนือเป็นชุมชนเขม้แข็ง โดยการสร้าง

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมส่งผ่านกนัมารุ่นต่อรุ่น 

นาํไปสู่การยอมรับกฎระเบียบการใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ผ่านกระบวนการร่วมคิด วางแผน ร่วม

ดํา เ นิ น ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ผื น ป่ า  แ ล ะ ร่ ว ม รั บ

ผลประโยชน์ดว้ยกนั ดั้ งนั้นเม่ือชุมชนมีส่วนรับ

ผลประโยชน์จากป่า จึงมีความรักหวงแหนผืนป่า

เพื่อให้ป่าอาํนวยประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอและ

ยัง่ยนืตลอดไป 
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ท่านท่ีอํานวยความสะดวกในการวิจัย  และ

ขอบคุณมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ท่ีสนบัสนุนทุนวิจยั 
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ลกัษณะนิเวศของสวนชาเม่ียงในจังหวดัแพร่ และน่าน ภาคเหนือประเทศไทย 

Ecological characteristics of Camellia sinensis var. assamica (Miang tea garden)  

in Phrae and Nan province,  northern Thailand 
 

วรีะชยั ฟองธิวงค์1* ธนากร ลทัธ์ิถีระสุวรรณ1 และศิรินทิพย ์ชยัมงคล1  
 

1สาขาการจดัการป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 
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บทคัดย่อ: การศึกษาลกัษณะนิเวศของสวนชาเม่ียงใน

จังหวดัแพร่ และน่าน มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความ

หลากชนิดและลกัษณะทางนิเวศของสวนชาเม่ียงตาม

ปัจจัยแวดลอ้ม (สมบติัดิน และภูมิอากาศ) โดยทาํการ

เลือกพ้ืนท่ี 2 หมู่บ้านท่ีเป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัด

ประกอบดว้ย บา้นศรีนาป่าน จงัหวดัน่าน และบา้นแม่ลวั 

จงัหวดัแพร่ สัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนท่ีสุ่มเลือกตวัแทน

พ้ืนท่ีละ 5 แปลง  วางแปลงสํารวจพืชท่ีข้ึนร่วมกบัสวน

ชาเม่ียง เก็บตวัอย่างดิน ทั้งดินชั้นบน (0-5 cm) และดิน

ชั้นล่าง (20-25 cm) วิเคราะห์สมบัติดินทั้ งทางเคมีและ

กายภาพ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบพรรณไมใ้น

สวนชาเม่ียง บา้นศรีนาป่าน จงัหวดัน่าน พบพรรณไม้

จาํนวน 14 ชนิด 14 สกุล 11 วงศ ์ดชันีความหลากหลาย

ของ Shannon-Weiner เ ท่ ากับ  0 .16  และบ้านแม่ลัว 

จงัหวดัแพร่ พบชนิดพรรณไม ้18 ชนิด 14 วงศ ์18 สกุล 

สมบติัดินในพ้ืนท่ีสวนเม่ียงทั้งสองพ้ืนท่ีดินมีความเป็น

กรดสูง และดินชั้นล่างมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าดินชั้น

บน สมบติัดินชั้นบนมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าดินชั้น

ล่าง อนุภาคดินเหนียวมีสัดส่วนท่ีสูงทั้งสองพ้ืนท่ี และ

ความแข็งของดินชั้ นล่างสูงกว่าดินชั้ นบนและเป็น

สัดส่วนผกผนักับความช้ืนดิน ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียใน

พ้ืนท่ีจังหวดัน่านและจังหวดัแพร่มีค่าเท่ากับ 1,169.3 

และ 1,260.6 มิลลิเมตรต่อปี ตามลาํดบั 

คาํสําคญั; ลกัษณะนิเวศ สวนชาเม่ียง  

 

Abstract: The study of ecological characteristics of 

Camellia sinensis var. assamica (Miang tea garden) in 

Phrae and Nan province aimed to clarify the plant 

biodiversity which related to environmental factors such 

as soil properties and climatic. Two villages were chosen 

for representative of Miang tea garden, Sri napan village 

at Nan province and Mae lua village at Phrae province. 

Five plots of each village were interviewed farmers. 

Vegetation sample plot was surveyed of each Miang tea 

garden. Soil sampling, surface soil (0-5 cm) and sub-

surface soil (20-25 cm), were collected and chemical and 

physical properties were analyzed. Result shown that 

species composition of 14 species 14 genus 11 family 

with Shannon-Weiner index was 0.16 was found at Sri 

Napan village. While, at Mae lua village the 14 species 

14 genus 11 family and Shannon-Weiner index of 0.65 

was found. Low soil pH were found of both sites which 

sub-surface soil was higher acid than surface soil. Soil 

fertility at surface soil was higher than sub-surface soil. 

The percentage of clay mineral were high in both sites. 

Soil hardness at sub-surface soil was higher than surface 

soil and reversed relationship with soil moisture. Annual 

rainfall at Nan province and Phrae province were 1,169.3 

and 1,260.6 mm/year respectively. 

Keyword; Ecological characteristic, Miang tea garden 
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บทนํา   

ป่าเม่ียง เป็นระบบวนเกษตร ท่ีคงความ

ส ม ดุ ล ใ น ด้า น ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างลงตวั เป็นพื้นท่ีแนวกนั

ชนระหว่างพื้ น ท่ี เกษตรกรรม กับ  พื้ น ท่ี ป่า

ธรรมชาติ พรชยั และคณะ (2546) ไดก้ล่าวว่าป่า

ธรรมชาติบนเทือกเขาผีปันนํ้ า หากไม่มีหมู่บา้น

ชาวป่าเม่ียงแลว้ ป่าไมท้ั้งเทือกเขา คงถูกถางเพื่อ

ทาํไร่ฝ่ินไปหมดในช่วงปี พ.ศ.2510-2520 ท่ีมีการ

ปลูกฝ่ินอย่างมากมาย หรืออาจถูกถางเป็นไร่

ข้าวโพด ดังบริเวณ ลุ่มนํ้ าน่าน การท่ีพื้นท่ีป่า

บริเวณเทือกเขาผีปันนํ้ าไม่ถูกทาํลายนั้นเพราะมี

หมู่บา้นชาวป่าเม่ียงท่ีตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้ าเลก็ ๆ ในหุบ

เขาสูงรอยต่อพื้นท่ีป่า ช่วยกนัปกป้องการบุกรุก

การทาํลายป่าตน้นํ้ าของหมู่บา้นตนเองจากกลุ่ม

เกษตรกรท่ีทําไรเ ล่ือนลอย และไฟป่า จาก

การศึกษาของ พรชยั และคณะ (2528) ไดท้าํการ

ประเมินระบบวนเกษตรรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นท่ี

สูงทางภาคเหนือของไทย จาํนวน 30 รูปแบบ

วิเคราะห์ระยะเวลาของความยัง่ยืนของระบบ 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการยอมรับของ

เกษตรกร พบว่าป่าเม่ียงเป็นระบบวนเกษตรท่ี

เหมาะสมท่ีสุดโดยเฉพาะการยัง่ยืนของระบบ

นิ เวศค่อนข้างถาวร เ ม่ือ เป รียบเ ทียบกับป่า

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ พรชยั และคณะ (2546) ได้

ทาํการสาํรวจตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีป่าเม่ียง 

ป่าใกล้เคียง และสวนหลังบ้าน บ้านป่างมะโอ 

พบว่าป่าเม่ียงประกอบไปดว้ยความหลากหลาย

ท า ง ชี ว ภ า พ ม า ก ม า ย  โ ด ย เ ฉ พ า ะ พื ช ท่ี เ ป็ น

ประโยชน์ ต่อการคลองชีพเป็นจํานวนมาก 

รวมทั้งพืชอาหารท่ีข้ึนเอง และเกษตรกรปลูกเพื่อ

ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน ไม้ใหญ่ท่ีปลูกและ

ปล่อยให้ข้ึนทั้งท่ีเป็นร่มเงาของชา และไมฟื้นน่ึง

เม่ียง หรือใชใ้นการสร้างบา้นและเคร่ืองเรือน พืช

ท่ีเป็นสมุนไพร ตลอดจนพืชท่ีเกษตรจดัการ และ

ดูแล และป่าเม่ียงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินไปเป็น พืชชนิดอ่ืน เช่นกาแฟ ส้ม 

เป็นตน้ และในปัจจุบนันั้น การบริโภคเม่ียงไม่

เป็นท่ีนิยม จึงเป็นผลทาํให้การทาํสวนชาเม่ียงมี

พื้นท่ีลดลง อีกทั้ งยงัประสบกับปัญหาแรงงาน 

และผูท่ี้จะมาสานต่ออาชีพของชาวสวนชาเม่ียง 

เพราะชาวสวนชาเม่ียงรุ่นใหม่ได้รับการศึกษา 

และออกไปใชแ้รงงานในเมืองหรือต่างจงัหวดั จึง

ทาํให้ชาวสวนชาเม่ียงจาํเป็นตอ้งหาวิธีในการ

ปรับตวัเพื่อให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทั้งแรงงาน

และการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อท่ีจะดาํรงชีวิตอยู่

ไดด้ว้ยวิธีต่าง ๆ เช่นการสร้างอาชีพเสริม การหัน

ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนเพิ่มเ ติมในพื้นท่ีป่า เ ม่ียง 

โดยเฉพาะการนาํใบเม่ียงมาทาํเป็นชา และปลูก 

ก า แ ฟ  แ ล ะ พื ช อ่ื น  ๆ  ท่ี ส า ม า ร ถ ป ลู ก แ ล ะ

เจริญเติบโตไดดี้ในสภาพพื้นท่ีเดียวกับชาเม่ียง 

แต่มีราคาสูงกว่าอีกทั้งการเก็บเก่ียวไม่ซับซ้อน

และยากเหมือนชาเม่ียงแต่การเปล่ียนสวนชาเม่ียง

ให้เป็นไร่ชา กาแฟ และพืชอ่ืน ๆ นั้ นต้องตัด

ตน้ไมใ้หญ่ออก เพื่อให้มีแสงแดดส่องถึง และใช้

สารเคมีในแปลง ซ่ึงส่งผลให้ระบบนิเวศป่าเม่ียง

และป่าตน้นํ้าเปล่ียนไป 

ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ

ตอ้งการทราบลกัษณะนิเวศของสวนชาเม่ียงใน

จงัหวดัแพร่ และน่าน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งของ

สวนเม่ียงท่ีสําคัญ ท่ีมีรูปแบบการจัดการ การ

อนุรักษ์ และยังสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
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รวมทั้งวิถีชีวิต ความเช่ือ วฒันธรรม และประเพณี 

ท่ีส่งผลใหชุ้มชนมีการใชป้ระโยชน์จากสวนเม่ียง

ให้คงอยู่และยัง่ยืนตลอดไป นอกจากน้ียงัเป็น

ฐานข้อมูลการจัดการสวนเม่ียงท่ีสําคัญของ

ภาคเหนือเพื่อใหค้งสภาพป่าตามธรรมชาติไว ้ 
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

1. คดัเลือกพื้นท่ีศึกษานิเวศของสวนชาเม่ียง

ในจงัหวดัแพร่ และน่าน จงัหวดัละหมู่บา้น โดย

เลือกแปลงทาํการศึกษาในหมู่บา้นละ 5 พื้นท่ี แต่

ละพื้นท่ีกาํหนดทาํการวางแปลงตวัอย่างขนาด    

10 x 10 เมตร จาํนวน 10 แปลง (ภาพท่ี 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 พื้นท่ีทาํการศึกษา 
 

2. ทาํการวางแปลงตวัอย่างเพื่อศึกษาชนิด

พรรณไม้ท่ีพบในแปลงตัวอย่าง ทาํการบันทึก

ชนิดพรรณไมท่ี้พบ และทาํการวดัความโตระดบั

อ ก ท่ี  130 เ ซ น ติ เ ม ต ร  ค ว า ม สู ง ทั้ ง ห ม ด                  

ความกวา้งของทรงพุม่ 

3. เก็บขอ้มูลมิติการเจริญเติบโตของตน้เม่ียง 

โดยทาํการบันทึกขนาดความโตท่ีคอราก หรือ 

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่ีระดบัความสูงเพียงอก 

ความสูงทั้ งหมด และความกว้างของทรงพุ่ม 

พร้อมทาํการจดบนัทึกชนิดพรรณไมแ้ละพืชอ่ืนท่ี

อยูใ่นแปลงตวัอยา่ง 

4. ทาํการวางแปลงรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก

ปูน แต่ละดา้นห่างกนั 5 เมตร เก็บตวัอย่างดินท่ี

มุมทั้ ง ส่ี มุม และตรงก่ึงกลางแปลง นํ้ าหนัก

ประมาณ 1 กิโลกรัม ทั้ งในระดับดินชั้ นล่าง         

( 0-5 เ ซ น ติ เ ม ต ร )  แ ล ะ ดิ น ชั้ น บ น                                

(20-25 เซนติเมตร) พร้อมทั้งวดัค่าความแขง็ของ

ดินทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

5. ทาํการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

เจ้าของสวนเม่ียงแต่ละแปลง เพื่อให้ได้ข้อมูล

พื้นฐานถึงการจดัการสวนชาเม่ียงในแต่ละพื้นท่ี 

6. วิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ และ ทาง

เคมีของดินตวัอย่างในห้องปฏิบติัการการกลาง 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

7. ทาํการวิเคราะห์หาพรรณไมเ้ด่นจากดชันี

ความสําคญัของชนิดไม ้(Importance Value Index, 

IVI) ได้จากการหาความหนาแน่น (Density, D) 

ความเด่นด้านพื้นท่ีหน้าตดั (Dominance, Do) และ

ความถ่ี (frequency, F) จากนั้ นทําการหาค่าความ

สัมพทัธ์ของทั้งสามค่าดงักล่าว คือ ความหนาแน่น

สัมพทัธ์ (Relative Density, RD) ความเด่นสัมพทัธ์ 

(Relative Dominance, RDo) และความถ่ีสัมพัทธ์  

(Relative Frequency, RF) ซ่ึงผลรวมของค่าความ

สัมพทัธ์ทั้งสามค่า ก็คือ ค่าดัชนีความสําคญั (IVI) 

ของพรรณพืช (อุทิศ,2542) 
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8. วิเคราะห์ค่าดชันีความหลากหลาย โดย

ใ ช้ ดั ช นี ข อ ง  Shannon-Wiener index, H/,           

(อุทิศ, 2542) 
 

ผลและวจิารณ์  

 ผลการสาํรวจพรรณในสวนชาเม่ียงบา้น

แม่ลวั พบตน้ไมท้ั้งหมด 18 ชนิด 14 วงศ ์18 สกุล 

มีความหนาแน่นเท่ากับ 2,200 ต้นต่อแฮกแตร์ 

และมีพื้นท่ีหน้าตัดเท่ากับ 83.92 ตารางเมตร       

ต่อแฮกแตร์ ตามลําดับ ความหลากหลายของ

พรรณไม้ตามดัชนีของ Shannon-Weiner อยู่ใน

ระดบัตํ่ามาก (H/= 0.65) ไมท่ี้มีค่าความหนาแน่น

สั ม พั ท ธ์  5 ช นิ ด แ ร ก  ไ ด้ แ ก่  ช า เ ม่ี ย ง              

( Camellia sinensis) สั ก  ( Tectona grandis) 

ก ฤ ษ ณ า  ( Aquilaria crassna) ม ะ ข้ า ม ป้ อ ม 

( Phyllanthus emblica ) แ ล ะ เ ง า ะ              

( Nephelium lappaceum) มี ค่ า เ ท่ า กั บ 

87.27,5.67,0.91,0.91 และ 0.91 ตามลาํดบั ไมท่ี้มี

ค่าความเด่นสัมพทัธ์ 5 ชนิดแรก ไดแ้ก่ ชาเม่ียง 

สั ก  ง ว ม  (Caesalpinia furfuracea) ห มี เ ห ม็ น 

(Litsea glutinosa)  และหว้า  (Syzygium cumini)      

มี ค่ า เ ท่ ากับ  60.69, 10.38, 6.99, 6.06 แ ละ 3.41 

ตามลาํดับ มีพนัธ์ไมเ้ด่นท่ีพิจารณาจาก ค่าดัชนี

ความสําคญั 5 ชนิดแรก ไดแ้ก่ ชาเม่ียง สัก งวม 

หมีเหม็น และมะแข่น (Zanthoxylum limonella)  

มีค่าดชันีความสําคญัเท่ากบั 182.85, 37.07, 9.62, 

8.69 แ ล ะ 7.62 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ต า ม ลํ า ดั บ                       

จากการศึกษาพบว่าภายในสวนชาเม่ียงมีตน้ไม้

ใหญ่เป็นจาํนวนมากท่ีคอยใหร่้มเงาแก่ตน้ชาเม่ียง

เน่ืองจากชาเม่ียงต้องการร่มเงาเพื่อการเติบโต

ค่อนขา้งสูง สายลม และคณะ (2551) ดงันั้นการ

ทาํสวนชาเม่ียงเป็นการรักษาป่าเพราะตอ้งคงไว้

ซ่ึงไมใ้หญ่ และถือเป็นแหล่งตน้นํ้ าและยงัคงให้

ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าเป็นส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติท่ีช่วยเหลือ

เก้ือกลูกนั ดงัตรางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าความหนาแน่น (D; ตน้/เฮกแตร์) ความเด่น 

(Do; ตรม/เฮกแตร์)  ความถ่ี  (F; %) ความหนาแน่น

สัมพทัธ์ (RD; %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo; %) ความถ่ี

สัมพทัธ์ (RF; %) และ ดัชนีความสําคัญ (IVI; %) ของ

ชนิดไมใ้นระดบัไมต้น้ ท่ีสาํรวจพบในพ้ืนท่ีสวนชาเม่ียง 

บา้นแม่ลวั ตาํบลป่าแดง อาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 
 

 
 

ผลการสํารวจพรรณไมใ้นสวนชาเม่ียง 

บา้นศรีนาป่าน พบตน้ไมท้ั้งหมด 14 ชนิด 11 วงศ ์

14 สกุล มีความหนาแน่นเท่ากบั 4473 ตน้ต่อแฮก

แตร์ และมีพื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากบั 95.03 ตารางเมตร

ต่อแฮกแตร์ ตามลําดับ ความหลากหลายของ

พรรณไม้ตามดัชนีของ Shannon-Weiner อยู่ใน

ระดับตํ่ ามาก (H/= 0.16)  พันธ์ุไม้ท่ี มี มีความ

หนาแน่นสัมพทัธ์สูงสุด 5 อนัดบัแรกคือ ชาเม่ียง 

ยมหิน (Chukrasia tabularis)  เ งาะ  มะค่าโมง 

(Afzelia xylocarpa) แ ล ะ ก ร ะ บ ก                     

(Irvingia malayana) มีค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์
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เ ท่ากับ 97.76 ,  0 .30,  0 .30,  0 .15 และ 0.15 

เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ ความเด่นสัมพทัธ์สูงสุด      

5 อนัดบัแรกคือ ชาเม่ียง ยมหิน มะค่าโมง กระบก 

และกระทอ้น (Sandoricum koetjape) มีค่าความ

เด่นสมัพทัธ์เท่ากบั 56.36, 17.39, 12.12, 5.35 และ

2.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีพันธ์ไม้เ ด่นท่ี

พิจารณาจาก ค่าดัชนีความสําคญั 5 อนัดับแรก 

ไดแ้ก่ ชาเม่ียง ยมหิน  มะค่าโมง กระบก และเงาะ 

มีค่าดชันีความสาํคญัเท่ากบั 204.13, 24.36, 15.60, 

8.83 และ 7.74 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่าพื้นท่ีสวน

ชาเม่ียงทั้งบา้นแม่ลวั และบา้นศรีนาป่าน มีความ

หลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นค่อนข้างน้อย 

ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะพื้นท่ีดังกล่าวมีการจัดการ

พื้นท่ีโดยเจา้ของแปลง ได้ถูกรบกวนจากปัจจยั

ภายนอก จึงทาํให้มีความหลากหลายของชนิด

พรรณในปริมาณท่ีนอ้ยจนเกินไป ดงัตารางท่ี 2 
  

ตารางที่ 2 ค่าความหนาแน่น (D; ตน้/เฮกแตร์) ความเด่น 

(Do; ตรม/เฮกแตร์)  ความถ่ี  (F; %) ความหนาแน่น

สัมพทัธ์ (RD; %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo; %) ความถ่ี

สัมพทัธ์ (RF; %) และ ดัชนีความสําคัญ (IVI; %) ของ

ชนิดไมใ้นระดบัไมต้น้ ท่ีสาํรวจพบในพ้ืนท่ีสวนชาเม่ียง 

บา้นศรีนาป่าน ตาํบลเรือง อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมบัติดนิทางด้านเคมี 

จากตารางท่ี 3 สมบัติดินในพื้นท่ีสวน

เม่ียงทั้งสองพื้นท่ีดินมีความเป็นกรดสูง และดิน

ชั้นล่างมีค่าความเป็นกรดสูงกวา่ดินชั้นบน สมบติั

ดินชั้นบนมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าดินชั้นล่าง 

อนุภาคดินเหนียวมีสดัส่วนท่ีสูงทั้งสองพื้นท่ี  

 ความแข็งของดินชั้นล่างสูงกว่าดินชั้น

บนและเป็นสัดส่วนผกผนักบัความช้ืนดิน (ตาราง

ท่ี 4) ความแขง็ของดินชั้นบนระดบั 0-5 cm ท่ีสวน

ชาเม่ียงบา้นแม่ลวั จงัหวดัแพร่ มีความแข็ง และ

บา้นศรีนาป่าน จงัหวดัน่านมีค่าเท่ากบั 19.33 และ 

15.42 mm ตามลาํดับ ท่ีระดับความช้ืนดิน 1.72 

และ 2.03 % ตามลาํดบั 

 ความแขง็ของดินชั้นล่างระดบั 20-25 cm 

ท่ีสวนชาเม่ียงบา้นแม่ลวั จงัหวดัแพร่ มีความแขง็ 

และบา้นศรีนาป่าน จงัหวดัน่านมีค่าเท่ากบั 20.40 

และ 21.27 mm ตามลาํดับ ท่ีระดับความช้ืนดิน 

2.16 และ 2.33 % ตามลาํดบั 

 ค ว า ม ช้ื น ดิ น  ( Soil moisture content) 

พบว่าความช้ืนดินชั้นล่างมีค่าสูงกว่าดินชั้นบน 

อาจเน่ืองจากดินชั้ นบนมีการระเหยท่ีสูงกว่า

เพราะอิทธิพลของลมและแสงแดดท่ีสมัผสัผวิดิน

จึงทําให้มีการระเหยอยู่บนผิวดินตลอดเวลา 

ส่งผลให้ความช้ืนท่ีดินชั้นบนตํ่ากว่าดินชั้นล่าง

และความแข็งของดินเป็นลกัษณะทางกายภาพ

อยา่งหน่ึงของดินและเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการชอน

ไชของรากและการหาอาหารรวมทั้งการยดึเหน่ียว

ดินของรากพืช ดินชั้นล่างมีความแขง็มากกวา่ดิน 

ชั้นบน และความแข็งของดินท่ีอยู่ในระดบัท่ีสูง

จากระดบันํ้ าทะเลจะมีค่าความแขง็ของดินสูงกว่า 

ธนากร (2555) 
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ตารางที่ 3 สมบัตดินิทางด้านเคมี 
 

ตารางที่ 4 ความแขง็ของดิน 

Surface soils 0–5 cm แพร่ น่าน 

เฉลีย่ SD เฉลีย่ SD 

1.Soil hardness (mm) 19.33 3.60 15.42 4.70 

2.Soil moisture %  (Hi-clay) 1.72 0.25 2.03 0.53 

Sub-surface soils 20-25 cm    

1.Soil hardness (mm) 20.40 3.66 21.27 2.95 

2.Soil moisture % (Hi-clay) 2.16 0.61 2.33 0.42 

 

 

 

 

 

สรุป 

ลกัษณะนิเวศของสวนชาเม่ียง ทั้ งบา้น

แม่ลวั และบา้นศรีนาป่าน มีความหลากหลายของ

พรรณไม้ยืนตน้ค่อนขา้งน้อย มีการจัดการโดย

เจา้ของแปลงและมีการปลูกตน้ชาเม่ียงแซมเขา้ไป

ในป่าธรรมชาติ โดยมีตน้ไมใ้หญ่เป็นท่ีคอยใหร่้ม

เงาแก่ตน้ชาเม่ียงเน่ืองจากชาเม่ียงตอ้งการร่มเงา

เพื่อการเติบโตค่อนขา้งสูง และจะไดผ้ลผลิตของ

ชาเม่ียงจาํนวนมาก ถา้มีตน้ไมใ้หญ่มากจนเกินไป

ก็จะทาํใหผ้ลผลิตของชาเม่ียงลดลง ถา้ไม่มีตน้ไม้

ใหญ่ท่ีคอยให้ร่มเงาแก่ตน้ชาเม่ียงเลยก็จะทาํให้

ไม่ไดผ้ลผลิต สายลม และคณะ (2551) และพื้นท่ี

สวนชาเม่ียงยงัเป็นพื้นท่ีแนวกนัชนระหว่างพื้นท่ี

ทาํการเกษตรกบัพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าเป็นอย่างดี มีการ

ป้องกนัพื้นท่ี ทาํแนวกนัไฟ อนุรักษพ์ื้นท่ีป่า รักษ์

และหวงแหนในพื้นท่ีป่าท่ีตนทาํสวนชาเม่ียง  
 

กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัช้ินน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจาก

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ

ปีงบประมาณ 2562 ผ่านสํานักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้รหัสโครงการ 

มจ. 1-62-01-034.1 และขอขอบคุณ ชาวบา้น และ

ทีมงานวิจยั ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 
 

เอกสารอ้างองิ  

ธนากร ลทัธ์ิถีระสุวรรณ 2555. โครงการจดัการ

ของป่า (มะขามป้อมและยางรัก) ในพื้นท่ีป่า

สงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อําเภออมก๋อย 

จงัหวดัเชียงใหม่. มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ 

ดนิช้ันบน 0-5 ซม. แพร่ น่าน 

เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD 

1.pH 5.5 0.88 5.2 0.77 

2.Cation Exchange Capacity 

 (CEC, meq/100g) 

21.15 5.31 17.80 3.45 

3.Organic Matter (%) 5.036 0.30 4.92 1.02 

4.Available Phosphorus (mg/kg) 8.602 3.53 8.9 3.92 

5.Exchangeable Potassium (mg/kg) 79.85 34.43 67.7 20.29 

6.Exchangeable Sodium (mg/kg) 8.77 3.54 1.64 0.91 

7.Exchangeable Calcium (mg/kg) 723.96 907.91 439.68 415.77 

8.Exchangeable Magnesium 

(mg/kg) 

62.418 39.22 143.36 34.03 

9.Sand (%) 5.52 3.77 13.68 11.40 

10.Silt (%) 29.4 2.41 28.4 2.30 

11.Clay (%) 65.08 5.55 57.92 13.61 

ดนิช้ันล่าง 20-25 ซม.   

1.pH 4.89 0.56 4.84 0.72 

2.Cation Exchange Capacity 

 (CEC, meq/100g) 

14.02 4.16 11.93 4.09 

3.Organic Matter (%) 2.24 0.43 2.00 0.61 

4.Available Phosphorus (mg/kg) 1.42 0.41 4.78 4.20 

5.Exchangeable Potassium (mg/kg) 31.55 11.45 24.46 16.64 

6.Exchangeable Sodium (mg/kg) 7.07 2.63 3.53 2.86 

7.Exchangeable Calcium (mg/kg) 132.25 201.85 247.79 362.31 

8.Exchangeable Magnesium 

(mg/kg) 

9.41 11.42 50.32 28 

9.Sand (%) 5.32 4.00 12.88 11.71 

10.Silt (%) 27.40 3.26 26.00 5.70 

11.Clay (%) 67.28 6.77 61.12 16.24 

     

https://www.nrms.go.th/ViewOnProjectDetail.aspx?OnProjectID=196979
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พรชัย ปรีชาปัญญา และคณะ 2528. ระบบวน

เกษตรท่ีสูง.  โครงการพัฒนาท่ีสูงไทย-

เยอรมนั, เชียงใหม่. 153 หนา้. 

พรชยั ปรีชาปัญญา และคณะ 2546. การจดัการลุ่ม

นํ้ าป่าเม่ียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม สถานีวิจยั

ลุ่มนํ้ าดอยเชียงดาว กลุ่มวิจยัตน้นํ้ า สํานัก

อนุ รักษ์และจัดการต้นนํ้ า  กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

สายลม สัมพันธ์ เวชโสภา และคณะ.  2551. 

การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของชาใน

ประเทศไทย. รายงานการวิจยั. สนับสนุน

โดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

อุทิศ กุฎอินทร์. 2542. นิเวศวิทยาพื้นฐานเพื่อการ

ป่าไม้. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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บทคัดย่อ: การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดพนัธ์ุไมใ้นป่าชุมชน 

บา้นป่าไผท่ี่มีการอนุรักษแ์ตกต่างกนั รวมถึงลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากป่า วางแปลงตวัอยา่งขนาด 50x50 เมตร ในพ้ืนท่ี

ท่ีมีไฟป่าเขา้ประจาํ จาํนวน 1 แปลง และพ้ืนท่ีท่ีมีการป้องกนัไฟ (ไฟป่าเขา้เป็นคร้ังคราว 3-5 ปีต่อคร้ัง) จาํนวน 1 แปลง 

ระบุชนิดพรรณไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) มากกวา่ 1 เซนติเมตร บนัทึกตาํแหน่ง นบัจาํนวนกลา้ไมส้น

สองใบ วดัขนาดความโตคอรากและความสูงถึงปลายยอด  ตลอดจนระบุชนิดกลา้ไมห้รือตอไมท่ี้เกิดจากการตดั วดัความสูง

และนบัจาํนวนแขนง วดัขนาดเส้นรอบวงของตอบริเวณท่ีโดนตดั ผลการศึกษาพบวา่ พ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นป่าไผ่เป็นสังคม

พืชป่าเตง็รังผสมสน พบพรรณไมท้ั้งหมด 43 ชนิด 33 สกุล ใน 20 วงศ ์โดยแปลงท่ีมีการกนัไฟป่า 3-5 ปี พบพรรณไม ้37 

ชนิด 28 สกุล ใน 19 วงศ์ มีค่าความหลากชนิด (Shannon–Wiener index of species diversity) เท่ากับ 2.68 มีจาํนวนต้น

ทั้งหมด 2,976 ตน้ต่อเฮกแตร์ และพ้ืนท่ีหนา้ตดัรวม 17.834 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ พนัธ์ุไมเ้ด่นตามค่าดชันีความสําคญัคือ 

พลวง รองลงมาเป็นก่อ มะม่วง แสลงใจ และตะคร้อ ค่าดชันีความสาํคญั (IVI) พลวง เป็นไมเ้ด่น ร้อยละ 64.09 รองลงมา

ไดแ้ก่ เตง็ แสลงใจ รักใหญ่ และก่อแหลม  ส่วนแปลงท่ีมีการปล่อยให้ไฟป่าเขา้ทุกปี พบพรรณไม ้31 ชนิด 28 สกุล ใน 17 

วงศ ์ค่าความหลากชนิด(Shannon–Wiener index of species diversity) เท่ากบั 2.27 จาํนวนตน้ทั้งหมด 1,728 ตน้ต่อเฮกแตร์ 

มีพ้ืนท่ีหนา้ตดัรวม 17.581 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ พนัธ์ุไมเ้ด่นตามค่าดชันีความสาํคญัคือ พลวง รองลงมาไดแ้ก่ สนสองใบ 

หวา้ มะขามป้อม และตะคร้อ  ส่วนการเจริญเติบโตของการแตกหน่อพบว่ามีการกระจายค่าความสูงท่ีแตกต่างกนัทั้งสอง

แปลงในช่วงขั้นความสูงตั้งแต่ 45 เซนติเมตร เป็นตน้ไป  ดงันั้น แปลงตวัอยา่งท่ีมีการป้องกนัไฟ ซ่ึงอยูใ่กลชุ้มชนและมีการ

จดัการอนุรักษท่ี์ดีกวา่ มีผลต่อปริมาณชนิดของพนัธ์ุไม ้ความโต การแตกหน่อ  และการเจริญเติบโตของกลา้ไมส้นสองใบ

มากกวา่แปลงท่ีไฟเขา้เป็นประจาํ  ส่วนลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากป่า พบการใชป้ระโยชน์ตลอดทั้งปี โดยส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มไมฟื้นและไมโ้ครงสร้าง ไดแ้ก่ ก่อ เตง็ ยางพลวง และรัง และยงัมีการหาของป่า พวกไข่มดแดงและเห็ดป่า รวมถึงการ

ใชพื้ชในกลุ่มพิธีกรรมดว้ย 

คาํสําคญั: ป่าชุมชน การจดัการไฟป่า โครงสร้างและองคป์ระกอบของป่า 
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Abstract: Objectives of this study were to evaluate structure and composition of trees in Ban Pa Phai community forest, 

where there were different conservation strategies, and to study utilization of forest resources.  The 50x50 m permanent 

plots were set up in areas with annual forest fire, and area with occasional 3-5 times per year.  In each plot, data collection 

all trees with diameter at breast height ( DBH)  over than 1 cm were identified and measured of DBH and height, including 

the position were also recorded, numbered Pinus latteri seeding and diameter at root collar and height, identified and 

measured all tree cutting, measured of clump including the position. Results of the study found that tree species in Ban Pa 

Phai found 37 tree species, 28 genus, 19 families species and diversity index (Shannon-Wiener index) were 2.68 and tree 

density were 2,976 stand/ha, and total basal area were 17.834 m2/ha. Plants with the highest Importance Value Index (IVI) 

were Dipterocarpus tuberculatus, Shorea obtusa, Strychnos nux-vomica, Gluta usitata and Lithocarpus magneinii. For plot 

2, 31 tree species, 28 genus, 17 families, diversity index were 2. 68 and tree density were 1,728 stand/ ha, and total basal 

area were 17. 581 m2/ ha.  The dominant species were Dipterocarpaceae, Pinaceae, Myrtaceae, Phyllanthaceae, and 

Sapindaceae.  Plants with the highest Importance Value Index ( IVI)  were Dipterocarpus tuberculatus, Tristaniopsis 

burmanica var. rufescens, Shorea obtuse, Aporosa villosa, and Quercus poilanei. As for the utilization of forest, they were 

utilized throughout the year.  Most of them was fuelwood and timber, and there were also eggs ant species and wild 

mushrooms, including the traditional plants group as well. 

Keyword: Community forest, Forest-fire management, Forest structure and species composition 
 

บทนํา 

ป่าชุมชน (Community Forest) เป็นวิถีปฏิบติั

และการปรับตวัของการจดัการทรัพยากรภายใน

ชุมชน และเป็นแนวทางหน่ึงในการรักษาพื้นท่ีป่า

และความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ ให้คงความ

สมดุล และมีการใชท้รัพยากรและผลผลิตจากป่า

ไ ด้อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( ส ม ห ญิ ง , 2557)               

ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน นํ้ า ป่า ในพื้นท่ี

อาํเภอเวียงแหงในช่วงกว่าปีท่ีผ่านมาแปรเปล่ียน

ไปอย่างรวดเร็ว จากการเปล่ียนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน จาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ระบบ

เกษตรกรรมท่ีเน้นการผลิตเพื่อพึ่ งตนเองไปสู่

ระบบเกษตรเ ชิง เ ด่ียว  การขยายตัวของพืช

เศรษฐกิจ พืชพลงังาน และแนวคิดในวิถีชีวิตแบบ

พึ่ งพาป่าแต่เดิมลดน้อยลง ล้วนทําให้เกิดการ

ร บ ก ว น พื้ น ท่ี ป่ า แ ล ะ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ป่ า ไ ม้             

(องอาจ, 2559)  โดยพื้นท่ีป่าของอาํเภอเวียงแหงมี

อยู่ประมาณ 564.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 80.62 ของพื้นท่ี จดัอยู่ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่แตง 

(ระบบสารสนเทศ เชียงใหม่, 2553) ท่ีมีลกัษณะ

เด่นท่ีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นแหล่งรวมความหลากหลายของ

ทรัพยากรทางชีวภาพทั้ งพืชและสัตว์ ถือว่ามี

คุณค่าสําคัญสําหรับคนเวียงแหงท่ีวิถีชีวิตของ

ผูค้นตอ้งอาศยัผนืดิน ผนืป่า และสายนํ้า 

ปี พ.ศ. 2552 กรมป่าไมมี้การข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชนในพื้นท่ีอาํเภอเวียงแหงจาํนวนทั้งหมด 13 

หมู่บา้น แต่ในปัจจุบนัมีการเขา้ไปใช้ประโยชน์

ในพื้นท่ีป่าชุมชนทั้งเพื่อการเกษตร และการสร้าง

ท่ีอยู่อาศยัเกือบจะทั้งหมด ทั้งน้ีผืนป่าชุมชนของ

บา้นป่าไผ่ ซ่ึงมีวดัพระธาตุนายางเป็นศูนยก์ลาง 

ยงัคงให้ความสําคญักับการอนุรักษ์ป่าชุมชน มี

คณะกรรมการป่า มีแผนงานการอนุรักษด์ว้ยการ
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ป้ อ ง กัน ไ ฟ ป่ า  ก า ร กํา ห น ด ก ฎ เ ก ณ ฑ์  แ ล ะ

บทลงโทษการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า รวมถึง

การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมเพื่อ

ลดการพึ่งพิงจากป่า  และมีการดาํเนินการท่ีขอต่อ

อายุโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม ้โดยยึดเป้า

หลายหลกัของโครงการป่าชุมชน คือ “ป่าย ัง่ยืน 

ประชาชนไดรั้บประโยชน์” (กรมป่าไม,้ 2558) 

ดงันั้น วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อ

ศึกษาลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของ

ชนิดพันธ์ุไม้ในพื้นท่ีท่ีมีการอนุรักษ์และการ

จัดการไฟป่าท่ีแตกต่างกัน และลกัษณะการใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชนบา้นป่าไผ ่ตาํบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็น

ฐานขอ้มูลในการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้

คนในชุมชนไดเ้ขา้ใจในความสัมพนัธ์ของระบบ

นิเวศวิทยากับการจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ รวมถึง

แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ป่ า ไ ด้อ ย่ า ง

เหมาะสมและยัง่ยนืต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. พืน้ทีท่าํการศึกษา 

 พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นป่าไผ่ หมู่ท่ี 3 ตาํบล

เ มื อ ง แ ห ง  อํา เ วี ย ง แ ห ง  จัง ห วัด เ ชี ย ง ใ ห ม่  

ครอบคลุมเน้ือท่ีจาํนวน 400 ไร่ มีระบบนิเวศป่า

เ ป็นป่า เต็ง รังผสมสน (deciduous dipterocarp 

forest with pine) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

ดอยเชียงดาวอยู่สูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 

700 เมตร มีลาํห้วยเล็กๆแยกมาจากลาํนํ้ าแม่แพม

ไหลผา่นบริเวณท่ีราบเชิงเขา โดยมีอุณหภูมิสูงสุด

เฉล่ีย 32.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 

20.5 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปี

เ ท่ า กั บ  1,200 มิ ล ลิ เ ม ต ร 

( https://www.accuweather.com/th/th/wiang-

haeng/317538/august- ather/317538?year=2019) 
 

2. การคดัเลือกพืน้ทีแ่ละเกบ็ตัวอย่างสังคมพืช 

2.1 การรวบรวมขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จาก

ป่าชุมชนพื้นท่ีบา้นป่าไผ ่โดยการทาํเวทีชาวบา้น 

เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ซ่ึงประกอบดว้ย

ผู ้นําชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน ปราชญ์

ชาวบา้น และผูเ้ก็บหาของป่า รวมทั้งส้ิน 50 คน 

กาํหนดคาํถามรูปแบบการใช้ประโยชน์ของป่า

ในช่วงเดือนต่าง ๆ ของปี สอบถามประวติัความ

เป็นมาของป่าชุมชน ตลอดจนแนวทางการ

อนุรักษ์ป่าชุมชนของชุมชนบ้านป่าไผ่  โดย

ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม ไ ด้แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  โ ต้ต อ บ 

แลกเปล่ียน และอภิปรายร่วมกนั ซ่ึงการเปิดเวที

ชุมชนคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกก่อนการสํารวจพื้นท่ีป่า

ชุมชนดา้นขอ้มูลเชิงปริมาณต่าง ๆ  
 

2.2  การวางแปลงทดลองและขอ้มูลจากการ

ทาํเวทีชุมชนและสัมภาษณ์เชิงลึกขา้งตน้ ทาํการ

คัดเลือกพื้นท่ีศึกษาเพื่อวางแปลงถาวรขนาด        

50 x 50 เมตร แบบเจาะจง (purposive sampling) 

ใ น สั ง ค ม พื ช ป่ า เ ต็ ง รั ง ผ ส ม ส น  ( deciduous 

dipterocarp forest with pine) ป่าชุมชนบา้นป่าไผ่ 

ท่ี มีการจัดการไฟป่า ( forest fire management) 

ต่างกนั กล่าวคือ พื้นท่ีท่ีมีไฟเขา้ประจาํจาํนวน 1 

แปลงตวัอย่าง และพื้นท่ีท่ีมีไฟเขา้เป็นคร้ังคราว 

3-5 ปีต่อคร้ัง จาํนวน 1 แปลงตวัอยา่ง 
 

3. การเกบ็ข้อมูล 

3.1  ภายในแปลง 50 x 50 เมตร แบ่งแปลง

ย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จาํนวน 25 แปลงย่อย 

บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ขอบแปลงทั้ ง 4 มุม 

https://www.accuweather.com/th/th/wiang-haeng/317538/august-
https://www.accuweather.com/th/th/wiang-haeng/317538/august-
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สํารวจ และติดหมายเลขไมย้ืนตน้ทุกตน้ บนัทึก

ชนิด  วัดขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ท่ีระดับอก 

( diameter at breast height, DBH) ท่ี มี ข น า ด

มากกว่า 1 เซนติเมตร พร้อมบันทึกพิกัด X, Y 

ของตน้ไมภ้ายในแปลง 

3.2 นับจํานวนกล้าไม้สนสองใบ (Pinus 

latteri) วดัขนาดความโตคอราก ความสูงถึงปลาย

ย อด  แ ละ บัน ทึก พิกัด  X, Y ของก ล้าไ ม้สน     

ภายในแปลง 

3.3 ระบุชนิดกลา้ไม ้หรือตอไมท่ี้เกิดจากการ

ตดั (cutting) ของชาวบา้น กล่าวคือ หากเป็นตอ

ไม้ขนาด ให ญ่ ท่ีไ ม่ มีการแตกกอ ( coppices)           

ทาํการระบุชนิดท่ีสามารถระบุได ้วดัขนาดเสน้รอ

บวงท่ีของตอบริเวณท่ีถูกตดั และบนัทึกพิกดั x, y 

และหากเป็นตอตน้ไมท่ี้ถูกตดัแลว้มีการแตกหน่อ

ข้ึนมา ทาํการระบุชนิด วดัขนาดความสูงแขนง 

(หน่อ) ท่ีมีความสูงมากท่ีสุด และนับจํานวน

แขนง (หน่อ) ของกอนั้น 
 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1. วิเคราะห์รูปแบบการใชป้ระโยชน์ของ

ป่ า  โ ด ย ป รั บ ป รุ ง จ า ก ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์

พฤกษศาสตร์พื้นบา้นจาก ชูศรี และคณะ (2542) 

คื อ  ก ลุ่ ม พื ช อ า ห า ร  ( edible plants) ก ลุ่ ม ไ ม้

โครงสร้างและฟืน (timber and fuelwood) กลุ่ม

พื ช ส มุ น ไ พ ร  ( herb plants) ก ลุ่ ม พื ช ท่ี ใ ช้ ใ น

พิ ธี ก ร ร ม  ( traditional plants) แ ล ะ ก ลุ่ ม ท่ี ใ ช้

ประโยชน์อ่ืนๆ (other utilization) จากนั้นทาํการ

ระบุความถ่ีของการใช้ประโยชน์ของป่าโดย

แสด งค่า เ ป็น ร้อย ละ ใน แ ต่ละ เ ดือน ใ น ช่ว ง

ระยะเวลา 1 ปี 

4.2. วิ เคราะห์หาค่าดัชนีความสําคัญของ

พนัธ์ุไม ้(importance value index, IVI) ของพนัธ์ุ

ไมแ้ต่ละชนิดในสังคม เพื่อการวิเคราะห์หาชนิด

พนัธ์ุไมเ้ด่นท่ีสามารถนํามาใช้เป็นตวัดัชนีช้ีวดั 

(Indicator) ของแต่ละสังคมพืชได้ โดยเกิดจาก

ผลรวมของค่าความสัมพทัธ์ทั้งสามคือ ค่าความถ่ี

สมัพทัธ์ (relative frequency) ค่าความเด่นสมัพทัธ์ 

( relative dominance) แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น

สัมพัทธ์ (relative density) (Whittaker, 1975) ใน

ท่ีน้ีใช้ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon–

Wiener Index สํ า ห รั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ

เปรียบเทียบความหลากชนิดระหว่างแปลงศึกษา

ท่ีมีการจดัการต่างกนั 

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการกระจายขนาด

เส้นผ่า ศูนย์กลาง เพียงอก (diameter at breast 

height, DBH) วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความสูง 

สูงสูดของหน่อจากตอท่ีเกิดจากการตดั ของแปลง

ขนาด 50 x 50 เมตร. ของแปลงท่ีมีไฟเขา้ประจาํ 

แ ล ะ พื้ น ท่ี ท่ี มี ไ ฟ เ ข้า เ ป็น ค ร้ั ง คร า ว  โด ย ใ ช้           

Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. การใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าชุมชน 

จากการทาํเวทีชุมชนระหว่างวนัท่ี 18-20 

ตุลาคม 2562 ในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นป่าไผ่ พบว่า

ชุมชนก่อตั้ งข้ึนในปี พ.ศ. 2493 จากการอพยพ

ครอบครัวของพ่ออุย้นุ แม่อุย้ต๋า ธิดิน พร้อมเพื่อน

บา้นอีกจาํนวนหน่ึงจาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อ

แสวงหาท่ีทาํกินและท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่ พื้นท่ี

หมู่บา้นเดิมมีตน้ไผข้ึ่นเป็นจาํนวนมาก (ไผห่นาม) 

จึงทําให้เ รียกช่ือกลุ่มบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยว่า       

บา้นป่าไผ่ แรกเร่ิมเป็นบริวารของบา้นเวียงแหง 
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ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2525 ตาํบลเวียงแหงไดแ้ยกการ

ปกครองจากอาํเภอเชียงดาว ตั้งเป็นก่ิงอาํเภอเวียง

แหง บา้นป่าไผ่จึงแยกจากบา้นเวียงแหง ตั้งเป็น

หมู่บา้นใหม่ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของบา้นป่าไผ ่

ตั้ งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยเชียงดาว 

หมู่บ้านตั้ งอยู่ในแอ่งท่ีราบระหว่างหุบเขาของ

ตาํบลเมืองแหง เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้า สลบักบัท่ีราบ

เ ชิ ง เ ข า  เ รี ย ก  แ อ่ ง เ วี ย ง แ ห ง  อ ยู่ สู ง จ า ก

ระดับนํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 700 เมตร 

อุณหภูมิเยน็สบายตลอดปี ป่าชุมชนบา้นป่าไผจ่ดั

อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ชุ ด ดิ น ท่ี  6 2  อ า ชี พ ส่ ว น ใ ห ญ่ ทํา

เกษตรกรรม ปลูกกระเทียม เล้ียงสัตว์ เก็บหา              

ของป่าเพื่อการบริโภค  

โดยพฒันาการของการจดัตั้งป่าชุมชนบา้น

ป่าไผ่ เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2551 ซ่ึง

เดิมสภาพป่ายงัคงความสมบูรณ์ ชาวบา้นเขา้ไป

ใชป้ระโยชน์จากการตดัไมม้าก่อสร้างบา้นเรือน 

เก็บเห็ด หน่อไม้ ไม่มีกฎระเบียบในการใช้

ประโยชน์จากป่า เพียงแจง้ความประสงคใ์ห้ผูน้าํ

หมู่บา้นทราบเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2551 มีการข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชนของกรมป่าไมต้ามนโยบายของ

รัฐ มีขอบเขตพื้นท่ีป่าประมาณ 839 ไร่ และมีการ

แต่งตั้ง นายทุนจ่ิง จ่ิงหลู่ เป็นประธานป่าชุมชน

บา้นป่าไผ ่(ต่อมาไดย้กพื้นท่ีป่าใหชุ้มชนใกลเ้คียง

จาํนวน 439ไร่) ในปี พ.ศ.2554 ชุมชนบา้นป่าไผ่

ไดรั้บอนุมติัจดัตั้ งโครงการป่าชุมชนบา้นป่าไผ่ 

จากกรมป่าไม้ เ น้ือท่ี 400 ไร่ เ ร่ิมมีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการป่าชุมชนอยา่งเป็นทางการข้ึนเป็น

คร้ังแรก จาํนวน 20 คน ในปี พ.ศ. 2557 และต่อมา 

ในปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการป่าชุมชน ไดด้าํเนิน

กิจกรรมเพิ่มเติมในป่าชุมชนนอกเหนือจากการ

ดูแลรักษา ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมโครงการ Food Bank 

ร่วมกบักรมป่าไม ้มีการปลูกหวาย กาแฟ เพิ่มเติม

ในบริเวณพื้นท่ีป่าชุมชน 

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ 

อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ชาวบา้นมีการ

ใชป้ระโยชน์ตลอดทั้งปี(ตารางท่ี 1) โดยเฉพาะ

กลุ่มไมฟื้นและไมโ้ครงสร้าง มีการใชป้ระโยชน์

มากท่ีสุดร้อยละ 66.67 ไมฟื้นส่วนใหญ่เป็นไมก่้อ 

และกลุ่มไมโ้ครงสร้างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไมเ้ด่น

วงศ์ยางผลัดใบ ได้แก่ เต็ง ยางพลวง และรัง  

อยา่งไรก็ตาม ร้อยละของการใชผ้ลิตผลป่าไมร้อง 

(Non-timber minor product) สูงเช่นเดียวกัน แต่

สามารถแยกย่อยเป็นช่วงการเก็บหาไข่มดแดง

ในช่วงฤดูแลง้ ร้อยละ 25 ช่วงการเก็บเห็ดป่าใน

ต้นฤดูฝน ร้อยละ 33.33 และกลุ่มพืชท่ีใช้ใน

พิธีกรรม กล่าวคือการใช้ใบสนมาทาํพิธีในช่วง

วนัเพญ็เดือนสิบสองของคนเมือง (ไทยวน)  

และกลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่ ท่ีเรียกว่าประเพณีกิน

วอ หรือปีใหม่ ในช่วงตน้ปี เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามมี

การใชป้ระโยชน์จากป่าในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การ

ปล่อยสัตวเ์ล้ียงตามธรรมชาติช่วงฤดูแลง้ เป็นตน้ 

ซ่ึงการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนบา้นป่าไผ่มีการ

ใช้ประโยชน์กลุ่มพืชเพื่อพิธีกรรม สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ อาํไพ (2549) เน่ืองจากชุมชนเป็น

กลุ่มชาติพนัธ์ุเผา่ลัว๊ และในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นป่า

ไผ ่อ.เวียงแหง มีกลุ่มชาติพนัธ์ุลาหู่อาศยัอยูบ่ริเวณ

ใกลเ้คียง และจากการศึกษาการใชป้ระโยชน์จาก

ป่าของชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ใกลก้บัป่า จะมีช่วง

ระยะเวลาของการเก็บหาของป่าและใชป้ระโยชน์

จากพืชป่าเพื่อเป็นอาหาร ยาสมุนไพร ใชก่้อสร้าง 

หรือเพื่อปัจจยัส่ีท่ีไม่แตกต่างกนั (ธีรกานต,์ 2555 
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ยงยุทธ์ 2553, ศุภวฒัน์ 2553, ศิรินันท,์ 2558 และ

สุธีระและคณะ 2561) 

2. โครงสร้าง และองคป์ระกอบของสงัคมพืช  

พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นป่าไผ่เป็นสังคมพืชป่า

เตง็รังผสมสน (deciduous dipterocarp forest with 

pine) จากการสํารวจพรรณไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางมากกว่า 1 เซนติเมตรข้ึนไป ครอบคลุม

วิสัย (habit) ไมต้น้ (Tree, T) และไมต้น้ขนาดเลก็ 

(Shrubby tree, ST) พบทั้งหมด 43 ชนิด 33 สกุล 

ใน 20 วงศ ์เม่ือพิจารณาแยกเป็น 2 แปลงตวัอยา่ง

ตามการจดัการความถ่ีของไฟ  

1) พื้นท่ีป้องกนัไฟ (Fire protection area) พบ

พรรณไมท้ั้งหมด 37 ชนิด 28 สกุล ใน 19 วงศ ์มี

ค่าความหลากชนิดตาม Shannon – Wiener index 

เท่ากบั 2.68 โดยมีจาํนวนตน้ทั้งหมด 2,976 ตน้ต่อ

เฮกแตร์ และมีพื้นท่ีหน้าตัดรวม 17.834 ตาราง

เ ม ต ร ต่ อ เ ฮ ก แ ต ร์  โ ด ย ว ง ศ์ เ ด่ น ต า ม ข น า ด

พื้นท่ีหนา้ตดั (basal area) รวม 5 วงศแ์รกพบกลุ่ม

ไมว้งศ์ยาง (Dipterocarpaceae) มากท่ีสุด 10.454 

ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ รองลงมาไดแ้ก่ ไมว้งศก่์อ 

(Fagaceae) ไม้วงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) ไม้

วงศ์แสลงใจ (Loganiaceae) และไม้วงศ์ตะคร้อ 

(Sapindaceae) มีพื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากบั 2.441, 1.662, 

1. 529 แ ล ะ  0. 305 ต า ร า ง เ ม ต ร ต่ อ เ ฮ ก แ ต ร์  

ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาจากค่าดชันีความสําคญั 

( IVI)  ข อ ง พัน ธ์ุ ไ ม้  5 ลํา ดับ แ ร ก พ บ  พ ล ว ง 

(Dipterocarpus tuberculatus) เป็นไม้เด่นท่ีมีค่า

มากท่ีสุดถึงร้อยละ 64.09  รองลงมาได้แก่ เต็ง 

(Shorea obtusa) แสลงใจ (Strychnos nux-vomica) 

รั ก ใ ห ญ่  ( Gluta usitata)  แ ล ะ ก่ อ แ ห ล ม 

(Lithocarpus magneinii) โดยมีค่าความสาํคญัร้อย

ละ 52.57, 29.14, 21.61 และ 20.23 ตามลําดับ   

และอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 2) 

2) พื้ น ท่ี ท่ี ไ ม่ มี ก า ร ป้ อ ง กัน ไ ฟ  (No-fire 

protection area)  พบพรรณไมท้ั้งหมด 31 ชนิด 28 

สกุล ใน 17 วงศ ์มีค่าความหลากชนิดตามรูปแบบ

ของ Shannon-Wiener index of species diversity 

เท่ากบั 2.27 โดยมีจาํนวนตน้ทั้งหมด 1,728 ตน้ต่อ

เฮกแตร์ และมีพื้นท่ีหน้าตัดรวม 17.581 ตาราง

เ ม ต ร ต่ อ เ ฮ ก แ ต ร์  โ ด ย ว ง ศ์ เ ด่ น ต า ม ข น า ด

พื้นท่ีหนา้ตดั (basal area) รวม 5 วงศแ์รกพบกลุ่ม

ไมว้งศ์ยาง (Dipterocarpaceae) มากท่ีสุด 11.947 

ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ รองลงมาไดแ้ก่ ไมว้งศส์น 

( Pinaceae)  ไ ม้ว ง ศ์ห ว้า  ( Myrtaceae)  ไ ม้ว ง ศ์

มะขามป้อม (Phyllanthaceae) และไมว้งศต์ะคร้อ 

(Sapindaceae) มีพื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากบั 2.659, 0.893, 

0. 418 แ ล ะ  0. 391 ต า ร า ง เ ม ต ร ต่ อ เ ฮ ก แ ต ร์  

ตามลาํดับ เม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีความสําคญั 

( IVI)  ข อ ง พัน ธ์ุ ไ ม้  5 ลํา ดับ แ ร ก พ บ  พ ล ว ง 

(Dipterocarpus tuberculatus) เป็นไม้เด่นท่ีมีค่า

มากท่ีสุดถึงร้อยละ 100.63  รองลงมาไดแ้ก่ กา้ว 

( Tristaniopsis burmanica var.  rufescens)  เ ต็ ง 

(Shorea obtusa)  เหมือดโลด (Aporosa villosa) 

แ ล ะ ก่ อ สี เ สี ย ด  ( Quercus poilanei) โ ด ย มี ค่ า

ความสําคัญเท่ากับร้อยละ 44.06, 33.09, 22.25 

และ 13.71 ตามลาํดบั และอ่ืน ๆ ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่ 1 การใชป้ระโยชน์จากป่าในรอบระยะเวลา 1 ปี 

เดือน/รูปแบบการใช้ประโยชน์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ไมฟื้นและไมโ้ครงสร้าง x x x x x     x x x 

ของป่า  x x x x x x x x    

   -ไข่มดแดง  x x x         

   - เห็ดป่า      x x x x    

พืชในพิธีกรรม x x         x  

อ่ืน ๆ x x x        x x 

หมายเหตุ: x มีการใชป้ระโยชน์ 
 

เม่ือเปรียบเทียบผลของไฟป่าท่ีมีต่อความ

หนาแน่นของตน้ไม ้พบว่าแปลงท่ีมีการป้องกนัไฟ

และอาจเกิดไฟป่าบา้งเป็นคร้ังคราวประมาณ 3-5 ปี

ต่อคร้ัง ซ่ึงเม่ือเกิดไฟป่าชาวบา้นจะช่วยกนัดบัไฟ 

มีจาํนวนตน้มากกว่าแปลงท่ีมีไฟไหมป้ระจาํทุกปี 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรกานต ์(2555) ศึกษา

ผลของการจัดการไฟป่าและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพของป่าเต็งรัง ค่ายสมเด็จพระบรมราช

ชนนี อํา เภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม่ โดย

เปรียบเทียบแปลงท่ีมีไฟทุกปี กับ มีไฟไหมเ้ป็น

คร้ังคราว จะมีตน้ไม ้2,675 และ 2,450 ตน้ต่อเฮก

แตร์ ตามลาํดับ นอกจากน้ี ค่า Shannon-Wiener 

index  ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอีกดว้ย กล่าวคือ 

แ ป ล ง ท่ี มี ไ ฟ ไ ห ม้เ ป็ น ค ร้ั ง ค ร า ว มี ค่ า สู ง ก ว่ า 

นอกจากน้ี สาโรจน์ และคณะ (2555) ศึกษาความ

หลากชนิดพนัธ์ุไมแ้ละการสะสมคาร์บอนในป่า

เต็ง รัง ท่ี มีไฟป่าและไม่มีไฟป่า บริเวณสถานี

วนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ผล

การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีเช่นกนั 

อย่างไรก็ดีระบบนิเวศป่าเต็งรัง หรือป่าเต็งรัง     

ผสมสน เป็นระบบนิเวศป่าท่ีตอ้งการไฟป่าเพื่อ

รักษาระบบนิเวศของป่าชนิดน้ีไว ้การจัดการท่ี

เหมาะสมโดยการใหค้วามรู้แก่ชุมชนจึงเป็นเร่ืองท่ี

มีความสําคญัในทางตรงกันขา้มถ้าปล่อยให้ไฟ

เกิดข้ึนโดยปราศจากการควบคุมไฟจะทําลาย

สงัคมพืชใหแ้คระแกร็นและอาจกลายเป็นป่าทุ่งใน

ท่ีสุด (Cooling, 1968; สนัตแ์ละคณะ, 2534)  เพราะ

ป่าเตง็รังเป็นสังคมป่าท่ีมีไฟป่าเป็นตวักาํหนด ใน

การคงชนิดพนัธ์ุในสังคมพืชและการทดแทนของ

พืช  แต่ถา้ป่าเตง็รังถูกทาํลายอยา่งส้ินเชิงจะตอ้งใช้

เวลา 60 ปีเพื่อการฟ้ืนสภาพ (gap phase) ใชเ้วลา 62 

ปีในการพัฒนา(building phase) และใช้เวลาอีก 

122 ปีในการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นป่าท่ี

สมบูรณ์ (Dhanmanonda, 1994) 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาการกระจายของชั้น

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอกน้อยกว่า 20 30 

40 50 60 70 และ 80 เซนติเมตร พบว่ามีความ

แ ต ก ต่ า ง กัน ทั้ ง ส อ ง พื้ น ท่ี  ( p- value < 0 . 0 1)          

(ภาพท่ี 1)  โดยในแปลงพื้นท่ีป้องกนัไฟ (ซา้ยมือ) 

มีไฟป่าเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวมีจาํนวนตน้ไมท่ี้มี

ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางพียงอกตั้งแต่ 20 เซนติเมตร
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ลงมามากกว่าแปลงพื้นท่ีท่ีไม่มีการป้องกันไฟ 

(ขวามือ) ซ่ึงเกิดไฟป่าทุกปีอย่างชัดเจนไฟป่าท่ี

รุนแรงนอ้ยเปลวไฟตํ่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ป่าไม ้โดยช่วยเพิ่มการงอกของเมลด็ท่ีเปลือกหุ้ม

แข็ง หรือช่วยทาํให้ผืนป่าโล่งส่งเสริมให้ผลของ

ไมก้ลุ่มตระกูลยางสัมผสัพื้นดินโดยตรงทาํให้มี

โอกาสเพิ่มร้อยละของการงอกให้สูงข้ึน ในทาง

ตรงกนัขา้มไฟป่าท่ีรุนแรงมากจะทาํความเสียหาย 

ทาํให้ตน้ไมใ้หญ่เจริญเติบโตชา้ลง ลูกไม ้ไมพ้ื้น

ล่างตาย และยงัส่งผลให้ความหลากหลายและ

ความหนาแน่นของสัตวท่ี์มีขาเป็นปลอ้งหลงัเกิด

ไฟป่าลดลงอีกดว้ย (อาภรณ์ และคณะ 2541)  

จากขอ้มูลการทาํเวทีชุมชนทาํให้ได้ขอ้มูล

สนบัสนุนเพิ่มเติม กล่าวคือ ในแปลงท่ีป้องกนัไฟ 

ซ่ึงเกิดไฟป่าเป็นคร้ังคราว และชาวบ้านมีการ

จดัการโดยคณะกรรมการป่าชุมชนช่วยกนัดูแล

เม่ือเกิดไฟ มีความหนาแน่นของตน้ไมม้ากกว่า

แปลงท่ีเกิดไฟทุกปี เพราะป่าเต็งรังท่ีถูกไฟไหม้

ทุก ๆ ปี ทาํใหจ้าํนวนชนิดไม ้ความหนาแน่นของ

ต้ น ไ ม้ แ ล ะ ก ล้ า ไ ม้ ล ด ล ง  ( Sukwong and 

Dhamanitayakul, 1977 และ สุกัญญา 2532) และ

การศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ 

สาโรจน์และคณะ (2555) 

3. ผลของไฟป่าต่อการเจริญเติบโตทางดา้น

ความสูงของหน่อท่ีแตกจากตน้ไมท่ี้ถูกตดัไปใช้

ประโยชน์ การกระจายของจาํนวนตน้ไมต้ามชั้น

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียงอกของพรรณไมท่ี้มี

ข น า ด เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ล า ง เ พี ย ง อ ก ตั้ ง แ ต่  1. 0 

เซนติเมตร ข้ึนไปในด้านการเจริญเติบโตทาง

ความสูงของหน่อพบว่า รูปแบบการกระจายของ

ค่าความสูงจะมีการกระจายของชั้นแตกต่างกนัทั้ง

สองพื้นท่ีในช่วงชั้นตั้งแต่ชั้นขนาดความสูงตั้งแต่ 

45 เ ซ น ติ เ ม ต ร  เ ป็ น ต้ น ไ ป  ( Two- sample 

Kolmogorov- Smirnov test, p- value < 0 . 0 0 1) 

(ภาพท่ี 2)  

จากภาพท่ี 2 แสดงการกระจายของจาํนวน

ตน้ไมต้ามชั้นขนาดความสูงสูงสุดของหน่อท่ีเกิด

ในแต่ละตอ ของแปลงพื้นท่ีท่ีมีการป้องกันไฟ

ดา้นซา้ยมือ ซ่ึงเกิดไฟไหมเ้ป็นบางคร้ังคราว (3-5 

ปี/คร้ัง) จะมีขนาดความสูงสูงสุดของหน่อแต่ละ

ตอท่ีความสูง 20-40 เซนติเมตร อธิบายไดว้่า การ

ช่วยกนัป้องกนัไฟป่าของชุนชน ช่วยให้ตน้ไมท่ี้

ถูกตดัไปใชป้ระโยชน์เม่ือมีการแตกหน่อข้ึนมามี

โอกาสรอดตาย และมีการเจริญเติบโตทางด้าน

ความสูงได้ดีกว่าแปลงท่ีปล่อยให้เกิดไฟทุกปี 

และจะช่วยให้ป่าสามารถฟ้ืนตัวได้ดีกว่า  เม่ือ

พิจารณาตารางท่ี 3 ลกัษณะการถูกรบกวนของ

ตน้ไมใ้นแปลงทั้งสองแปลงแตกต่างกนัออกไป 

กล่าวคือ แปลงพื้นท่ีท่ีมีการป้องกนัไฟ มีจาํนวน

ตอท่ีถูกตัด 60 ตอ ในแปลง 50 x 50 เมตร ซ่ึง

มากกว่าแปลงท่ีโดนไฟไหมเ้กือบ 2 เท่า แสดงให้

เห็นว่าในอดีตพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวมีการตดัไม้

ออกไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง

เขม้ขน้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเขา้ถึงง่ายเพราะ

อยู่ใกล้ชุมชนและใกล้ทางเดิน ง่ายต่อการนํา

ออกมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงตอดงักล่าวเป็นตอท่ีแห้ง

ตายแล้วและ เ ป็นตอท่ี มีขนาดใหญ่  แ ต่ เ ม่ือ

พิจารณา จาํนวนของต้นท่ีตัดไปใช้ประโยชน์ 

และกําลังแตกหน่อข้ึนมาใหม่ จะพบได้อย่าง

ชดัเจนว่า แปลงพื้นท่ีท่ีไม่มีการป้องกนัไฟ ซ่ึงมี

ไฟเขา้ทุกปี และชุมชนเขา้ไปดูแลไม่ทัว่ถึงจาํนวน

กอท่ีแตกหน่อข้ึนมา (number of clump) มากกว่า
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ในแปลงพื้นท่ีท่ีมีการป้องกันไฟ ท่ี 530 และ       

395 clump/50x50 เมตร ตามลาํดบั ทั้งน้ีเพราะว่า

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มาชุมชนเร่ิมมีการอนุรักษ์

ป่าชุมชนแห่งน้ีอยา่งจริงจงั จะเห็นไดจ้ากมีการตั้ง

คณะกรรมการป่าชุมชนข้ึนในปี พ.ศ.2557 ทาํให้

ป่าชุมชนในแปลงพื้นท่ีท่ีมีการป้องกนัไฟ มีการ

ตดัไปใชป้ระโยชน์ไดย้ากข้ึน จึงไปใชป้ระโยชน์

พื้นท่ีป่าท่ีไกลออกไป นอกจากน้ีผลของการ

จดัการป่าชุมชนโดยจดัตั้งคณะกรรมการช่วยดูแล 

จัดการป้องกันไฟป่าย ังส่งผลให้ป่าชุมชนใน

แปลงพื้นท่ีท่ีมีการป้องกนัไฟ ซ่ึงมีไฟเขา้เป็นคร้ัง

คราว มีความสูงของหน่อท่ีแตกออกมาจากตอท่ี

ถู ก ตั ด สู ง ก ว่ า แ ป ล ง ท่ี มี ไ ฟ เ ข้ า ทุ ก ปี ท่ี                        

62.5 เซนติเมตร และ 37.5 เซนติเมตร ตามลาํดบั 

ช้ีให้เห็นว่าแปลงพื้นท่ีท่ีมีการป้องกนัไฟ ท่ีมีการ

ควบคุมไฟป่า ต้นไม้ท่ีแตกออกมาจากตอ มี

โอกาสท่ีจะรอดตายและพัฒนาเป็นต้นไม่ท่ี

สมบูรณ์เพื่อทดแทนตน้ท่ีถูกตดัออกไปไดดี้กว่า

แปลงพื้นท่ีท่ีไม่มีการป้องกนัไฟ ท่ีเกิดไฟไหมทุ้ก

ปี ผลของการป้องกันไฟยงัช่วยทาํให้ตน้ไมใ้น

แปลงท่ีไม่ถูกไฟไหม้มีจาํนวนต้นไม้ท่ีมีขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลางมากกว่าหรือเท่ากบั 1 เซนติเมตร 

( Dbh >= 1 cm.) แตกต่างกับแปลงท่ีถูกไฟไหม้

ทุ ก ปี อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง  ( Two- sample 

Kolmogorov- Smirnov test,  p- value < 0 . 0 0 1 )  

(ตารางท่ี 3) 

4. ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้นป่า

ไผ่ ส่งผลต่อจาํนวนและการเจริญเติบโตของกลา้

ไมส้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเปรียบเทียบพื้นท่ีท่ี

มีการป้องกนัไฟ (แปลงตวัอยา่งท่ี 1) ซ่ึงเกิดไฟป่า 

3-5 ปี/คร้ัง และชุมชนมีการควบคุมไฟดว้ยการดบั

ไฟป่า ทาํแนวกนัไฟ มีจาํนวนกลา้ไมส้น และการ

เจริญเติบโตของกลา้ไมส้นแตกต่างไปจากพื้นท่ีท่ี

ไม่มีการป้องกนัไฟ  

(แปลงตวัอยา่งท่ี 2) ซ่ึงเกิดไฟทุกปี กล่าวคือ 

เม่ือพิจารณาจาํนวนของกลา้ไมใ้นแปลงขนาด 50 

x 50 เมตร พบว่าแปลงท่ีไม่มีการกนัไฟ มีจาํนวน

กล้าไม้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (Mann-

Whitney U Test) ถึง 2 เท่าตวั ทั้ งน้ีอธิบายได้ว่า 

พื้นท่ีเกิดไฟไหมทุ้กปี ไฟช่วยทาํใหผ้นืป่าโล่งช่วย

ส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใน

การงอกของเมลด็สนท่ีตกลงมาและพบในความถ่ี

ท่ี ม า ก ก ว่ า  แ ต่ เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า  ค่ า เ ฉ ล่ี ย

เส้นผ่าศูนยก์ลางท่ีระดบัคอรากนอ้ยท่ีสุด และค่า

ความสูงเฉล่ียของตน้กลา้ พบว่า พื้นท่ีป้องกนัไฟ

มีค่าสูงกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

โดยค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนยก์ลางท่ีระดบัคอราก

มีค่า 4.89 และ 0.97 มิลลิเมตร ตามลาํดบั และค่า

ความสูงเฉล่ีย เท่ากบั 15.88 และ 3.66 ตามลาํดบั 

(ตารางท่ี 4) ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั กอบ

ศักด์ิ  และคณะ (2556) ท่ีพบว่า การเผาป่ามี

ผลกระทบต่อความสูงของกลา้ไมโ้ดยทาํให้ความ

สูงเฉล่ียของลูกไมล้ดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่ 2  ค่าดชันีความสาํคญัทางนิเวศวทิยา (IVI) ของชนิดพรรณไมใ้นพื้นท่ีแปลงตวัอยา่ง 

No. Thai name/Botanical name Basal area 

(m2/ha) 

No. individuals/ha IVI 

(%) 

Fire protection area (3-5yr) 

1 พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) 6.182 584 64.09 

2 เตง็ (Shorea obtusa) 4.244 576 52.57 

3 แสลงใจ (Strychnos nux-vomica) 1.599 332 29.14 

4 รักใหญ่ (Gluta usitata) 1.662 144 21.61 

5 ก่อแหลม (Lithocarpus magneinii) 0.984 216 20.23 

6 ก่อสีเสียด (Quercus poilanei) 0.739 96 13.16 

7 แขง้กวางดง (Wendlandia paniculata) 0.172 176 12.76 

8 เหมือดโลด (Aporosa villosa) 0.266 88 9.54 

9 มะก่อ (Lithocarpus cerifer) 0.255 104 8.85 

10 กา้ว (Tristaniopsis burmanica) 0.273 92 8.15 

 Other species 1.473 568 59.90 

 sum 17.834 2976 300 

No-fire protection area 

1 พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) 10.325 432 100.63 

2 กา้ว (Tristaniopsis burmanica) 0.876 432 44.06 

3 เตง็ (Shorea obtusa) 1.622 256 33.90 

4 เหมือดโลด (Aporosa villosa) 0.261 152 22.25 

5 ก่อสีเสียด (Quercus poilanei) 0.112 92 13.71 

6 สนสองใบ (Pinus latteri) 1.950 4 12.03 

7 รักใหญ่ (Gluta usitata) 0.340 48 8.94 

8 ตะคร้อ (Schleichera oleosa) 0.391 72 8.50 

9 รกฟ้า (Terminalia alata) 0.213 32 7.99 

10 สนสามใบ (Pinus kesiya) 0.710 4 4.97 

 Other species 0.782 204 43.01 

 sum 17.581 1728 300 
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ภาพที่ 1 การกระจายของจาํนวนตน้ไมต้ามชั้นขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอกของแปลงพื้นท่ีป้องกนัไฟ 

(ดา้นซ้าย) และแปลงพื้นท่ีท่ีไม่มีการป้องกนัไฟ (ดา้นขวา) โดยมีลกัษณะการกระจายของจาํนวนตน้ไม้

แตกต่างกนั (Two-sample Kolmogorov-Smirnov test, D = 0.11552, p-value = 0.001359) 

 

 
ภาพที่ 2  การกระจายของจาํนวนตน้ไมต้ามชั้นขนาดความสูงสูงสุดของหน่อในแต่ละตอท่ีถูกตดัของแปลง

พื้นท่ีท่ีมีการป้องกันไฟ (ดา้นซ้าย) และ แปลงพื้นท่ีท่ีไม่มีการป้องกันไฟ (ดา้นขวา) โดยมีลกัษณะการ

กระจายของจาํนวนตน้ไมแ้ตกต่างกัน Two-sample Kolmogorov-Smirnov test (D = 0.11552, p-value = 

0.001359) 
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ตารางที่  3  ลกัษณะการถูกรบกวน และจาํนวนไมย้ืนตน้ในแปลงตวัอย่างขนาด 50X50 เมตร โดยการ

วิเคราะห์แบบ Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 
 

Status Characteristics (no.plot-1) Fire protection area No-fire protection area Total P-Value 

Disturbed status (Stump& Sprouts)     

 No of stump 60 24 84  

 No of clump  395 530 925  

 Clump height <= 45 cm. 211 391 602 <0.001 

 Clump height > 45 cm. 304 187 491 0.001 

 Average clump height 56.2 37.5 - <0.001 

 All tree cutting 455 554 1009  

Live tree Standing     

 Dbh >= 1 cm. 742 431 1173 <0.01 

 Dbh <= 5 cm. 474 232 706 NS 

 Dbh >5 cm. 270 200 470 NS 

 Dbh <= 20 cm. 702 388 1090 0.03 

 Dbh > 20 cm. 42 44 86 NS 

 Dbh <= 30 cm. 732 420 1152 0.003 

 Dbh > 30 cm. 12 12 24 NS 

 Dbh <= 40 cm. 743 429 1172 0.002 

 

ตารางที ่4   ค่าเฉล่ียลกัษณะการเติบโตของกลา้สนในแปลงขนาด 10 x 10 เมตร (25 แปลงยอ่ย) 

Parameters Fire protection area No-fire protection area Mann-Whitney U Test 

Number of seedling 28 61 * 

Frequency 14 18 - 

Min.dia (mm) 4.89 0.97 ** 

Max.dia (mm) 9.71 2.00 NS 

Mean.dia (mm) 11.91 4.86 NS 

Mean.heigth (cm) 15.88 3.66 ** 
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สรุป 

1. พื้นท่ีป่าชุมชนบา้นป่าไผ่เป็นสังคมพืชป่า

เตง็รังผสมสน (deciduous dipterocarp forest with 

pine) พบพรรณไม ้43 ชนิด 33 สกลุ 20 วงศ ์แปลง

ตวัอย่างท่ี 1 ท่ีการกันไฟป่า 3-5 ปี พบพรรณไม้

ทั้ งหมด 37 ชนิด 28 สกุล ใน 19 วงศ์ มีค่าความ

หลากชนิดตามรูปแบบของ Shannon – Wiener 

index of species diversity เ ท่ากับ  2.68 พัน ธ์ุไม้

เด่นจากค่าดัชนีความสําคญั (IVI) ของพนัธ์ุไม้

ม า ก ท่ี สุ ด  ไ ด้ แ ก่  พ ล ว ง  ( Dipterocarpus 

tuberculatus) ในส่วนของแปลงท่ี 2 ท่ีการปล่อย

ใหไ้ฟป่าเขา้ทุกปีพบพรรณไมท้ั้งหมด 31 ชนิด 28 

สกุล ใน 17 วงศ ์มีค่าความหลากชนิดตามรูปแบบ

ของ Shannon – Wiener index เท่ากับ 2.27 โดย 

พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) เป็นไมเ้ด่นท่ี

มีค่า IVI มากท่ีสุด 

2. ผลของไฟป่าต่อการเจริญเติบโตทางดา้น

ความสูงของหน่อท่ีแตกจากตน้ไมท่ี้ถูกตดัไปใช้

ประโยชน์   

การป้องกนัไฟป่าของชุนชน ช่วยใหต้น้ไมท่ี้

ถูกตดัไปใชป้ระโยชน์เม่ือมีการแตกหน่อข้ึนมามี

โอกาสรอดตาย และมีการเจริญเติบโตทางด้าน

ความสูงไดดี้กวา่แปลงท่ีปล่อยใหเ้กิดไฟทุกปี  

3. ผลกระทบจากการเข้าใช้ประโยชน์ไม้ 

พบว่าการเขา้ถึงพื้นท่ีไดง่้าย และสะดวกในการ

ชกัลากไมมี้ผลต่อการสืบต่อพนัธ์ุของพรรณไมสู้ง 

ดังนั้ น การออกระเบียบการใช้ไม้ในป่าชุมชน 

และมีคณะกรรมการชุมชนคอยกาํกบัดูและการใช้

ประโยชน์อย่างจริงจังมีความจําเป็นต้องเร่ง

ดาํเนินการ และจากการท่ีชุมชนเร่ิมมีการอนุรักษ์

ป่าชุมชนแห่งน้ีอย่างจริงจัง ทําให้ป่าชุมชนท่ี

ป้องกันไฟใกล้กับหมู่บ้านนั้ นมีการตัดไปใช้

ประโยชน์ไดย้ากข้ึนการป้องกันไฟป่ายงัส่งผล 

หน่อท่ีแตกออกมาจากตอท่ีถูกตดัสูงกว่าแปลงท่ีมี

ไฟเขา้ทุกปี แสดงให้เห็นว่า การป้องกันไฟป่า 

ช่วยทาํให้ตน้ไมท่ี้แตกออกมาจากตอ มีโอกาสท่ี

รอดตายและพัฒนาเป็นต้นไม้ท่ีสมบูรณ์เพื่อ

ทดแทนตน้ท่ีถูกตดัออกไปได้ดีกว่า นอกจากน้ี

การป้องกนัไฟยงัช่วยทาํให้ตน้ไมใ้นแปลงท่ีไม่

ถู ก ไ ฟ ไ ห ม้ มี จํ า น ว น ต้ น ไ ม้ ท่ี มี ข น า ด

เส้นผา่ศูนยก์ลางมากกว่าหรือเท่ากบั 1 เซนติเมตร  

เพิ่มจาํนวนมากข้ึนมากกวา่พื้นท่ีไฟไหมทุ้กปี 

4. ผลของไฟป่าต่อการเติบโตของกลา้ไมส้น 

การเกิดไฟปาข้ึนบ่อยคร้ังมีผลต่อการสร้าง

สภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด

สน ทาํให้กลา้ไมมี้ความหนาแน่นมากข้ึน แต่การ

เกิดไฟบ่อยคร้ังเกิดไปก็มีผลต่อการเติบโตด้าน

เส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีระดบัคอราก และความสูงของ

ตน้กลา้ ซ่ึงไฟทาํให้การเติบโตทั้งสองดา้นน้ีตํ่า

มากเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ีป้องกันไฟ ดังนั้น 

การใชไ้ฟในการจดัการการตั้งตวัของกลา้ไมส้น

ควรต้องพิจารณาถึงความถ่ีของการใช้ไฟด้วย 

เพื่อให้กลา้ไมส้นตั้งตวัเป็นไมรุ่้นและไมใ้หญ่ใน

อนาคต  
 

เอกสารอ้างองิ 

กรมป่าไม้. 2558. คู่มือการปฏิบัติงานตามแนว

ทางการจัดทาโครงการป่าชุมชนของกรมป่า

ไม้. กรุงเทพฯ: ส่วนส่งเสริมการจดัการป่า

ชุมชน กรมป่าไม.้ 

กอบศกัด์ิ วนัธงไชย วรเดช ตะรุสะดาํรงเดช และ 

ขวญัชยั ชินวงษ ์2556. ผลกรทบของการเผา

ต่อการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติในป่าสนภูกุ่ม
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ข้าว อุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว . ใน  การ

ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิชาการ

เครือข่ายงานวิจยันิเวศวิทยาป่าไมป้ระเทศ

ไทย คร้ังท่ี 2 ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ระหว่าง

วนัท่ี 24-26 มกราคม 2556 

ชูศรีไตรสนธิ, ปริทรรศน์ ไตรสนธิและทศันียพร 

สุขโชติ. 2546. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ
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บทคัดย่อ:การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพและปัจจัยส่ิงแวดลอ้มในสังคม

พืชป่าผลดัใบป่าชุมชนบา้นแม่เชียงรายลุ่ม ตาํบลแม่พริก 

อาํเภอแม่พริก จังหวดัลาํปาง เก็บรวบรวมขอ้มูลแปลง

ตวัอยา่ง ขนาด 40 x 40 เมตร จาํนวน 25 แปลง ดว้ยวธีิการ

สุ่มสาํรวจอยา่งเป็นระบบ (Systematic sampling method) 

ในพ้ืนท่ีป่าชุมชน จาํนวน 24,000 ไร่ ทาํการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่ิงแวดลอ้มกบัชนิดพนัธ์ุไม ้

โดยใช้วิ ธี  Canonical Correspondence Analysis (CCA) 

ผลการศึกษา พบว่า  ป่าชุมชน มีความหลากหลายทาง

ชี ว ภ า พ (Shannon-Wiener Index) เ ท่ า กั บ  2.486  

ประกอบดว้ยชนิดพนัธ์ุไม้ 197 ชนิด 144 สกุล และ 62 

วงศ ์ผลวิเคราะห์ CCA พบว่า ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อ

องคป์ระกอบและการกระจายของชนิดพนัธ์ุไม ้129 ชนิด 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยความสูงจาก

ระดับนํ้ าทะเล ระยะห่างจากลํานํ้ า  ความช้ืนในดิน 

อินทรียว์ตัถุในดิน และระยะห่างจากหมู่บา้น เป็นปัจจยั

ส่ิงแวดลอ้มหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบและการ

กระจายของชนิดพนัธ์ุไม ้

คาํสําคญั: ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าผลดัใบ ปัจจยั

ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการป่าชุมชน  

Abstract: This study aims to assess the impact of 

environmental factors on tree species and biodiversity in 

the Ban Mae Chiang Rai Lum Community Forest in 

Lampang Province. Twenty-five 40 x 40 m (0.16 ha) 

plots were created in the forest and used as samples to 

project the biodiversity of the total 3,925 ha area. The 

ecological gradient of vegetation was evaluated using a 

Canonical Correspondence Analysis (CCA) and used to 

examine the environmental factors that impacted tree 

species composition and distribution. The results show 

that the Shannon-Wiener Index of the community forest 

was 2.486, encompassing 197 species, 144 genera and 62 

plant families. The CCA ordination identified that certain 

environmental factors had affected tree species (p<0.05); 

elevation, distance to streams, soil moisture, organic 

matter, and distance to communities were the factors 

most impactful on species composition and distribution. 

Keyword: biodiversity, deciduous forest, environmental 

factors, community forest management  
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บทนํา 

ประเทศไทยจัดอยู่ ในประเทศท่ีมีความ

หลาก หลาย ทางชีวภาพ สูง  ด้ว ยพื้ น ท่ี ป่ าไ ม้

ครอบคลุม 32.68% ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศ 

(กรมป่าไม,้ 2562) โดยประกอบดว้ยชนิดพนัธ์ุพืช 

ประมาณ 15,000 ชนิด หรือ 8% ของชนิดพนัธ์ุพืช

ท่ีพ บทั่ว โลก  (Office of Natural Resources and 

Environmental Policy and Planning, 2009)  

แนวคิดดา้นการจดัการป่าชุมชนในปัจจุบนัได้

มีความบทบาทอยา่งมากในการจดัการป่าไมอ้ยา่ง

ย ัง่ยืน โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้

พระราชบญัญติัป่าชุมชน เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 

2562 ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหร้าษฎรในชุมชนได้

มีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนกบัภาครัฐอยา่ง

ถูกตอ้งตามกฏหมาย (พระราชบญัญติัป่าชุมชน, 

2562)  จากขอ้มูลตั้ งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบนั มี

ชุมชนไดข้ึ้นทะเบียนจดัตั้งป่าชุมชนกบักรมป่าไม้

ไปแลว้ มากกว่า 15,800 หมู่บา้น ครอบคลุมพื้นท่ี

กว่า 7.4 ลา้นไร่ หรือประมาณ 7% ของพื้นท่ีป่าไม้

ทั้งหมดของประเทศ (กรมป่าไม,้ 2562) 

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าการดาํเนินการจดัการ

ป่าชุมชนประเทศไทยท่ีผ่านมาค่อนขา้งประสบ

ความสําเร็จในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

และสามารถอาํนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน

ท้องถ่ินในด้านการดํารงชีพ และสร้างรายได้

ให้กบัชุมชน แต่ยงัคงพบว่า มีความสุญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ชนิด

พนัธ์ุพืชอยา่งนอ้ย 1,442 ชนิด ถูกจดัอยูบ่ญัชีพืชท่ี

ถู ก คุ ก ค า ม (Department of National Parks, 

Wildlife and Plant Conservation, 2017) โดยปัจจยั

ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งผล

กระทบต่อชนิดพนัธ์ุพืชในการศึกษาในหลายๆ 

พื้ น ท่ี  (Zhao et al., 2015; Zhang et al., 2013; 

Oliveira-Filho et al., 1998) 
 

 นอกจากน้ี กอปรกบัขอ้มูลการศึกษาใน

ระดบัพื้นท่ีในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนิดพนัธ์ุไม ้เพื่อ

ใช้สําหรับการวางแผนการจดัการป่าไมใ้นพื้นท่ี

ป่าชุมชนของประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจํากัด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพื้นท่ีป่าผลดัใบ (Deciduous 

Forest) ท่ีมีกระจายอยู่ทัว่ประเทศกว่า 18% (กรม

ป่าไม้, 2562) ของพื้นท่ีป่าทั้ งหมด ซ่ึงจากผล

ดังกล่าวอาจกระทบต่อการบริหารจัดการป่า

ชุมชนให้ เ ป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่ อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  

ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. ประเมินความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไมใ้น

พื้นท่ีป่าชุมชน  2. ศึกษาปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผล

ต่อกระทบต่อองค์ประกอบและการกระจายของ

ชนิดพนัธ์ุไม ้และ 3. หาแนวทางในการจดัการป่า

ชุ ม ช น อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น  เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพและอํานวยประโยชน์     

แก่ราษฎรในชุมชน 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. พืน้ทีศึ่กษา   

 ดํา เ นินการในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านแม่

เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี 3 ตาํบลแม่พริก อาํเภอแม่พริก 

จงัหวดัลาํปาง โดยป่าชุมชนแห่งน้ี ไดด้าํเนินการ

ข้ึนทะเบียนป่าชุมชนกบักรมป่าไม ้ตั้งแต่ปี 2551 

เน้ือท่ี 24,000ไร่ ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก 

จงัหวดัลาํปาง สภาพป่าโดยทัว่ไปเป็นป่าผลดัใบ 

(Deciduous Forest) ประกอบดว้ย ป่าเบญจพรรณ 
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(Mixed Deciduous Forest) แ ล ะ ป่ า เ ต็ ง รั ง             

(Dry Dipterocarp Forest) ท่ี มี ค ว า ม สู ง จ า ก

ระดบันํ้าทะเลประมาณ 140 – 160 เมตร  
  

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

2.1 ขอ้มูลดา้นชนิดพนัธ์ุไม ้

ทาํการวางแปลงสาํรวจในพื้นท่ีศึกษา จาํนวน 

25 แปลงตวัอย่าง ขนาด 40 x 40 เมตร โดยใชว้ิธี 

Systematic sampling method ในแปลงย่อยขนาด 

10 x 10 เ ม ต ร  เ ก็ บ ข้อ มู ล ต้น ไ ม้  (Tree) ท่ี มี

เส้นผ่าศูนยก์ลางท่ีระดบัความสูงเพียงอก (DBH) 

≥ 4.5 เซนติเมตร ในแปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร 

เก็บขอ้มูลไมห้นุ่ม (Sapling) ท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ท่ีระดบัความสูงเพียงอก (DBH) ˂ 4.5 เซนติเมตร 

ความโต ≥  1.30 เมตร และในแปลงยอ่ยขนาด 1 x 

1 เ ม ต ร  เ ก็ บ ข้ อ มู ล ลู ก ไ ม้  (Seedling) ท่ี มี

เส้นผ่าศูนยก์ลาง (DBH) ˂ 4.5 เซนติเมตร และ

ความสูง ˂1.30 เมตร  

2.2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 

 ทํ า ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า น

ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ  

ลกัษณะดิน และการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ รวม

จาํนวน 8 ปัจจัย ด้านลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ 

ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล (Elevation-EL) ทิศดา้น

ลาด (Aspect-AS) และระยะห่างของแปลงตวัอยา่ง

จากลาํนํ้ า (Distance to streams-DS) ด้านลักษณะ

ดิน ประกอบดว้ย ความเป็นกรดด่าง (Soil acidity-

pH) อิ น ท รี ย์ว ัต ถุ ใ น ดิ น  (Organic matter-OM) 

ฟอสฟอรัสในดิน (Available phosphorus-P) และ

ความช้ืนในดิน (Soil moisture-SM) ส่วนปัจจยัดา้น

ผลกระทบจาการใช้ประโยชน์จากมนุษย ์ทาํการ

รวบรวมข้อมูลระยะห่างจากแปลงตัวอย่างถึง

หมู่บา้น (Distance to communities-DC)  
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี แปลงตวัอย่าง จาํนวน 25 

แปลง ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหมู่ไม ้ตามลกัษณะ

นิเวศวิทยาและองค์ประกอบของชนิดพนัธ์ุไม้ 

ไดแ้ก่ 1.) ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous stand-

MDS) 2. ป่าเต็งรังระดบัตํ่า (Low dry dipterocarp 

stand-LDS) ท่ีมีระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 

˂ 280 เมตร และ 3. ป่าเต็งรังระดบัสูง (High dry 

dipterocarp stand-HDS) ท่ี มี ค ว า ม สู ง จ า ก

ระดบันํ้ าทะเล ˃ 280 เมตรในแต่ละหมู่ไม ้ทาํการ

วิ เคราะห์หาค่าดัชนีความสําคัญของชนิดไม้ 

(Importance Value Index-IVI) และค่าดัชนีความ

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  (Species Diversity 

Indices) ไ ด้แ ก่  1. Species Richness 2. Species 

Evenness 3. Simpson index (D) และ4. Shannon-

Wiener Index (H’) 

ทาํการศึกษาปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบ

ต่อองคป์ระกอบและการกระจายของชนิดพนัธ์ุไม ้

โดยนาํค่าดชันีความสาํคญัของชนิดไม ้(Tree) ท่ีมี

เส้นผ่าศูนยก์ลางท่ีระดบัความสูงเพียงอก (DBH) 

≥ 4.5 เซนติ เมตร และปัจจัย ส่ิงแวดล้อมมา

วิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยวิ ธี  Canonical 

Correspondence Analysis (CCA) โ ด ย ใ ช้

โปรแกรม PC.ORD version 5.10 ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ 
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ผลและวจิารณ์ 

1. องค์ประกอบของชนิดพนัธ์ุไม้ 

ป่ า ชุ ม ช น บ้ า น แ ม่ เ ชี ย ง ร า ย ลุ่ ม 

ประกอบด้วยชนิดพันธ์ุพืช จํานวน 197 ชนิด 

แบ่งเป็น 144 สกุล 62 วงศ ์โดยแบ่งเป็น ไมใ้หญ่ 

(Tree) 129 ชนิด ไมห้นุ่ม (Sapling) 99 ชนิด และ

ลู ก ไ ม้  (Seedling) 141 ช นิ ด  ค่ า ดั ช นี ค ว า ม

ความสําคญั (IVI) ของชนิดพนัธ์ุไมใ้น 5 ลาํดับ

แรกของหมู่ไม้ของสังคมป่าผลัดใบอยู่ในวงศ์ 

Dipterocarpaceae, Fabaceae, Phyllanthaceae, 

Bureraceae, Irvingiaceae, Lythraceae แ ล ะ 

Combretaceae (ตารางท่ี 1)  
 

ตารางที ่1 แสดงค่าดชันีความสาํคญัของชนิดพนัธ์ุ

ไม ้(Importance Value Index) ในแต่ละหมู่ไมใ้น

ป่าชุมชนบา้นแม่เชียงรายลุ่ม จงัหวดัลาํปาง 
 

Stand

 

 

Species  RD RF RDo IVI 

MDS Millettia leucantha  11.66 6.28 7.53 25.47 

Lagerstroemia 

  

7.38 6.28 8.23 21.89 

Millettia brandisiana  8.03 6.02 7.63 21.68 

Antidesma sootepense  10.36 5.76 2.52 18.64 

Pterocarpus 

  

2.85 4.19 7.57 14.61 

LDS Shorea obtusa 12.05 11.51 18.68 42.23 

Sindora siamensis  12.61 6.09 12.34 31.04 

Xylia xylocarpa  10.31 11.32 9.33 30.96 

Canarium subulatum  2.81 3.87 11.33 18.01 

Terminalia mucronata  6.58 6.19 4.78 17.56 

HDS Shorea siamensis 27.05 13.16 26.94 67.16 

Shorea obtusa 13.21 11.88 23.59 48.67 

Dipterocarpus 

  

8.09 6.42 9.94 24.46 

Dipterocarpus 

  

5.75 5.78 6.58 18.11 

Irvingia malayana 0.85 1.61 3.64 6.09 
 

หมายเหตุ: RD = relative density, RF = relative frequency, 

RDo = relative dominance  

 
 

2. ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชุมชน 

ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของ

ชนิดพนัธ์ุไมใ้นพื้นท่ีชุมชนบา้นแม่เชียงรายลุ่ม 

พบว่า ค่าเฉล่ีย Shannon-Wiener Index ของไม้

ใ ห ญ่  (Tree) เ ท่ ากับ  2.486 ไ ม้ห นุ่ ม  (Sapling) 

เท่ากบั 2.251 และลูกไม ้(Seedling) เท่ากบั 2.442 

ตามลาํดับ โดยค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

ของป่าชุมชนอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง แสดงให้

เห็นถึง ศกัยภาพของป่าชุมชนแห่งน้ีในการอาํนวย

ประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนในดา้นการอนุรักษแ์ละ

ใชส้อยประโยชน์ ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ

(Species Diversity Indices) ในพื้นท่ีป่าชุมชน 
 

Type Stand S E D H’ 

Tree                 MDS 31.0 0.79

 

0.88

 

2.682 

LDS 22.7 0.79

 

0.85

 

2.450 

HDS 23.7 0.77

 

0.85

 

2.446 

Average 24.3 0.78

 

0.86

 

2.486 

Sapling            MDS 14.0 0.78

 

0.81

 

2.034 

LDS 18.7 0.76

 

0.83

 

2.241 

HDS 16.7 0.87

 

0.88

 

2.396 

Average 17.4 0.79

 

0.84

 

2.251 

Seedling         MDS 28.2 0.65

 

0.78

 

2.184 

LDS 29.8 0.72

 

0.83

 

2.452 

HDS 29.9 0.75

 

0.86

 

2.567 

Average 29.6 0.72

 

0.83

 

2.442 

 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่ิงแวดล้อมกบัชนิดไม้ 

 ผลก ารวิ เ คราะห์  CCA พ บว่ า  ปัจ จัย

ส่ิงแวดล้อม ทั้ ง  8 ด้าน ได้แ ก่  ความสูงจาก

ระดับนํ้ าทะเล (EL) ทิศดา้นลาด (AS) ระยะห่าง

จ า ก ลํ า นํ้ า  (DS) ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด ด่ า ง  (pH) 

อินทรีย์วตัถุในดิน (OM) ฟอสฟอรัสในดิน (P) 
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ความช้ืนในดิน (SM) และระยะห่างจากหมู่บา้น 

(DC) มีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบและการ

กระจายของชนิดพนัธ์ุไม ้(Tree) จาํนวน 129 ชนิด 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยความสูง

จากระดบันํ้ าทะเล (EL) ระยะห่างจากลาํนํ้ า (DS) 

ความช้ืนในดิน (SM) อินทรีย์วตัถุในดิน (OM) 

และ ระ ย ะ ห่ างจ ากห มู่บ้าน  (DC) เ ป็น ปัจ จัย

แวดลอ้มหลกัต่อการปรากฏชนิดไม ้(ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่ิงแวดลอ้มกบัชนิด

พนัธ์ุไม้ในแปลงตวัอย่าง 25 แปลง ( Δ) ของหมู่ไม้ป่า

เบญจพรรณ (MDS) ป่าเต็งรังระดบัตํ่า (LDS) และป่าเต็ง

รังระดบัสูง (HDS) 

จ า ก ผ ล ก า ร ศึก ษ า  สา ม าร ถอ ธิ บา ย ปัจ จัย

ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อชนิดพนัธ์ุไม ้เป็น 3 กลุ่มต่างๆ 

ดงัน้ี คือ กลุ่มท่ี 1 หมู่ไมใ้นป่าเตง็รังระดบัตํ่า (LDS) 

ในแปลงท่ี 1, 2, 7, 8, 9, 11 และ12 พบการกระจาย

ขอ ง ช นิ ด พัน ธ์ุไ ม้  เ ช่ น  Antidesma ghaesembilla 

(ANGH), Bauhinia bracteata (BABR), Flacourtia 

indica (FLIN), Memecylon edule (MEED) แ ล ะ

Flacourtia rukam (FLRU) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กับระดับความสูงจากระดับนํ้ าทะเล  (EL) ซ่ึง

การศึกษาดังกล่าวสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ  

Teejuntuk et al. (2003) ท่ีรายงานวา่ความหลากหลาย

ของชนิดพนัธ์ุไมใ้นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จะเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 

จนถึงระดบัความสูง 1,800 เมตร  

กลุ่มท่ี 2 ในแปลงท่ี 3, 6, 10, 13, 21 และ 

23 ของหมู่ไม้ป่าเต็งรังระดับตํ่ า (LDS) พบว่า 

ระยะห่างจากลาํนํ้ า (DS) มีความเก่ียวพนัเชิงบวก

กั บ ช นิ ด พัน ธ์ุ ไ ม้  ไ ด้ แ ก่  Ochna integerrima 

(OCIN), Syzygium cumini (SYCU), Madhuca 

dongnaiensis (MADO), Morinda elliptica 

(MOEL) แ ล ะ  Tectona grandis (TEGR) ซ่ึ ง

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดว้่า ชนิดไมใ้นป่า

ผลัดใบมีการพฒันาระบบรากท่ีลึก ช่วยให้พืช

สามารถปรับตวัและเจริญเติบโตในสภาพพื้นท่ีท่ี

แหง้แลง้ (Wessel, 1971) 

กลุ่มท่ี 3 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มส่งผลเชิงลบ

ต่อชนิดไมใ้นป่าชุมชน ในแปลงท่ี 20 ของหมู่ไม้

ป่าเบญจพรรณ (MDS) พบว่า ความช้ืนในดิน 

(SM) มีความสัมพันธ์  (SM) กับชนิดไม้ เ ช่น 

Polyalthia cerasoides (POCE), Zollingeria 

dongnaiensis (ZODO), Hymenodictyon orixense 

(HYOR) และ Zizyphus oenoplia (ZIOE) อธิบาย

แลว้ว่า พืชในสังคมป่าผลดัใบสามารถอยูร่อดและ

ปรับตวัไดใ้นสภาวะท่ีมีความแห้งแลง้ เน่ืองจาก

การมีระบบรากลึก ดงันั้น การกระจายของชนิดไม้

เหล่าน้ีจึงมีความสัมพนัธ์ผกผนักบัความช้ืนในดิน 

ส่วนในแปลงท่ี 14 และ 15 พบว่า วตัถุอินทรียใ์น

ดิ น  (OM) ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ช นิ ด ไ ม้  เ ช่ น 

Pterocarpus macrocarpus (PTMA) แ ล ะ 
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Cratoxylum formosum (CRFO) โดยปรากฏการณ์

น้ี Grime (1997) อธิบายว่า พืชมีความสามารถใน

การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีธาตุอาหาร

ในดินตํ่า และนําไปสู่กระบวนการคดัเลือกตาม

ธรรมชาติ ดงันั้น พืชเหล่าน้ี น่าจะมีความสามารถ

ในการปรับตวัและแข่งขนักบัพืชชนิดอ่ืนๆ ไดดี้ 

จึงทาํใหส้ามารถเจริญเติบโตในป่าผลดัใบท่ีมีธาตุ

อาหารในดินตํ่า ในขณะท่ีแปลง 18 และ 24 ของ

ป่าเต็งรังระดับสูง (HDS) พบว่า ระยะห่างจาก

หมู่บา้น (DC) มีความสัมพนัธ์กบัการกระจายของ

ชนิดไม ้เช่น Wendlandia tinctoria (WETI), Vitex 

peduncularis (VIPE) แ ล ะ  Shorea siamensis 

(SHSI) แสดงให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ของ

มนุษย์ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบและการ

กระจายของชนิดพนัธ์ุไม ้ซ่ึง Måren (2018) กล่าว

ว่า ในพื้นท่ีท่ีอยูใ่กลก้บัหมู่บา้น จะมีการถูกบุกรุก

ทาํลาย และเขา้ถึงการใชป้ระโยชน์มากกวา่พื้นท่ีท่ี

ห่างไกลหมู่บา้น หากไม่มีการติดตามและขาดการ

บงัคบัใชก้ฏระเบียบ ดงันั้น ในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้น

แม่เชียงรายลุ่ม อาจมีความเส่ียงในการสูญเสีย

ชนิดพันธ์ุพืชในพื้นท่ีป่าชุมชน หากไม่มีการ

บริหารจดัการป่าชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

สรุป 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของป่าเต็งรัง โดยเฉพาะ

ปัจจยัดา้นภูมิประเทศ ลกัษณะดิน รวมถึงการใช้

ประโยชน์ของราษฎรในชุมชนบา้นแม่เชียงราย

ลุ่ม จงัหวดัลาํปาง มีผลต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ทั้ งในส่วนขององค์ประกอบและการ

กระจายของชนิดพนัธ์ุไมใ้นพื้นท่ีป่าชุมชน ขณะท่ี 

แหล่งนํ้ าและความช้ืนในดินส่งผลต่อการเพิ่ม

องคป์ระกอบและการกระจายของชนิดพนัธ์ุไมใ้น

ป่าผลัดใบ การพฒันาระบบนํ้ าใต้ดิน เช่น การ

สร้างฝายชะลอนํ้ า  (Check Dam) เพื่อเพิ่มความ

ชุ่มช้ืนในระบบนิเวศป่าไม ้จึงมีความสําคญัต่อ

การจดัการพื้นท่ีป่าชุมชน ซ่ึงจะช่วยให้สภาพป่ามี

ความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พนัธ์ุไมใ้นป่าชุมชน

สามารถเติบโตไดอ้ย่างดี นอกจากน้ีแลว้ ในดา้น

การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน ควรมีการกาํหนด

กฏระเบียบและติดตามการใช้ประโยชน์อย่าง

เคร่งครัด อีกทั้ง ควรมีการส่งเสริมให้ชาวบา้นนาํ

พืชท่ีนิยมใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาเพาะ

ขยายพนัธ์ุเพิ่มเติม เพื่อนํากลับไปปลูกฟ้ืนฟูยงั

พื้นท่ีป่าชุมชน และปลูกเสริมในพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียง

หมู่บา้นหรือในพื้นท่ีเกษตร ซ่ึงนอกจากจะเป็น

การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุไม้ในป่าชุมชนแล้ว ย ัง

สามารถช่วยให้ราษฎรในชุมชนได้สามารถใช้

ประโยชน์และสร้างรายไดใ้ห้กบัครัวเรือนไดอี้ก

ทางหน่ึง ดังนั้ น องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถ

นาํไปสู่การวางแผนพื้นฟูระบบนิเวศป่าไม ้เพื่อ

การจดัการป่าชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
 

กติติกรรมประกาศ 
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(AFoCo) และกรมป่าไม ้ในการให้โอกาสในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี รวมถึง ขอขอบคุณผูน้าํและราษฎร

ในชุมชนบา้นแม่เชียงรายลุ่มท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือ

และช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล

ในพื้นท่ีป่าชุมชน  
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บทคดัย่อ: การวางแปลงถาวรขนาดใหญ่เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงสงัคมพืชระยะยาวในประเทศไทยเร่ิมมี

มาเกือบ 40 ปีแลว้ก็ตาม แต่ยงัขาดการบูรณาการศึกษาเร่ืองนิเวศและความสัมพนัธ์ของสัตวป่์าท่ีปรากฏอยู่

ในแปลงถาวรดงักล่าวออกมาอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนนัก สําหรับแปลงศึกษาสังคมพืชถาวรป่าดิบเขา

บริเวณพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล แม่สา-คอกมา้ได้เร่ิมทาํการศึกษา ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2553 ด้วยแปลงขนาด 16 

เฮกตาร์ โดยไดท้าํการติดตามตน้ไมท่ี้มีเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตรข้ึนไป จาํนวน 

29,308 ตน้ และสาํรวจพบความหลากชนิดของสัตวป่์าไวจ้าํนวน 211 ชนิด ซ่ึงประกอบไปดว้ย สัตวเ์ล้ียงลูก

ด้วยนม (mammals) 30 ชนิด นก (birds) 134 ชนิด สัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบก (amphibians) 16 ชนิด และ

สัตวเ์ล้ือยคลาน (reptiles) 31 ชนิด นอกจากน้ีไดติ้ดตามศึกษาสัตวป่์าระยะยาวในแปลงเป็นประจาํทุกเดือน

ตลอด 5 ปี ด้วยการทาํเคร่ืองหมาย-ปล่อย-จับซํ้ า (Mark-Capture-recapture) โดยได้ใส่ห่วงขานก (bird 

banding) จาํนวน 1,230 ตวั ทาํการฝังไมโครชิปและสักสีเรืองแสง (Visible implant elastomer TAGs) ใน 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 252 ตวั กะท่าง (Tylototriton uyenoi ) 235 ตวั ก้ิงก่าเขาเล็ก(Acanthosaura 

lepidogaster) 489 ตวั และงู 86 ตวั จากนั้นทาํวิเคราะห์ขอ้มูลสัตวป่์าร่วมกบัปัจจยัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ตน้ไมท้ั้งหมดในแปลง ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ R โดยใชแ้พคเกจ “oSCR” (Spatial capture-recapture) และ

วิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการปรากฏของสัตวใ์นแปลงแยกเป็นรายปี รายเดือน และ

รายชั่วโมง ด้วยแพคเกจ “CLIMWIN” ผลจากการศึกษาพบว่า สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงความ

หนาแน่นของสัตวป่์าไดใ้นทุกกลุ่มและฤดูกาลพร้อมกบัสามารถติดตามการเคล่ือนท่ีเฉล่ียของสัตวป่์าเป็น

รายตวั และยงัพบว่าจาํนวนตน้ไมท่ี้มีเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) ขนาดเลก็ (นอ้ยกว่า 10 เซนติเมตร) มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความหนาแน่นของ กระท่าง ก้ิงก่าเขาเล็ก และงู แต่มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบันก 

ในทางกลับกันต้นไม้ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (DBH) ขนาดใหญ่ (ตั้ งแต่ 10 เซนติเมตรข้ึนไป) มี

ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความหนาแน่นของ กระท่าง ก้ิงก่าเขาเล็ก และงู แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบันก 

และยงัพบว่าอุณหภูมิในป่าเฉล่ียรายเดือนก่อนหน้าหน่ึงเดือนส่งผลให้ความชุกชุมของนกลดลงอย่างมี
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นัยสําคญั ส่วนความเร็วลมเฉล่ียรายชั่วโมงสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให้ความชุกชุมของนกลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั และความเขม้แสงเฉล่ียและความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียรายชัว่โมงเพิ่มข้ึนก่อนหนา้ 6-7 ชัว่โมง ส่งผล

ใหค้วามชุกชุมของนกในเวลาปัจจุบนัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัดว้ยเช่นกนั จากผลการศึกษาสามารถช้ีใหเ้ห็นว่า

ในปัจจุบนัสามารถประยกุตใ์ชว้ิธีการวิเคราะห์ผลเพื่ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสัตวป่์าและสังคมพืช

ในแปลงถาวรไดช้ดัเจนและแม่นยาํจนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการวางอนุรักษร์ะบบนิเวศป่าไมไ้ดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

คาํสําคญั: พืชและสตัว ์,ปฏิสมัพนัธ์ ,สถิติ R โดยใชแ้พคเกจ,ระยะยาว 
 

Abstract: The long term study of forest communities has been carried on in Thailand for nearly 40 years. 

Nevertheless, there is a lack of the concrete integration of ecological study of wildlife. Lower montane forest 

16-ha permanent plot at Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve has been monitored since 2010. There are 

29,308 trees with DBH larger than 2 cm, and 211 species of wildlife composed of 30 species of mammals, 

134 species of birds, 16 species of amphibians, and 31 species of reptiles. For wildlife population 

monitoring, mark-capture-recapture has been conducted for 5 years with 1,230 banded birds, 252 implanted 

small mammals, 235 implanted newt ( Tylototriton uyenoi ), 489 implanted Scale-bellied Tree Lizard 

( Acanthosaura lepidogaster) , and 86 implanted snakes. The association between tree and wildlife was 

analyzed via R software using oSCR package, and the association with weather condition was done using 

CLIMWIN package. The results showed that there was a seasonal and annual dynamics of wildlife 

population and the tree with less than 10 cm of DBH are positively associated with the density of newts, 

Scale-bellied Tree Lizard, and snakes; while amphibians and reptiles are negatively associated the trees with 

DBH larger than 10 cm but positively associated with birds. The abundance of birds is significantly have 

negative association with temperature of a month before, negatively associated with the present wind speed, 

and negatively associated with light intensity and humidity of the previous 6 to 7 hours. This study indicated 

the applications of data analytical methods to precisely investigate the relationship between wildlife and 

plant communities and could be useful in the further management and conservation. 
 

Keywords: Plant-Animal, Interaction, R package, Long term 
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บทนํา 

 การวางแปลงถาวรขนาดใหญ่ขนาด 

ตั้ งแต่ 16 เฮกตาร์ข้ึนไป เพื่อศึกษาพลวตัรของ

สังคมพืชระยะยาวในประเทศไทยได้ริเ ร่ิมมา

เกือบ 40 ปี ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย

หลายแห่ง อาทิ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดอยอินทนนทแ์ละเข่ือน

ศรีนครินทร์ เป็นตน้ แต่มีรายงานการศึกษาดา้น

สตัวป่์าท่ีพบอยูใ่นแปลงถาวรส่วนใหญ่เป็นไปใน

ด้า น ค ว า ม ห ล า ก ช นิ ด ข อ ง สั ต ว์ ป่ า  ( species 

diversity)  ย ังคงขาดมิติการศึกษาเช่ือมโยงกัน

ระหว่างตน้ไมใ้นแปลงแต่ละตน้สัมพนัธ์กบัสัตว์

ป่าท่ีปรากฏได้อย่างไร(Bunyavejchewin et al., 

2009; Brockelman et al., 2011) 

 สาํหรับแปลงศึกษาพลวตัสังคมพืชถาวร

ป่าดิบเขาบริเวณพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล แม่สา-คอก

มา้ อุทยานแห่งชาติดอยสุทเพ-ปุย ไดท้าํการเร่ิม

ทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูล ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2553 

ด้วยการวางแปลงขนาด 16 เฮกตาร์ (400 x 400 

เมตร) พร้อมกบัติดตามตน้ไมท่ี้มีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง

เพียงอก (DBH) ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร (Marod and 

Duengkae, 2019) และได้ติดตามศึกษาสัตว์ป่า

ระยะยาวในแปลงเป็นประจาํทุกเดือนตลอด 5 ปี 

ด้วยการทําเคร่ืองหมาย-ปล่อย-จับซํ้ า (Mark-

Capture-recapture) พร้อมกบัทาํการวิเคราะห์ผล

ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ ก า ร บู ร ณ า ก า ร เ ชิ ง ลึ ก เ ร่ื อ ง

ความสัมพนัธ์ระหว่างสัตวป่์ากบัตน้ไมท่ี้ปรากฏ

อยูใ่นแปลงถาวรดงักล่าวพร้อมกบัปัจจยัแวดลอ้ม

ด้า น ภู มิ อ า ก า ศ ใ น ร ะ ดับ ร า ย ชั่ว โ ม ง  โ ด ย มี

วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหไ้ดมี้ผลการศึกษาออกมา

อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนจนสามารถนําไป

ประยุกตใ์ชใ้นการประกอบการวางแผนอนุรักษ์

ระบบนิเวศแห่งน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในแปลงถาวรขนาด 16 

เฮกตาร์ บริเวณพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอก

มา้ เป็นประจาํทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดว้ยวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

 1.1. การเดินสาํรวจและจบัสัตวโ์ดยตรง 

ดว้ยการเดินสาํรวจในแปลงถาวรเป็นแนวเส้นตรง

ท่ีกาํหนดเป็นเสน้ทางถาวรทั้งกลางวนัและ

กลางคืน 

1.2. การตั้งตาข่ายดกันก 

โดยใช้วิ ธีการตั้ งตาข่าย (Mist net) ใน

บริเวณท่ีมีเรือนยอดแน่นทึบ 12 จุด และบริเวณ

ช่องว่างของเรือนยอด 12 จุด ซ่ึงบริเวณช่องว่าง

ของเรือนยอด (forest gap) ในการศึกษาคร้ังน้ี

หมายถึงช่องว่างท่ีเกิดข้ึนจากการรบกวนตาม

ธรรมชาติและส่งผลทาํให้ตน้ไมใ้หญ่โค่นลม้ลง

ในพื้นท่ี (Watt, 1947) โดยจุดตั้งตาข่ายในบริเวณ

เรือนยอดแน่นทึบ; ตาข่ายยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร 

และบริเวณช่องว่างของเรือนยอด; ตาข่ายยาว 18 

เมตร สูง 9 เมตร ซ่ึงทาํการเปิดตาข่ายตั้งแต่เวลา 

06.00-16.00 น. (Wunderle et al., 2005) 

1.3 กรงดกั (Live trap) ขนาด 15x15x30 

เซนติเมตร โดยวางกรงดกัใหมี้ระยะห่างกนั 50 x 

50 เมตร รวมเป็นกรงดกัทั้งหมด 49 กรง 

1.4 การใช้หลุมกับดัก (Pitfall trap)  ใน

แปลงตาํแหน่งเดียวกนักบักรงดกั (Live trap) โดย

ใช้ถงัพลาสติกท่ีมีความลึก 40 เซนติเมตร ท่ีมีฝา

ปิด ฝังลงในดิน โดยใช้ผา้ใบท่ีมีความยาวขนาด 
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150 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ท่ีเตรียมมา ขึง

ผา้ใบสามมุม และใชไ้มไ้ผ่ท่ีไดท้าํการเตรียมมา 

เป็นตวับงัคบัผา้ใบใหตึ้งและติดชิดดิน เพื่อบงัคบั

ทิศทางสตัวป่์าใหเ้คล่ือนท่ีลงหลุมดกัสตัว ์ 
 

2. การทาํเคร่ืองหมาย-ปล่อย-จบัซํ้า (Mark-

Capture-recapture) ในสตัวป่์าแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

2.1 การทาํเคร่ืองหมายนกเม่ือนกเขา้มา

ติดตาข่ายท่ีตั้งไว ้ทาํการปลดนกออกจากตาข่าย

ใส่ลงในถุงผา้แลว้นาํกลบัมาเพื่อทาํการบนัทึกวนั 

เวลา ขอ้มูลทางชีวภาพ และตาํแหน่งของตาข่ายท่ี

นกเขา้มาติด จากนั้นทาํการติดห่วงขานกท่ีมีเลข

รหัสเป็นรายตวัเพื่อใชใ้นการประเมินประชากร

ตามวิธีมาตราฐานสากลของ The North American 

Banders’ Study Guide (2001)  

 2.2 ทําเคร่ืองหมาย สัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม

ขนาดเล็ก กะท่าง ก้ิงก่าเขาเล็ก และงู เป็นเลขรหัส

รายตวั ดว้ยวิธีการฝังไมโครชิปและ ดว้ยวิธีการสักสี

และเรืองแสงภายใตล้าํแสงอุตราไวโอเล็ต Visible 

implant elastomer tag (VIE TAGs) รายละเอียดตาม 

Northwest Marine Technology (2017) 
 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3.1 การวิเคราะห์หาความหนาแน่นของ

ประชากรในแต่ฤดูกาล ระยะทางในการเคล่ือนท่ี

แ ล ะ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ข น า ด ต้น ไ ม้ ท่ี มี ผ ล ค ว า ม

หนาแน่น ด้วยการใช้ Spatial capture-recapture 

โด ย ใ ช้แ พ คเ ก จ  oSCR นํา เ ข้าข้อ มูล เ พื่ อไ ป

วิเคราะห์ในโปรแกรม R ตามแนวทางการศึกษา

ของ Sutherland et al. (2019) 

3.2 การระบุช่วงเวลาของปัจจยัแวดลอ้ม

ท่ีส่งผลต่อการปรากฏตวัของสตัวป่์า 

โดยขอ้มูลปัจจยัแวดลอ้มดา้นภูมิอากาศท่ี

บนัทึกไดภ้ายในแปลง เช่น อุณภูมิภายใตเ้รือนยอด

และเหนือเหนือเรือนยอด ปริมาณนํ้ าฝน ความช้ืน

สมัพทัธ์ ความเขม้แสงและความเร็วลม เป็นตน้ นาํ

ขอ้มูลมาคดักรองเป็นรายปี รายเดือน รายวนัและ

ราย ชั่ว โมง  โด ย ใ ช้วิ ธีก าร  “Sliding Window”         

ซ่ึงเ ป็นแพคเกจ “CLIMWIN” ในโปรแกรม R 

( Bailey and van de Pol, 2016; van de Pol et al., 

2016) โดยเป็นวิธีการวิเคราะห์ปัจจยัในช่วงเวลา

ต่าง  ๆ ทั้ ง ก่อนหน้าและภายหลัง  ของปัจจัย

แวดล้อมท่ีส่งผลต่อค่าความชุกชุมสัมพทัธ์ของ

สัตวป่์า โดยแบบจาํลองท่ีดีท่ีสุดไดถู้กกาํหนดให้

เลือกตามค่า Akaike's Information Criterion: AIC 

คือแบบจาํลองท่ีมีความแตกต่างของ AIC (∆ AIC) 

ตํ่าท่ีสุด (Burnham & Anderson, 2004) 
 

ผลการศึกษา 

1. ความหลากชนิดสัตว์ป่า 

สาํรวจพบความหลากชนิดของสตัวป่์าไว้

จาํนวน 211 ชนิด ซ่ึงประกอบไปดว้ย สัตวเ์ล้ียง

ลูกด้วยนม (mammals) 30 ชนิด นก (birds) 134 

ชนิด สัตวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบก (amphibians) 16 

ชนิด และสัตวเ์ล้ือยคลาน (reptiles) 31 ชนิด และ

ไดท้าํเคร่ืองหมาย-ปล่อย-จบัซํ้ า (Mark-Capture-

recapture) โดยไดใ้ส่ห่วงขานก จาํนวน 1,230 ตวั 

ทาํการฝังไมโครชิปและสักสีเรืองแสงใน สัตว์

เ ล้ี ย ง ลู ก ด้ว ย น ม ข น า ด เ ล็ก  252 ตัว  ก ะ ท่ า ง

( Tylototriton uyenoi )  235 ตั ว  ก้ิ ง ก่ า เ ข า เ ล็ ก

(Acanthosaura lepidogaster) 489 ตวั และงู 86 ตวั  
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2. การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของสัตว์ป่า

ตามฤดูกาล 

ผลการติดตามการเปล่ียนแปลงความหนาแน่น

ของสตัวป่์าในแต่ละกลุ่มและฤดูกาลพบวา่ 

กลุ่มนกปรอดมีความหนาแน่นเฉล่ียรายปี

ระหว่าง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562  อยู่ระหว่าง 

100-200 ตวัต่อเฮกตาร์ 

สัตว์ เ ล้ี ย ง ลู ก ด้ว ย น มข น าด เ ล็ก มี คว า ม

หนาแน่นเฉล่ียรายปีเท่ากบั 23.81 (มีค่าสูงสุดและ

ตํ่าสุดระหวา่ง17.87-38.81) ตวัต่อเฮกตาร์ 

ความหนาแน่นของกะท่างตามฤดูกาลระหว่าง

พ.ศ.2560-2561 พบสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 มีค่าความหนาแน่น

เฉล่ียของเพศเมีย 4.138 ± 0.621 และ เพศผู ้มีค่า

ความหนาแน่นเฉล่ีย 9.237 ± 1.040 ตวัต่อเฮกตาร์ 

และมีความหนาแน่นตํ่าสุดช่วงเดือนกนัยายนถึง

ธันวาคม พ.ศ.2560 มีค่าความหนาแน่นเฉล่ียของ

เพ ศเ มีย  0.438  ±  0.156  แ ละ เพศผู ้มี ค่ าคว าม

หนาแน่นเฉล่ีย 0.979  ± 0.336 ตวัต่อเฮกตาร์  

ความหนาแน่นของประชากรก้ิงก่าเขา

เล็กตามฤดูกาลระหว่าง พ.ศ.2560-2562 พบว่ามี

ค่า เฉ ล่ียสูงสุดในฤดูฝนปี พ.ศ.2562 มีความ

หนาแน่นของเพศเมีย 67.34±16.28 และเพศผู ้

59.49±14.43 ตวัต่อเฮกตาร์ และความหนาแน่น

เ ฉ ล่ีย ตํ่ า สุ ด ใ น ฤดู แ ล้ง ปี  พ .ศ . 2562 เ พ ศ เ มี ย 

6.70±2.08 และเพศผู ้6.18±1.84 ตวัต่อเฮกตาร์  

ความหนาแน่นของประชากรงูตามฤดูกาล

ระหวา่ง พ.ศ.2560-2562 พบว่าปี พ.ศ.2560 มีความ

หนาแน่นของประชากรงูสูงสุด เป็นเพศเมีย 12 ตวั

ต่อเฮกตาร์ และเพศผู ้7 ตวัต่อเฮกแตร์ และปี พ.ศ.

2562 มีความหนาแน่นของประชากรงูตํ่าสุดเพศ

เมีย 5 ตวัต่อเฮกแตร์ และเพศผู ้3 ตวัต่อเฮกตาร์  

นอกจากน้ีย ังพบว่าจํานวนต้นไม้ท่ี มี

เส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) ขนาดเลก็ (นอ้ย

กว่า 10 เซนติเมตร) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ

ความหนาแน่นของ กะท่าง ก้ิงก่าเขาเลก็ และงู แต่

มีความสัมพันธ์เชิงลบกับนก ในทางกลับกัน

ตน้ไมท่ี้มีเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) ขนาด

ใหญ่ (ตั้งแต่ 10 เซนติเมตรข้ึนไป) มีความสมัพนัธ์

เชิงลบกบัความหนาแน่นของ กะท่าง ก้ิงก่าเขาเลก็ 

และงู แต่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบันก  

อุณหภูมิในป่าเฉล่ียรายเดือนก่อนหน้า

หน่ึงเดือนส่งผลใหค้วามชุกชุมของนกลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญั ส่วนความเร็วลมเฉล่ียรายชัว่โมงท่ีสูงข้ึน

ในปัจจุบนัส่งผลให้ความชุกชุมของนกลดลงอยา่ง

มีนัยสําคญั และความเขม้แสงเฉล่ียและความช้ืน

สัมพัทธ์เฉล่ียรายชั่วโมงท่ีสูงข้ึนก่อนหน้า 6-7 

ชั่วโมง ส่งผลให้ความชุกชุมของนกในเวลา

ปัจจุบนัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัดว้ยเช่นกนั  
 

สรุป 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพนัธ์ุพืช

และสัตวป่์าภายในแปลงถาวรขนาดใหญ่ สามารถ

บูรณาการเพี่อตรวจสอบลกัษณะทางนิเวศวิทยา

ทั้ งของพืชและสัตว์ป่าได้อย่างแม่นยาํและมี

ประสิทธิภาพมาก ข้ึน  ด้วยการประยุกต์ใช้

โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป  แ พ ค เ ก จ  oSCR แ ล ะ  

“CLIMWIN” ในโปรแกรม R ท่ีมีศกัยภาพในการ

พิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางนิเวศวิทยาระหว่างพืช

พรรณและสัตวป่์าได ้และสามารถประยกุตไ์ปใช้

กบัพื้นท่ีแปลงถาวรอ่ืน ๆ ในประแทศไทย 
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บทคัดย่อ: การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินมวลชีวภาพและติดตามการเปล่ียนแปลงมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของหญา้

หลงัจากการเผาท่ีมี อายุนอ้ยกว่า   2 และ 4 เดือนและก่อนเผาอายุ 12 เดือนในบริเวณพ้ืนท่ีชิงเผาของพ้ืนท่ีทุ่งหญา้ในเขต

รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัออกท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี 2,761.85 เฮกตาร์ ดว้ยวิธีการสุ่มวา่งแปลงขนาด 1×1 เมตร

จาํนวน 260 แปลงเพ่ือเก็บมวลชีวภาพเหนือดินทั้งหมด เพ่ือการเปรียบเทียบปริมาณมวลชีวภาพและสัดส่วนของคาร์บอน

และไนโตรเจน(C/N ratio) และโปรตีนหยาบของหญา้ทั้งก่อนและหลงัจากการเผา ผลการศึกษาพบวา่มีปริมาณมวลชีวภาพ

ของพืชรวมในพ้ืนท่ีอายุน้อยกว่า 2 และ 4 เดือนและก่อนเผาอายุ 12 เดือนเท่ากับ 134.68±15.03, 205.15±17.70 และ 

398.81±29.70 กรัมต่อตารางเมตรตามลาํดบั แยกออกเป็นไมพุ้ม่(Shrub) มีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากบั 2.92±1.80, 14.62±7.23 

และ 27.74±8.53 กรัมต่อตารางเมตรตามลาํดบั ไมล้ม้ลุกพืชปีเดียว(Forb) เท่ากบั 14.97±5.55, 30.42±6.44 และ 63.46±8.43 

กรัมต่อตารางเมตรตามลาํดบั และหญา้(grass) เท่ากบั 116.82±13.64, 159.08±17.05 และ 302.47±25.49 กรัมต่อตารางเมตร

ตามลาํดบั พบค่าพืชรวม ไมล้ม้ลุกพืชปีเดียว และหญา้มีปริมาณมวลชีวภาพในแต่ละชั้นอายแุตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ(p<0.05) หญา้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 2 เดือนมีปริมาณมวลชีวภาพ 1.17±0.14 ตนัต่อเฮกตาร์คิดเป็นปริมาณมวลชีวภาพ

ทั้งหมดของพ้ืนท่ีเท่ากบั 3,226.49±376.60 ตนั หญา้ท่ีมีอาย ุ4 เดือนมีปริมาณมวลชีวภาพ 1.59±0.17 ตนัต่อเฮกตาร์ คิดเป็น

มวลชีวภาพทั้งหมดของพ้ืนท่ีเท่ากบั 4,393.48±470.77 ตนั และ หญา้ท่ีมีอาย ุ12 เดือนจะมีปริมาณมวลชีวภาพ 3.03±0.26 ตนั

ต่อเฮกตาร์คิดเป็นปริมาณมวลชีวภาพทั้งหมดของพ้ืนท่ีเท่ากบั 8,353.78±704.10 ตนั พบว่าหญา้ในแต่ละชั้นอายุมีสัดส่วน

คาร์บอนและไนโตรเจน เปอร์เซ็นตไ์นโตรเจน และปริมาณโปรตีนหยาบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.05) เม่ือ

พิจารณาคาํนวณเฉพาะมีปริมาณไนโตรเจน และโปรตีนหยาบในหญ้าหลังเผาอายุ 1 เดือน เท่ากับ 8.87±0.91 และ 

55.44±5.69 ตนั หญา้หลงัเผาอายุ 2 เดือนเท่ากบั 42.05±3.60 และ 262.79±22.53 ตนั และหญา้หลงัเผาอายุ 12 เท่ากับ 

37.59±3.34 และ 234.95±20.89 ตนั จากผลจากศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่หญา้หลงัการเผาท่ีมีอายนุอ้ยกวา่4 เดือน มีปริมาณและ

คุณภาพของคุณค่าดา้นโภชนาการเหมาะสําหรับสัตวป่์าลูกดว้ยนมเค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีแห่งน้ีไดดี้กว่าหญา้อายุ      

12 เดือนอยา่งมีนยัสาํคญั จึงควรมีการวางแผนจดัการชิงเผาทุ่งหญา้บริเวณน้ีอยา่งเป็นระบบและสมํ่าเสมอต่อไป 
 

คาํสําคญั: ทุ่งหญา้, มวลชีวภาพหญา้, สัดส่วนคาร์บอนและไนโตรเจนของหญา้ 
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Abstract: The objectives of this study is to estimate and monitoring aboveground biomass of grass after prescribed burning 

at 2, 4, and 12 months in 2,761.85 hectares grassland area of eastern Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary. Study plots 

of 1×1 m were randomly placed in 260 locations. Biomass and C:N of grass were compared between before and after 

burning. The results reflected that total aboveground vegetation biomass was between 134.68±15.03, 205.15±17.70 and 

398.81±29.70 g/m² for 2, 7, and 12 months old grass, respectively. Shrub has biomass of 2.92±1.80, 14.62±7.23 and 

27.74±8.53 g/m². Forb has biomass of 14.97±5.55, 30.42±6.44, and 63.46±8.43g/m². Grass has biomass of 116.82±13.64, 

159.08±17.05 and 302.47±25.49 g/m², respectively. Total vegetation, forb and grass had significantly different of biomass 

but shrub biomass was not significantly different (p<0.05). The 2-month-old grass had a biomass 1.17 ± 0.14 tons per 

hectare, Total biomass in the area 3,226.49 ± 376.60 tons. The 4-month-old grass has a biomass 1.59 ± 0.17 tons per hectare, 

Total biomass in the area 4,393.48 ± 470.77 tons. The 12-month-old grass has biomass of 3.03±0.26 tons per hectare while 

total biomass in the area is 8,353.78±704.10 tons per hectare. Proportion of Nitrogen and crude Protein were significantly 

different but Carbon percent was not significantly different (p<0.05) between grass of different age. When consider only 

Nitrogen content and crude Protein 1-month old grass have 8.87 ± 0.91, and 55.44 ± 5.69 tons; 2-month old grass have 

42.05±3.60 and 262.79±22.53 tons; 12-month old grass have 37.59±3.34 and 234.95±20.89 tons. The results showed that 

less than 4 months old grass after burnt is significantly food source, in term of nutritional quality, for large mammals in 

than older ones. The wildlife managers should have the optimal plan to allocate management resources for providing 

consistently high nutrition food sources all the year round. 
 

Keywords: Grassland, Biomass of grass, C N ratio of grass 
 

บทนํา 

 หญ้าเป็นพืชปีเดียว หรืออาจเป็นพืช

หลายปี สังเกตไดจ้ากวฏัจกัรชีวิตของตวัมนัเอง 

หากเป็นพืชปีเดียวจะมีวฏัจกัรชีวิตเกิดข้ึนสมบูรณ์

ภายใน 1 ปี แลว้ตายลงหลงัจากท่ีออกดอกติดผล 

ส่วนหญา้ท่ีเป็นพืชหลายปีจะมีการสร้างหน่อใหม่

ทุกปี มีการออกดอกติดผลไม่พร้อมกนั เน่ืองจาก

แต่ละตน้มีอายุไม่เท่ากนั (ฉัตรชยั, 2560) พื้นท่ีท่ี

ส่วนใหญ่มีพืชวงศห์ญา้ หรือคลา้ยหญา้ข้ึนอยูต่าม

ธรรมชาติเรียกวา่ “ทุ่งหญา้” (Mannetje and Jones, 

1978) ประมาณกันว่าหน่ึงในส่ีของพื้นท่ีดินบน

โลกเป็นทุ่งหญ้า (สายณัห์, 2547) ทุ่งหญ้าเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเกิดข้ึน ทดแทน 

และรักษาให้คงอยูไ่ดเ้ช่นเดียวกบัทรัพยากรป่าไม ้

แตกต่างกันตรงท่ีป่าไม้นั้ นเก่ียวข้องกับต้นไม้

ใหญ่ ส่วนทุ่งหญา้เก่ียวขอ้งกบัหญา้และพืชขนาด

เลก็ท่ีอยูต่ามป่า ซ่ึงสัตวป่์าสามารถกินเป็นอาหาร

ได ้(นิวติั, 2558) และหญา้ยงัมีความทนทานต่อ

การถูกแทะเล็มสูง (รัตนวฒัน์, 2558) นอกจาก

หญา้จะเป็นอาหารของสัตวแ์ลว้ ยงัสามารถช่วย

อนุรักษดิ์นและนํ้ า และเป็นไมป้ระดบัในสวนได้

อีกดว้ย (สายณัห์, 2548)  

ทุ่งหญา้ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่

นเรศวรด้านตะวันออกถือเป็นแหล่งอาหารท่ี

สมบูรณ์สําหรับสัตวกิ์นพืชท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ซ่ึงทุ่ง

หญา้ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า

ทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัออกมีลกัษณะเป็นทุ่ง

หญา้เขตร้อนท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์และ

ทุ่งหญ้าท่ีมีลักษณะเป็นป่าทุ่งท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ (ดอกรัก และอุทิศ, 2552) ในการจดัการ
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สัตวป่์าจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัพื้นฐานหลายอย่าง 

เช่น แหล่งนํ้ า ท่ีหลบภยั และแหล่งอาหาร (ดอก

รัก, 2555) ซ่ึงในพื้นท่ีมีการจดัการแหล่งนํ้ าและ

พื้นท่ีหลบภยัให้เหมาะสมต่อประชากรของสัตว์

ป่าตลอดทั้ งปี แต่แหล่งอาหารยงัไม่ได้รับการ

จดัการให้เหมาะสมกับประชากรสัตว์ป่าท่ีมีใน

พื้น ท่ี  การจัดการแหล่งอาหารเพื่อสัตว์ป่ามี

ความสําคญัยิ่ง เพราะอาหารเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ี

สัตวป่์าตอ้งการ สัตวป่์าท่ีอาศยัอยู่ในนพื้นท่ีท่ีมี

อาหารอุดมสมบูรณ์จะมี ร่ างกาย ท่ีสมบูรณ์

แ ข็ ง แ ร ง  อัต ร า ก า ร ข ย า ย พัน ธ์ุ เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น           

(ทรงธรรม และทวี, 2560)  

การชิงเผาเป็นวิธีหน่ึงของการเผาตาม

กาํหนด (prescribe burning)  เป็นการใชป้ระโยชน์

จากไฟเพื่อการจดัการป่าไม ้เป็นการเผาในช่วง

ก่อนถึงฤดูไฟป่า มีการควบคุมและดูแล (ศิริ และ

คณะ,  2539)  ทําใหเ กิดความรุนแรงและมี

ผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยลง (Towne and 

Craine, 2014) การใช้ไฟในการจัดการทุ่งหญ้า

เพื่อให้เกิดหญา้ระบดัเพียงพอต่อประชากรสัตว์

กินพืชในพื้นท่ีเป็นวิธีท่ีสะดวก ใชจ้าํนวนคนและ

งบประมาณในการจัดการน้อย ไฟมีผลกับการ

กระจายของพืชและโครงสร้างวฏัจกัรคาร์บอน 

(Bowman et al., 2009) เป็นตวัช่วยในการคดัเลือก

ชนิดพนัธ์ุให้คงอยู่ในระบบนิเวศท่ีมกัจะเกิดไฟ

เป็นประจาํ (Bond and Keeley, 2005) ซ่ึงในระบบ

นิเวศทุ่งหญา้ไฟเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการคงอยู่

ของทุ่งหญา้ และเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหาร

ภายในระบบนิเวศ (ศิริ, 2546) หากไม่มีการเกิด

ไ ฟ เ ป็ น เ ว ล า น า น จ ะ ทํ า ใ ห้ พื้ น ท่ี ทุ่ ง ห ญ้ า

เปล่ียนแปลงกลบัไปเป็นป่า ซ่ึงเป็นการทดแทน

ของสังคมพืชตามธรรมชาติ (พิสุทธ์ิ, 2545) ส่งผล

ให้สัตว์ป่า ท่ี เคยอาศัยตามทุ่งหญ้าก็จะค่อยๆ 

หายไปจากพื้นท่ี แหลงอาหารท่ีสัตวป่์าเขา้มาใช้

ประโยชน์ก็จะลดลง ในการจัดการระบบนิเวศ

ดว้ยไฟให้เกิดความยัง่ยืนจาํเป็นตอ้งรู้ว่าส่ิงมีชีวิต

ไหนตอบสนองต่อไฟอย่างไรเพื่ อ เ ป็นการ

หลีกเ ล่ียงผลกระทบท่ีจ้เ กิด ข้ึนในภายหลัง 

( Driscoll et al., 2010)  จึ ง ค ว ร มี ก า ร จัด ก า ร ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ส ม ดุ ล ต่ อ ธ ร ร ม ช า ติ  

วตัถุประสงค์ในการศึกาในคร้ังน้ีเพื่อประเมิณ

มวลชีวภาพและติดตามการเปล่ียนแปลงมวล

ชีวภาพเหนือพื้นดินของหญา้ก่อนและหลงัจาก

การเผาในบริเวณพื้นท่ีชิงเผาของพื้นท่ีทุ่งหญา้ใน

เ ข ต รั ก ษ า พั น ธ์ุ สั ต ว์ ป่ า ทุ่ ง ใ ห ญ่ น เ ร ศ ว ร                  

ดา้นตะวนัออก 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

เลือกพื้นท่ีศึกษาเขตรักษาพันธ์ุทุ่งใหญ่

นเรศวรดา้นตะวนัออก บริเวนพื้นท่ีทุ่งหญา้ซ่ึงคิด

เป็น 1.82% ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือ 17,261.57 ไร่ 

(2,761.85 เฮกตาร์) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธ์ุพืช, 2561) 

 ในการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

ของหญ้าบริเวณพื้นท่ีชิงเผาได้ทาํการศึกษาโดย

แบ่งพื้นทุ่งหญา้ออกเป็น 6 พื้นท่ี กาํหนดจุดสาํรวจ

ในทุ่งหญา้ทั้ง 6 พื้นท่ีโดยการสุ่ม บนัทึกค่าพิกัด

ของจุดสาํรวจ โดยใชร้ะบบพิกดั UT WGS84 การ

วางแปลงสํารวจในแต่ละจุดสํารวจจะทาํการวาง

แปลงถาวรเป็นแปลงยอ่ยขนาด 1×1 เมตร จาํนวน 

4 แปลง ตามทิศเหนือ-ใต ้และตะวนัออก-ตะวนัตก 

ห่างออกไปจากจุดสํารวจทิศละ 10 เมตร ในการ

เก็บขอ้มูลใช ้Quadrat ขนาด 1×1 เมตร ท่ีแบ่งเป็น
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ช่องขนาด 10×10 เซนติเมตร 100 ช่อง วดัการการ

จายของหญา้ในแปลงตามการปรากฎในช่องของ 

Quadrat และสุ่มวดัความสูงของหญา้ในช่องท่ี 2, 9, 

15, 22, 29, 36, 42, 49, 55, 62, 69, 76, 82, 89 และ

95 แล้วทาํการถ่ายภาพในแนวตั้ งฉากและแนว

ระนาบกบัแปลง เม่ือถ่ายภาพเสร็จแลว้ทาํการสุ่ม

เก็บตวัอย่างพืชสองแปลงในทิศตรงขา้มกนั โดย

การเก็บทั้ งหมดในแปลงย่อย และแยกเป็นหญ้า

และไม่ใช่หญา้ ตดัพืชในแปลงแบบชิดดินเพื่อให้

ไดพ้ืชตวัอยา่งทั้งหมดในแปลง นาํตวัอยา่งพืชท่ีได้

ใส่แผงอดัพรรณไม ้โดยแยกเป็น ไมพุ้่ม (Shrub), 

ไมล้ม้ลุก (Forb) และ หญา้ (Grass) เพื่อตากใหแ้หง้ 

เม่ือตวัอย่างพืชแห้งแลว้นาํออกจากแผงอดัพรรณ

ไมม้าตดัเป็นช้ินความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร 

และนาํไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 80 องศา เป็นเวลา 

24 ชั่วโมง (รณรัตน์ และรองลาภ, 2552) นั้ นนํา

หญา้ท่ีแห้งแลว้มาชัง่นํ้ าหนกัและสุ่มตวัอย่างหญา้

เพื่อไปวิเคราะห์สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนท่ี

โครงการพฒันาวิชาการดิน ปุ๋ย และส่ิงแวดลอ้ม 

ภ า ค วิ ช า ป ฐ พี วิ ท ย า  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี

นั้นเสร็จตามกาํหนดแลว้จึงเร่ิมทาํการเผาทุ่งหญา้ท่ี

มีอาย ุ1 ปี (12 เดือน) ตามพื้นท่ีท่ีกาํหนดไว ้ติดตาม

ศึกษาขอ้มูลหลงัเผาของหญา้ท่ีมีอายุ      2 เดือน 

และ 4 เดือน โดยติดตามจากแปลงถาวรท่ีวางไว้

ก่อนเผา คาํนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาของปปริมาณ

มวลชีวภาพ สัดส่วนคาร์บอน และใชค่้า 6.24 คูณ

กบัไนโตรเจนเป็นค่า Crude protein ในแต่ละช่วง

อายุของหญ้า (Magomya et al., 2014) วิ เคราะห์

ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของมวลชีวภาพ

เหนือพื้นดิน และค่าเฉล่ียของสัดส่วนคาร์บอนและ

ไนโตรเจนก่อนและหลงัเผาในแต่ละช่วงอายุของ

หญ้า โดยใช้ Oneway Anova และPost Hoc Tests 

โดยพิจารณาความแตกต่างท่ีระดับ P<0.05 และ

นาํเสนอผลในรูปแบบ mean±se 
 

ผลและวจิารณ์ 

1.ปริมาณมวลชีวภาพ 

จากการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพของพืชใน

ทุ่งหญา้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 2 เดือน 4 เดือน และ 12 

เดือน(ก่อนเผา)จาํนวนแปลง 68, 44 และ 148 

แปลงตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าพืชรวมมี

ปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 134.68±15.03, 

205.15±17.70 และ 398.81±29.70 กรัมต่อตาราง

เมตรตามลาํดับ ซ่ึงไมพุ้่มมีปริมาณมวลชีวภาพ

เท่ากบั 2.92±1.80, 14.62±7.23 และ 27.74±8.53 

กรัมต่อตารางเมตรตามลาํดับ ไม้ล้มลุก (พืชปี

เดียว) มีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากบั 14.97±5.55, 

30.42±6.44 และ 63.46±8.43 กรัมต่อตารางเมตร

ตามลําดับ หญ้ามีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 

116.82±13.64, 159.08±17.05 และ 302.47±25.49 

กรัมต่อตารางเมตรตามลาํดบั เม่ือกาํหนดให้พืช

ก่อนเผาทั้ งหมดมีอายุเป็น 12 เดือนจะเห็นว่า

หลังจากการเผาไฟจะทําให้ปริมาณของมวล

ชีวภาพพืชลดลง (Rideout-Hanzak et al., 2019) 

ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมีผลสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ข อ ง  ร ณ รั ต น์  แ ล ะ ร อ ง ล า ภ  ( 2 5 5 2 )  ท่ี ไ ด้

ทาํการศึกษาผลของไฟจากการเผาตามกาํหนดต่อ

การใช้ถ่ินท่ีอาศยัของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ใน

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และพบว่า

หลงัจากการเผามีปริมาณมวลชีวภาพของกลา้ไม ้

และหญา้ลดลง (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) จากการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ปริมาณของมวลชีวภาพก่อนเผาและหลังเผา

พบว่าพืชรวม ไมล้ม้ลุก(พืชปีเดียว) และหญา้มี

ปริมาณมวลชีวภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ (P<0.05) ส่วนไมพุ้่มมีความแตกต่างกนั

อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) เน่ืองจาก

ในพื้นท่ีทุ่งหญา้มกัเกิดไฟป่าข้ึนเป็นประจาํทาํให้

พืชในพื้นท่ีมีการปรับตวัให้เขา้กบัระบบนิเวศ ทาํ

ใ ห้ ไ ฟ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ พื ช น้ อ ย ล ง                   

(Eeeley et al., 2011) 

 ผลจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของปริมาณของมวลชีวภาพก่อนเผาและหลงัเผา

ในแต่ละช่วงอายุ โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วง

อายุ 2 , 4 และ 12 เดือน พบว่าพืชรวม ไมล้ม้ลุก 

(พืชปีเดียว) และหญา้ ท่ีมีอายุหลงัเผาน้อยกว่า 2 

และ 4 เดือน มีปริมาณมวลชีวภาพแตกต่างจาก

อายุ 12 เดือนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ไมพุ้่มท่ีอายหุลงัเผา 2 เดือน มีปริมาณมวลชีวภาพ

แตกต่างจากอายุ 12 เดือนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ (P<0.05) พืชรวม ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก (พืชปี

เดียว) และหญา้ ท่ีมีอายุหลงัเผา 2 เดือนมีปริมาณ

มวลชีวภาพแตกต่างจากอายุ 4 เดือนอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ไมพุ้ม่ท่ีมีอายหุลงัเผา 

4 เดือนมีปริมาณมวลชีวภาพแตกต่างจากอายุ 2 

และ 4 เดือนอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 

 

 

ตารางที ่1 ขอ้มูลเชิงพรรณนาของปริมาณมวลชีวภาพ 

 
Age 

(month) 
N Mean Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

Total (g/m²) 

2 68 134.67 15.03 104.66 164.67 

4 44 205.15 17.70 169.46 240.84 

12 148 398.82 29.70 340.13 457.50 

Total 260 296.96 19.08 259.39 334.52 

Shrub (g/m²) 

2 67 2.92 1.80 -0.68 6.52 

4 44 14.62 7.23 0.04 29.20 

12 148 27.74 8.53 10.89 44.60 

Total 259 19.09 5.08 9.09 29.10 

Forb (g/m²) 

2 68 14.97 5.55 3.90 26.04 

4 44 30.42 6.44 17.44 43.40 

12 148 63.46 8.43 46.81 80.12 

Total 260 45.19 5.29 34.77 55.61 

Grass (g/m²) 

2 68 116.82 13.64 89.61 114.04 

4 44 159.08 17.05 124.70 193.45 

12 148 302.47 25.49 252.09 352.85 

Total 260 229.65 16.08 129.99 261.31 
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ภาพที่ 1 ปริมาณมวลชีวภาพของพืชตามอาย ุ2 4 และ 12 เดือน; (ก) ปริมาณมวลชีวภาพของพืชรวม (Total) (ข) ปริมาณมวล

ชีวภาพของไมพุ้ม่ (Shrub) (ค) ปริมาณมวลชีวภาพของไมล้ม้ลุกพืชปีเดียว (Forb) และ (ง) ปริมาณมวลชีวภาพของหญา้(grass) 

 

เม่ือทราบปริมาณมวลชีวภาพของหญา้โดย

เฉล่ียท่ีได้จากแปลงตัวอย่างในแต่ละพื้นท่ีแล้ว 

สามารถคาํนวณเป็นปริมาณมวลชีวภาพของหญา้

อายุ 2, 4 และ 12 เดือนต่อพื้นท่ีไดด้งัน้ี หญา้ท่ีมี

อายุน้อยกว่า 2 เดือนจะมีปริมาณมวลชีวภาพ 

1.17±0.14 ตนัต่อเฮกตาร์ หรือคิดเป็นปริมาณหญา้

อายุน้อยกว่า 2 เดือนทั้ งหมดของพื้นท่ีเท่ากับ 

3,226.49±376.60 ตนั หญา้ท่ีมีอายุ 4 เดือนจะมี

ปริมาณมวลชีวภาพ 1.59±0.17 ตันต่อเฮกตาร์ 

หรือคิดเป็นปริมาณหญา้อาย ุ4 เดือนทั้งหมดของ

พื้นท่ีเท่ากบั 4,393.48±470.77 ตนั และ หญา้ท่ีมี

อายุ 12 เดือนจะมีปริมาณมวลชีวภาพ3.03±0.26 

ตนัต่อเฮกตาร์ หรือคิดเป็นปริมาณมวลทั้งหมด

ของพื้นท่ีเท่ากบั 8,353.78±704.10 ตนั  
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2.สัดส่วนคาร์บอนและไนโตรเจน 

 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า สั ด ส่ ว น ค า ร์ บ อ น ต่ อ

ไนโตรเจนในหญา้ตวัอย่างท่ีสุ่มมาจากหญา้ใน

แปลงหลงัการเผาท่ีมีอาย ุ1, 2 และ 12 เดือน พบวา่

มี สั ด ส่ ว น ค า ร์ บ อ น แ ล ะ ไ น โ ต ร เ จ น เ ท่ า กับ 

36.90±4.20, 43.77±4.27 และ 107.73±8.47 

ต า ม ลํา ดับ  มี เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ต์ค า ร์ บ อ น เ ท่ า กับ 

44.92±1.18, 44.70±0.34 และ 47.17±0.71 

เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ มีเป็นเซ็นต์ไนโตรเจน

เท่ากับ 1.27±0.13, 1.05±0.09 และ 0.45±0.04 

เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั และมีโปรตีนหยาบเท่ากบั 

7.91±0.79, 6.55±0.56 และ 2.81±0.23 เปอร์เซ็นต์

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) 

  

 

ตารางที ่2 ขอ้มูลเชิงพรรณนาของสดัส่วนคาร์บอนและไนโตรเจน 

 
Age 

(month) 
N Mean Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

C N ratio 

2 5 36.91 4.20 25.25 48.57 

4 4 43.77 4.27 30.18 57.36 

12 5 107.73 8.47 84.22 131.25 

Total 14 64.16 9.63 43.36 84.97 

C percent 

2 5 44.92 1.18 41.64 48.20 

4 4 44.70 0.34 43.63 45.77 

12 5 47.17 0.71 45.21 49.14 

Total 14 45.66 0.56 44.45 46.87 

N percent 

2 5 1.27 0.13 0.92 1.62 

4 4 1.05 0.09 0.76 1.33 

12 5 0.45 0.04 0.35 0.55 

Total 14 0.91 0.11 0.67 1.15 

Crude protien 

2 5 7.91 0.79 5.73 10.10 

4 4 6.55 0.56 4.76 8.34 

12 5 2.81 0.23 2.17 3.46 

Total 14 5.70 0.69 4.21 7.19 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบ

ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง สั ด ส่ ว น ค า ร์ บ อ น แ ล ะ

ไนโตรเจนก่อนและหลงัจากการเผาพบวา่สดัส่วน

คาร์บอนและไนโตรเจน เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน 

ปริมาณโปรตีนหยาบมีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ส่วนเปอร์เซ็นตข์อง

คาร์บอนมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั

ท า ง ส ถิ ติ  ( P>0.05)  จ า ก ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ

เปอร์เซ็นตข์องไนโตรเจนจะเห็นวา่หญา้หลงัเผาท่ี

ข้ึนมาใหม่มีปริมาณของไนโตรเจนท่ีสูง ซ่ึง
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หมายถึงมีปริมาณโปรตีนท่ีสูงมากกว่าหญา้ก่อน

เผา ทาํให้สัตว์ป่ามีการเขา้มาใช้ประโยชน์พื้นท่ี

หลงัจากการเผามากกว่าการพื้นท่ีท่ีไม่มีการเผา 

ดังนั้นไฟจึงมีผลกระทบในเชิงบวกกับพื้นท่ีทุ่ง

หญา้            (Gates et al., 2017)  

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของสัดส่วนคาร์บอนละไนโตรเจนก่อนและหลงั

การเผา โดยเปรียบเทียบท่ีช่วงอายุ 1, 2 และ 12 

เดือน พบว่าสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน 

เปอร์เซ็นตไ์นโตรเจน และโปรตีนหยาบในหญา้

หลงัเผาท่ีมีอาย ุ1 และ 2 เดือน มีความแตกต่างจาก

หญ้าอายุ 12 เดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05) ส่วนเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของหญา้

ก่อนและหลงัจากการเผามีความแตกต่างกนัอยา่ง

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 

จากข้อมูลปริมาณของหญ้าทั้ งหมดใน

พื้ น ท่ี  และข้อมูลสัดส่วนของคา ร์บอนและ

ไนโตรเจน สามารถคิดเป็นปริมาณของคาร์บอน 

ไนโตรเจน และโปรตีนหยาบของหญา้ทั้งหมดได้

ดงัน้ี หญา้หลงัเผาอายุ 1 เดือนท่ีมีปริมาณ 698.4 

ตนั จะมีปริมาณของคาร์บอน ไนโตรเจน และ

โปรตีนหยาบเท่ากับ 313.72±8.24, 8.87±0.91 

และ 55.44±5.69 ตนัตามลาํดบัหญา้หลงัเผาอาย ุ2 

เดือนท่ีมีปริมาณ 4004.37 ตนั จะมีปริมาณของ

คาร์บอน ไนโตรเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ปริมาณของสดัส่วนคาร์บอนและไนโตรเจนในหญา้ตามอาย ุ1 2 และ 12 เดือน; โดย (ก) ปริมาณ

ของสดัส่วนคาร์บอนและไนโตรเจน (C/N ratio) (ข) ปริมาฯของคาร์บอน (C) (ค) ปริมาณของไนโตรเจน 

(N) และ (ง) ปริมาณของโปรตีนหยาบ (Crude protein)  
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และโปรตีนหยาบเท่ากับ 1,789.95±13.62, 

42.05±3.60 และ 262.79±22.53 ตันตามลาํดับ 

หญา้หลงัเผาอาย ุ12 เดือนทีมีปริมาณ 8353.78 ตนั 

จะมีปริมาณของคาร์บอน ไนโตรเจน และโปรตีน

หยาบเท่ากบั 3940.48±59.31, 37.59±3.34 และ 

234 .95±20 .89  ตันตามลําดับ  จะ เห็นได้ว่ า

ไนโตรเจนในหญ้าท่ีมีอายุ 2 เดือน มีปริมาณ

มากกว่าในหญ้าท่ีมีอายุ 12 เดือนถึงแม้ว่าจะมี

ปริมาณท่ีนอ้ยกวา่มาก  
 

สรุป 

 หลงัจากการเผาปริมาณมวลชีวภาพของ

พืชรวม ไม้ล้มลุกหรือพืชปีเดียว และหญ้ามี

ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนไม้

พุม่มีปริมาณมวลชีวภาพลดลงอยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็นถึงผลของไฟใน

พื้นท่ีทุ่งหญา้ท่ีไม่มีผลกระทบต่อไมพุ้่ม การเผา

เป็นการลดปริมาณมวลชีวภาพสะสมของพืช

ต่ า ง ๆ  ใ น ทุ่ ง ห ญ้า ท่ี สั ต ว์ ป่ า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้

ประโยชน์ในทางการบริโภคได้ โดยจะเห็นได้

จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตข์องคาร์บอนและ

ไนโตรเจนในหญา้ระหวา่งก่อนเผา (12 เดือน) กบั

หลงัเผา 1 เดือน และ 2 เดือน พบว่าหลงัจากการ

เผามีปริมาณไนโตรเจนท่ีมากกว่าและจะค่อยๆ 

ลดลงเม่ือหญ้ามีอายุเพิ่มมากข้ึน ทาํให้สัตว์ป่า

เลือกกินหญา้ท่ีมีอายนุอ้ย เพราะมีโปรตีนหยาบท่ี

มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีสัตวป่์ากิน

เขา้ไป ส่วนเปอร์เซ็นตข์องคาร์บอนพบว่าในหญา้

ก่อนเผามีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนแตกต่างจาก

หลงัเผาอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 
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ชนิด และขนาดรังปลวกทีพ่บอยู่ร่วมกบัแมลงมัน บริเวณจังหวดัลาํปาง 

Termite Species and Mounds Size Related with Malaeng-Mun (Carebara castanea Smith.; 

Formicidae), Lampang Province 
 

วภิาวี แสงพุม่พงษ์1 และเดชา วิวฒัน์วทิยา1* 

1 ภาควชิาชีววทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

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

บทคัดย่อ: แมลงมนัเป็นแมลงเศรษฐกิจท่ีนิยมรับประทานกนัมากบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย การศึกษาชนิดและ

ขนาดรังปลวกท่ีพบอยูร่่วมกบัแมลงมนั ดาํเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีต่างกนั (พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ พ้ืนท่ี

ชุมชน และสวนป่า) บริเวณจงัหวดัลาํปางระหว่างปี 2559-2560 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาชนิดปลวก ขนาดรังปลวก และ

ความหนาแน่นจอมปลวกท่ีพบอยู่ร่วมกบัแมลงมนั โดยทาํการระบุชนิดปลวก ขนาดจอมปลวกดา้น กวา้ง ยาว และสูง 

รวมถึงความหนาแน่นของจอมปลวกในพ้ืนท่ีสวนป่า ผลการศึกษาพบชนิดปลวกทั้งหมดพบ 24 ชนิด ปลวก Globitermes 

sulphureus และ Odontotermes longignathus พบมากท่ีสุด 24.78 และ 20.35 เปอร์เซ็นต ์ชนิดปลวกท่ีพบแมลงมนัอาศยัพบ 

16 ชนิด โดยปลวก Odontotermes longignathus และ Globitermes sulphureus พบมากท่ีสุด 28.33 และ 21.67 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลาํดบั แมลงมนัสามารถอาศยัอยู่กบัจอมปลวกทุกขนาด ส่วนมากพบอาศยักบัจอมปลวกขนาดกลาง และจอมปลวก

ขนาดใหญ่ คิดเป็น 42.86 และ 36.73 เปอร์เซ็นต ์ความหนาแน่นของจอมปลวกมีความหนาแน่นเท่ากบั 17.6 จอมต่อเฮกตาร์ 

และจอมปลวกท่ีมีการปรากฏของแมลงมนั คิดเป็น 3.2 จอมต่อเฮกตาร์ ดงันั้น ทุกอาณาจกัรแมลงมนัพบอยูร่่วมกบัรังปลวก

เสมอ แต่ปลวกไม่ทุกชนิดพบแมลงอยูอ่าศยัอยูก่ารศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํขอ้มูลไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ในการคน้หารัง

แมลงมนัในพ้ืนท่ีธรรมชาติ และเป็นขอ้มูลท่ีจะนาํไปสู่การต่อยอดเพ่ือการเพาะเล้ียงแมลงมนัในเชิงเศรษฐกิจต่อไป 

คาํสําคญั:  แมลงมนั  ปลวก  จงัหวดัลาํปาง 

 

Abstract: Carebara castanea larvae and alate female are an economic insects that is very popular in Northern Thailand. 

Study on termite species and mounds size related with C. castanea were carried out included forest area, disturbance area 

and forest plantation in Lampang province during 2016 to 2017.  The objectives aimed to know termite species, mounds 

size, and density of termite mounds related to appearance of C.castanea. All found Termites were identified into species, 

the size of the mounds in the long, wide, high and density were investigated. The results revealed that total of 24  termite 

species were collected. The most termite specie were Globitermes sulphureus (24.78%) and Odontotermes longignathus 

(20.35%). There were 16 termite species related to C. castanea. The most termite specie were Odontotermes longignathus 

(28.33%) and Globitermes sulphureus (21.67%). C. castanea was found in all termite mounds size. The most mound size 

were medium (42.86%) and large (36.73%). The density of the termite mounds were 17.6 mounds/hectare. The termite 

mounds that appeared C. castanea were 3.2 mounds/hectare. Therefore, it can be seen that all C. castanea colonies are 

always found with the termite nest. But not all termite species find C. castanea to live in. This study could be applied to 

exploration of C. castanea in natural habitats and to be an important data for ant farming in the future. 

Key words:  Carebara, Termite, Lampang province
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บทนํา  

 แมลงมนัเป็นมดชนิดหน่ึงท่ีพบบริเวณ

ภาคเหนือของประเทศไทย นิยมนํามาบริโภค 

และจาํหน่ายสร้างรายไดท้ั้งในระยะตวัอ่อน และ

ตวัเต็มวยัของวรรณะสืบพนัธ์ุ โดยมีราคาท่ีสูงถึง

กิโลกรัมละ 2,000 บาท (ข่าวสดออนไลน์, 2561) 

จดัเป็นอาหารจากธรรมชาติซ่ึงหาได้ในทอ้งถ่ิน 

ส ะ อ า ด  แ ล ะ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ท า ง อ า ห า ร สู ง 

(Hanboonsong et al., 2000; Hanboonsong, 2010) 

 แมลงมันสามารถแบ่งออกได้เ ป็น 3 

ลกัษณะ คือ เพศเมีย มีลาํตวัสีนํ้ าตาลเขม้ และเพศ

ผู ้ล ําตัวมีสีเหลืองนํ้ าตาล ทั้ งสองวรรณะมีตา

ประกอบขนาดใหญ่ และตาเด่ียว 3 ตา มีปีก โดย

เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู ้มดงาน ลาํตวัมีสี

เหลืองอ่อน มีขนาดเลก็มาก ไม่มีตาประกอบ หรือ

ตาเด่ียว และไม่มีปีก ด้านล่างของท้องปล้อง

สุดทา้ยมีเหล็กในเป็นแผ่นเรียวแหลมยื่นออกมา 

(ประพนัธ์, 2526) แมลงมนัอาศยัอยู่ในดินตลอด

ช่วงชีวิต วรรณะสืบพนัธ์ุของแมลงมนัท่ีโตเต็มท่ี

จะออกจากรังเพื่อผสมพนัธ์ุเพียงคร้ังเดียวช่วงฤดู

ฝนในวนัท่ีไม่มีฝนตกและมีสภาพทอ้งฟ้าท่ีปลอด

โปร่งตลอดทั้ งวนัซ่ึงเป็นวนัหลงัจากท่ีมีฝนตก

ต่ อ เ น่ื อ ง ห รื อ ห ลัง จ า ก ท่ี มี ฝ น ต ก ค ร้ั ง แ ร ก            

(ดนัย, 2552) การคน้หาแมลงมนัตอ้งคอยสังเกต

จากการออกจากรูของวรรณะสืบพนัธ์ุ หลงัจาก

ดินไดรั้บความชุ่มช้ืนจากนํ้ าฝน (ไพฑูรย,์ 2526) 

จึงเป็นการยากท่ีจะค้นหารังของแมลงมันใน

ช่วงเวลาอ่ืน ๆ ของปี  

 การศึกษาแมลงมนัในช่วงเวลาท่ีผ่านมา

พบว่ามีการศึกษาแมลงมนัในดา้น ชีววิทยา และ

พฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่นการศึกษาสัณฐาน

วิ ท ย า  รั ง  แ ล ะ ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง แ ม ล ง มั น                      

โดยประพนัธ์ ในปี 2526 และการศึกษาพฤติกรรม

การผสมพนัธ์ุและการสร้างอาณาจักรใหม่ของ

แมลงมันโดย ดนัย ในปี 2552 แต่ในด้านของ

นิเวศวิทยา เช่น ถ่ินอาศยั และปัจจัยแวดลอ้มท่ี

เก่ียวขอ้งกับแมลงมนั รวมไปถึงความสัมพนัธ์

ของแมลงมันกับ ส่ิงมี ชีวิต อ่ืน ๆ ย ังไม่พบมี

การศึกษาท่ีเป็นข้อมูลชัดเจนทั้ งท่ีเป็นแมลงท่ี

ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

 จากรายงานของ Lowe (1948) รายงานว่า 

พบมด Carebera lignata ในประเทศจีน สร้างรัง

ในผนังจอมปลวก และอาศยัอยู่ในรังปลวก และ 

Lepage and Darlington (1984)  พบว่า  มดชนิด 

Carebara vidua ประเทศเคนย่า  ทํา รังใกล้กับ

บริเวณจอมปลวกและล่าปลวกเป็นอาหาร ซ่ึงมด

ทั้งสองชนิดมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัแมลงมนัและมี

การนาํมาบริโภคดว้ยเช่นเดียวกนัการศึกษาปลวก

ท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกับแมลงมันในประเทศ

ไทยนั้นยงัไม่มีรายงานท่ีชัดเจน ในอนาคตหาก

ต้องการนําแมลงมันมาส่ง เสริมให้ เ กิดการ

เพาะเล้ียง กจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลใหค้รบทั้งดา้น 

ชีววิทยา พฤติกรรม และนิเวศวิทยา 

 จึ ง เ ป็ น ท่ี ม า ข อ ง วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น

การศึกษาคร้ังน้ีคือ เพื่อตอ้งการศึกษาชนิดปลวก 

ขนาดของรังท่ีเก่ียวขอ้งกบัแมลงมนั เพื่อนาํขอ้มูล

ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการค้นหารังของ

แมลงมนัในพื้นท่ีธรรมชาติ และเป็นขอ้มูลท่ีจะ

นาํไปสู่การต่อยอดเพื่อการเพาะเล้ียงแมลงมนัใน

เชิงเศรษฐกิจไดต่้อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ   

 ทาํการศึกษาชนิดปลวกโดยเก็บตวัอย่าง

ปลวกวรรณะทหารจากการขุดดินบริเวณจอม

ปล ว ก  แ ล ะ จ า ก ก า ร ว า ง ถุ ง ต า ข่ า ย เ ห ยื่ อ ล่ อ 

ทาํการศึกษาบริเวณท่ีพบ และไม่พบการปรากฏ

ของแมลงมนั และทาํการวดัขนาดของจอมปลวก

ดา้นกวา้ง ยาว และสูง 

 การศึกษาความหนาแน่นของจอมปลวก

ทาํการวางแปลงขนาด 50×50 เมตร โดยแบ่งเป็น

แปลงย่อยขนาด 5×5 เมตร จาํนวน 10 แปลงย่อย 

คิดเป็นพื้นท่ีทั้ งหมด 2.5 เฮกตาร์ ทําการนับ

จาํนวนรังปลวกโดยเน้นรังท่ีมีการสร้างรังเป็น

จอมโผล่ข้ึนมาบนพื้นดิน ภายในแปลงยอ่ยขนาด 

5×5 เมตร วดัขนาดของรังปลวก และขุดรังปลวก

เพื่อเก็บตัวอย่าง บนัทึกประวติัการปรากฏของ

แมลงมนัซ่ึงไดจ้ากการสอบถามผูท่ี้ขุดหาแมลง

มนั ร่องรอยการขดุหาแมลงมนัท่ีพบในภาคสนาม 

และจากการวางถุงตาข่ายเหยือ่ล่อ 
 

ผลและวจิารณ์  

ชนิดปลวก 

 จากการศึกษาชนิดปลวกในบริเวณท่ี

ทาํการศึกษาพื้นท่ีอาศัยของแมลงมันพบชนิด

ปลวกทั้งหมด 24 ชนิด 12 สกุล 3 วงศย์อ่ย 1 วงศ ์

การศึกษาพบชนิดปลวกจากเพียงวงศเ์ดียว ไดแ้ก่ 

วงศ ์Termitidae โดยวงศย์อ่ยท่ีพบชนิดปลวกมาก

ท่ีสุด ได้แก่ วงศ์ย่อย Macrotermitinae พบชนิด

ปลวกทั้งหมด 16 ชนิด รองลงมา ไดแ้ก่ วงศย์่อย 

Termitinae และ Nasutitermitinae พบชนิดปลวก 

6 และ 2 ชนิด ตามลําดับ โดยปลวกในสกุล 

Odontotermes พบชนิดมากท่ีสุด 7 ชนิด รองลงมา 

ไ ด้แ ก่  ส กุ ล  Macrotermes, Microtermes แ ล ะ 

Pericapritermes พบ 5, 2 และ 2 ชนิด ตามลาํดบั 

และปลวกในสกุล Ancistrotermes, Angulitermes, 

Globitermes, Hospitalitermes, Hypotermes, 

Nasutitermes, Procapritermes แ ล ะ  Termes        

พบสกุลละ 1 ชนิดเท่ากัน ชนิดปลวกท่ีพบมาก

ท่ี สุ ด  ไ ด้แ ก่  Globitermes sulphureus คิ ด เ ป็ น      

ร้อยละ 24.78 รองลงมา ได้แก่ Odontotermes 

longignathus แ ล ะ  Macrotermes annandalei        

คิดเ ป็นร้อยละ 20.35 และ 7 .96 ตามลําดับ         

(ภาพท่ี 1) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบชนิดปลวกใน

วงศ์เพียงวงศ์เดียว คือ วงศ์ Termitidae และพบ

ชนิดปลวกในวงศย์อ่ย Macrotermitinae มากท่ีสุด 

จากชนิดปลวกท่ีพบมากท่ีสุดพบว่าชนิดปลวก

เหล่า น้ีอยู่ ในสกุล  Globitermes, Odontotermes 

และ Macrotermes  ซ่ึงพบว่ามีการกระจายอยูม่าก

ท่ีสุดในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ออสเตรเลีย (Lee et al. 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1  ร้อยละของปลวกชนิดต่าง ๆ ท่ีพบ 
 

 ชนิดปลวกท่ีพบบริเวณท่ีมีแมลงมนัอาศยั

ทั้งหมด 16 ชนิด 9 สกลุ จาก 3 วงศย์อ่ย ไดแ้ก่ วงศ์

ยอ่ย Macrotermitinae พบชนิดปลวกมากท่ีสุด 12 

ชนิด รองลงมา ได้แก่ วงศ์ย่อย Termitinae และ 

Nasutitermitinae พบชนิดปลวก 3 และ 1 ชนิด 
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ตามลาํดบั โดยพบว่าปลวกในสกลุ Odontotermes 

พบชนิดปลวกมากท่ีสุด 5 ชนิด รองลงมา ไดแ้ก่ 

สกุล Macrotermes และ Microtermes จ ํานวน 3 

และ 2 ชนิด ตามลาํดบั ปลวกสกลุ Ancistrotermes, 

Globitermes, Hypotermes, Nasutitermes, 

Pericapritermes และ Procapritermes พบสกลุละ 

1 ชนิด ปลวกชนิด Odontotermes longignathus 

พบร่วมกบัแมลงมนัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 28.33         

จากชนิดปลวกท่ีพบแมลงมนัทั้งหมด รองลงมา

ไดแ้ก่ Globitermes sulphureus และ Macrotermes 

annandalei คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  21.67 แ ล ะ  8.33 

ตามลําดับ ปลวก Ancistrotermes pakistanicus, 

Odontotermes sp.2 พบเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 6.67 

ปลว ก  Hypotermes makhamensis, Macrotermes 

gilvus, Odontotermes sp.4 คิด เ ป็นร้อยละ 5.00 

ปลวก Microtermes sp.1, Odontotermes sp.1 คิด

เป็นร้อยละ 3.33 และปลวก Odontotermes sp.5, 

Macrotermes sp.3, Pericapritermes sp.1, 

Procapritermes sp.1, Nasutitermes perparvus พบ

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.67 (ภาพท่ี 2) Wheeler, 

1936 พบว่าชนิดแมลงมนัท่ีอาศยัอยู่ในเขตอินโด

มาลายนัและเอธิโอเปียน มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง

กั บ ช นิ ด ป ล ว ก ใ น ส กุ ล  Macrotermes, 

Acanthotermes และ Odontotermes ซ่ึงเป็นชนิด

ปลวกขนาดใหญ่และมีการสร้างจอมขนาดใหญ่ 

ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีพบกลุ่มปลวกในสกุล

เหล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกั และกระจายอยู่มากในพื้นท่ี 

และเม่ือพิจารณาชนิดปลวกท่ีพบการปรากฏของ

แมลงมนัมากท่ีสุด พบว่า เป็นชนิดเดียวกบัท่ีพบ

มากท่ีสุดจากชนิดปลวกทั้งหมดในการศึกษาคร้ัง

น้ีด้วย แสดงให้เห็นว่า ชนิดปลวกท่ีพบมากใน

พื้นท่ีมีโอกาสพบแมลงมนัอาศยัอยู่มากกว่าชนิด

ปลวกท่ีพบไดค่้อนขา้งนอ้ย อย่างไรก็ตาม พบว่า 

ปลวกท่ีมีการกระจายมากในพื้นท่ีก็สามารถท่ีจะ

ไม่พบแมลงมนัดว้ยเช่นกนั อาจเน่ืองมาจากสภาพ

พื้นท่ีหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมด้วย จาก

การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าบริเวณท่ีมีแมลง

มนัอาศยัจะตอ้งพบปลวกดว้ยเสมอ แต่บริเวณท่ีมี

ปลวกอาศัยอยู่อาจพบแมลงมันหรือไม่ก็ได้ 

ช้ีให้เห็นว่า ปลวกมีความสําคัญกับแมลงมัน 

เ น่ืองจากปลวกเป็นกลุ่มแมลงท่ีพบได้บ่อย             

มีจาํนวนตวัมากและอาศยัอยู่ใตดิ้นเช่นเดียวกัน

กบัแมลงมนั ซ่ึงแมลงมนันั้นมีบทบาททางนิเวศ

เป็นตวัหํ้ า กินสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร ดงันั้นปลวกจึง

เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคญัให้กบั

แมลงมนัอีกกลุ่มหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ร้อยละของชนิดปลวกท่ีพบร่วมกบัการ

ปรากฏของแมลงมนั 
 

ขนาดของจอมปลวก 

 การศึกษาขนาดของจอมปลวก พบว่า มี

จอมปลวกในบริเวณท่ีทาํการศึกษาทั้งหมด 116 

จอม จอมปลวกทั้งหมดท่ีพบมีขนาดความกวา้ง 

0.30 – 9.50 เมตร ความยาว 0.35 – 10.00 เมตร 

และความสูง 0.20 – 4.00 เมตร โดยมีค่าเฉล่ีย

ค ว า ม ก ว้า ง  ย า ว  แ ล ะ สู ง เ ท่ า กับ  2.96±2.42 
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3.40±2.68 แ ล ะ  1.15±0.67 เ ม ต ร  ต า ม ลํา ดั บ          

เม่ือพิจารณาจากขนาดของจอมท่ีพบในพื้นท่ี

ศึกษาสามารถแบ่งช่วงขนาดของจอมปลวกออก

ได้ 3 ขนาด ได้แก่ จอมปลวกขนาดเล็กโดยมี

ขนาดความกวา้งและความยาวของฐานจอมน้อย

กว่า 1 เมตร จอมปลวกขนาดกลางมีขนาดความ

กวา้งและยาวตั้ งแต่ 1 – 4 เมตร และจอมปลวก

ขนาดใหญ่ มีขนาดความกวา้งและความยาวของ

ฐานจอมท่ีมากกว่า 4 เมตร การแบ่งช่วงชั้นขนาด

ของจอมในการศึกษาคร้ังน้ีไม่นําความสูงของ

จอมปลวกมาใช้พิจารณาร่วมกบัขนาดของฐาน

จอมปลวกได้ เน่ืองจากความสูงของจอมปลวก

พบในทุกช่วงขนาด 

 ขนาดจอมปลวกท่ีมีการพบแมลงมัน 

พบว่า มีการพบแมลงมนัอยูใ่นจอมปลวกท่ีมีฐาน

ของจอมทั้งขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ รวมทั้งหมด 

49 จอม จากจอมปลวกท่ีพบทั้ งหมดโดยจอม

ปลวกขนาดเล็กพบจอมปลวกท่ีมีการพบร่วมกบั

แมลงมัน 10 จอม จากจาํนวนจอมปลวกท่ีพบ

แมลงมันทั้ งหมด จอมปลวกขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ่พบจาํนวน 21 และ 18 จอม ตามลาํดบั 

(ตารางท่ี 1) 
  

ตารางที่ 1  จ ํานวนจอมปลวกท่ีพบและไม่พบ

แมลงมนั ในขนาดต่าง ๆ 

ขนาดของ

จอมปลวก 
พบแมลงมนั ไม่พบแมลงมนั รวม 

เลก็ 10 8 18 

กลาง 21 36 57 

ใหญ่ 18 23 41 

รวม 49 67 116 

 

เม่ือพิจารณาขนาดจอมท่ีพบแมลงมนั พบว่า จอม

ปลวกท่ีมีขนาดกลางพบแมลงมันมากท่ีสุด          

คิดเป็นร้อยละ 42.86 จากจาํนวนจอมปลวกท่ีพบ

แมลงมนัทั้งหมด รองลงมา ไดแ้ก่ จอมปลวกท่ีมี

ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 36.73 และจอมปลวกท่ี

มีขนาดเลก็พบแมลงมนั คิดเป็นร้อยละ 20.41 จาก

จํา น ว น จ อ ม ป ล ว ก ท่ี พ บ แ ม ล ง มัน ทั้ ง ห ม ด           

(ภาพท่ี 3)  

 
 

ภาพที่ 3  ร้อยละของจอมปลวกขนาดต่าง ๆ ใน

บริเวณท่ีพบการปรากฏของแมลงมนั 
 

จากการศึกษาคร้ังน้ี  แสดงให้เห็นว่า 

แมลงมนัอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีมีจอมปลวก โดยพบ

กับจอมปลวกทุกขนาด แต่จากจอมปลวกท่ีพบ

ทั้ งหมดในจอมขนาดเล็ก  กลาง และใหญ่ก็

สามารถไม่พบแมลงมันด้วยเช่นกัน และเม่ือ

พิจารณาขนาดของจอมท่ีพบแมลงมนัมีโอกาส

พบแมลงมนัอาศยัอยูก่บัจอมปลวกท่ีมีขนาดกลาง

และขนาดใหญ่มากท่ีสุด นอกจากน้ีจากการ

สังเกตภาคสนาม พบว่า จอมปลวกท่ีพบไม่ใช่

จอมปลวกท่ีสร้างใหม่แต่เป็นจอมปลวกท่ีมีอายุ

หลายปีถึงแมจ้ะเป็นจอมขนาดเล็ก ช้ีให้เห็นว่า 

แมลงมนัเลือกอาศยัอยู่ร่วมกบัปลวกท่ีสร้างจอม

ขนาดกลางถึงใหญ่ หรืออาณาจักรใหญ่ท่ีมีอายุ

หลายปีมากกว่าอาณาจักรท่ีพึ่ งสร้าง โดยจอม

ขนาดต่าง ๆ ท่ีพบอาจข้ึนอยู่กับชนิดปลวกด้วย 
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ดงันั้น การเร่ิมตน้คน้หาแมลงมนับริเวณท่ีมีจอม

ปลวกในพื้นท่ีธรรมชาติอาจเร่ิมจากจอมปลวกท่ีมี

ขนาดกลางถึงใหญ่และเป็นจอมปลวกท่ีมีอาย ุ
 

รูปทรงของจอมปลวก 

 การศึกษาคร้ังน้ีสามารถแบ่งรูปทรงของ

จอมปลวกออกไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ จอมปลวกท่ี

มีรูปทรงแบบโดมซ่ึงเป็นจอมท่ีมีฐานกวา้งและมี

ความสูงนอ้ยกว่าขนาดของฐานจอมค่อนขา้งมาก 

และจอมปลวกรูปทรงคลา้ยโคนไอศกรีม มีฐาน

แต่ละด้านใกลเ้คียงกัน และมีความสูงของจอม

ใกลเ้คียงกบัขนาดของฐาน (ภาพท่ี 4) เม่ือพิจารณา

รูปทรงของจอมปลวกท่ีพบกบัการปรากฏและไม่

ปรากฏแมลงมนั พบว่าสามารถพบแมลงมนัอาศยั

อยูก่บัจอมปลวกทั้ง 2 แบบ โดยรูจอมปลวกท่ีเป็น

รูปทรงโดมและมีการปรากฏแมลงมนัพบทั้งหมด 

39 จอม คิดเป็นร้อยละ 33.62 จากจอมปลวกท่ีพบ

ทั้งหมด และจอมปลวกรูปทรงโคนไอศกรีม พบ

การปรากฏของแมลงมนั 10 จอม คิดเป็นร้อยละ 

8.62 (ภาพท่ี 5) เม่ือพิจารณารูปทรงของจอม

ปลวกท่ีพบการปรากฏของแมลงมนั พบว่า จอม

ปลวกรูปทรงโดม มีโอกาสท่ีจะพบแมลงมนัได้

มากกว่าจอมปลวกรูปทรงโคนไอศกรีม จาก

การศึกษาคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่า จอมปลวกทั้ง 2 

แบบ สามารถพบแมลงมันอาศัยอยู่ได้ แต่จอม

ปลวกท่ีมีฐานกวา้งมีความเหมาะสมต่อการอาศยั

ของแมลงมนัมากกว่า แต่ก็พบว่าไม่ใช่จอมปลวก

ท่ีมีรูปทรงโดม หรือรูปทรงโคนไอศกรีมทุกจอม

จะพบแมลงมนัได ้

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  ลกัษณะของจอมปลวกท่ีพบในบริเวณ

พื้นท่ีศึกษา (ก) จอมปลวกท่ีมีรูปทรงโดม (ข) 

จอมปลวกท่ีมีรูปทรงโคนไอศกรีม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  ร้อยละของจอมปลวกลกัษณะต่าง ๆ ใน

บริเวณท่ีพบการปรากฏของแมลงมนั 
 

ความหนาแน่นของจอมปลวก 

 จากการศึกษาความหนาแน่นของจอม

ปลวกบริเวณท่ีพบแมลงมันในสวนป่าสัก พบ

จอมปลวกทั้งหมด 44 รัง เป็นจอมปลวกท่ีพบการ

ปรากฏของแมลงมนั 8 จอมคิดเป็นร้อยละ 18.18 

จากจํานวนจอมปลวกท่ีพบทั้ งหมดในพื้นท่ี 1 

เฮกตาร์ มีความหนาแน่นเท่ากับ 17.6 จอมต่อ

เฮกตาร์ และจอมปลวกท่ีมีการปรากฏของแมลง

มนัทั้งหมด 8 จอม คิดเป็น 3.2 จอมต่อเฮกตาร์ พบ

ชนิดปลวกทั้ งหมด 10 ชนิด 7 สกุล 2 วงศ์ย่อย       

1 วงศ์ และกลุ่มปลวกท่ีไม่ทราบชนิด โดยกลุ่ม

ปลวกท่ีไม่ทราบชนิด พบมากท่ีสุด คิดเป็น         
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ร้อยละ 54.55 มีความหนาแน่นของจอมเท่ากับ 

9.6 จอมต่อเฮกตาร์ รองลงมา ได้แก่  ปลวก 

Globitermes sulphureus คิดเป็นร้อยละ 18.18  มี

ความหนาแน่นของจอมเท่ากับ 3.2 จอมต่อ

เ ฮ ก ต า ร์  ป ล ว ก  Hypotermes makhamensis, 

Macrotermes gilvus และ Microtermes obesi พบ

เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.55  มีความหนาแน่นของ

จ อ ม เ ท่ า กั บ  0 . 8  จ อ ม ต่ อ เ ฮ ก ต า ร์  ป ล ว ก 

Ancistrotermes pakistanicus, Macrotermes sp.4 , 

Microtermes sp.1 , Odontotermes sp.3  , 

Odontotermes sp.4 และ Procapritermes sp.1 พบ

เท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 2.27 มีความหนาแน่นของ

จอมเท่ากบั 0.4 จอมต่อเฮกตาร์ 

 การศึกษาความหนาแน่นจอมปลวก

บริ เวณอุทยานแห่งชาติ  Kruger ในประเทศ

แอฟริกาใต้ของ Meyer et al. (1999) พบความ

หนาแน่นของจอมปลวกท่ียงัมีการทาํกิจกรรมอยู่ 

1.11 รังต่อเฮกตาร์ และพบว่ากลุ่มปลวกในสกุล 

Macrotermes มีความหนาแน่นของจอมมากท่ีสุด

เท่ากบั 0.73 รังต่อเฮกตาร์  Yamada et al. (2003) 

ศึกษาความหลากหลายและมวลชีวภาพของปลวก

ในไมต้ายบริเวณป่าดิบแลง้ในประเทศไทยพบ

ความหนาแน่นของรังปลวกเท่ากบั 33.33 รังต่อ

เฮกตาร์ และการศึกษาปลวกในป่าธรรมชาติ

บ ริ เ ว ณ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ  Cat Tien ป ร ะ เ ท ศ

เวียดนามของ Belyaeva and Tiunov (2010)  มี

ความหนาแน่นของรังปลวกเท่ากับ 68 รังต่อ

เ ฮ ก ต า ร์  โ ด ย มี ช นิ ด ป ล ว ก เ ด่ น  อ ยู่ ใ น ส กุ ล 

Macrotermes, Globitermes และ Hypotermes 

 

 

สรุป 

พบชนิดปลวกทั้งหมด 24 ชนิด 12 สกุล 1 วงศ ์

3 วงศ์ย่อย ปลวก Globitermes sulphureus และ 

Odontotermes longignathus เป็นชนิดปลวกท่ีพบ

มากท่ีสุด ชนิดปลวกท่ีพบบริเวณท่ีมีแมลงมัน

อาศยัทั้งหมด 16 ชนิด 9 สกลุ จาก 3 วงศย์อ่ย ส่วน

ใหญ่เป็นปลวกชนิด Odontotermes longignathus 

และ Globitermes sulphureus พบแมลงมนัอาศัย

อยู่ร่วมกบัจอมปลวกท่ีมีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึง

ใหญ่ แต่ส่วนมากพบอาศยัอยูร่่วมกบัจอมปลวกท่ี

มีขนาดกลางมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ขนาดใหญ่ 

และจอมปลวกขนาดเล็กพบค่อนขา้งน้อย ความ

หนาแน่นของจอมปลวกมีความหนาแน่นเท่ากบั 

17.6 จอมต่อเฮกตาร์ และจอมปลวกท่ีมีการ

ปรากฏของแมลงมนั คิดเป็น 3.2 จอมต่อเฮกตาร์ 

ดงันั้นการคน้หาแมลงมนัในพื้นท่ีธรรมชาติ

ควรเลือกคน้หาจากบริเวณท่ีมีรังปลวกท่ีมีจอม

หรือใต้ดิน และหากเป็นรังปลวกท่ีมีจอมควร

คน้หากบัจอมปลวกท่ีมีขนาดกลาง และใหญ่ 
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การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ทีส่วนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 

Biodiversity Survey and Database Management in Khao Khana Forest Plantation,  

Lower north of forest industry organization  
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บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนท่ีสวนป่าเขาคณา จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวตัถุประสงค์

เ พ่ือต้องการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยใชก้ารวางแปลงก่ึงถาวรและ

แปลงถาวรในพ้ืนท่ีสวนป่า ผลการศึกษาพบความหลาก

ชนิดพรรณไม ้จาํนวน 71 ชนิด 60 สกุล และ 27 วงศ์ มี

ความหนาแน่นเฉล่ีย 1,907 ตน้ต่อเฮกแตร์ ความหลาก

ชนิดของสัตว์ป่า  ทั้ ง  4  กลุ่ม (สัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม 

สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบก และนก) พบ

จาํนวน 130 ชนิด กลุ่มนกพบจาํนวนชนิดมากท่ีสุด 98 

ชนิด รองลงมา คือ สัตว์เ ล้ีอยคลาน (12 ชนิด) สัตว์

สะเทินนํ้ าสะเทินบก (10 ชนิด) และสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

(10 ชนิด) ตามลาํดับ ความหลากชนิดของแมลง พบ

ทั้ งหมดจํานวน 171 ชนิด 71 วงศ์ จาก 15 อันดับ ใน

อนัดบัแมลงท่ีพบจาํนวนชนิดมากท่ีสุดเป็นพวกผีเส้ือใน

อันดับ Lepidoptera พบจํานวน 32 ชนิด หรือร้อยละ 

30.23 ของจาํนวนชนิดท่ีพบ) ความหลากหลายของเห็ด

ราขนาดใหญ่ พบค่อนขา้งนอ้ยพบเพียง 14 ชนิด 13 สกุล 

12 วงศ ์แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนท่ีสวนป่าเขาคณานั้นมีอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น 

การเก็บรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ในสวนป่าจึงมีความจาํเป็น

เพ่ืออนุรักษ์กลุ่มส่ิงมีชีวิตให้ดาํรงอยู่ไดต้ามธรรมชาติ 

และส่งเสริมการจดัการสวนป่าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

คําสําคัญ : การจัดการสวนป่าอย่างย ั่งยืน องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม ้ 

Abstract: The study on biological diversity in Khao 

Khana Plantation, Phetchabun province aimed to survey 

on biodiversity and database management. Semi-

temporary and permanent plots were used for 

biodiversity observation. The results showed that the 71 

species in 60 genera and 27 families of plant were found 

which tree density of 1,907 individual.ha-1
. While, 

wildlife diversity of four groups, mammals, reptiles, 

amphibians, and birds, was not so diverse which only 

130 species were found. Birds had the most species 

diversity, 98 species, and followed by reptiles (12 

species), amphibians (10 species) and mammals (10 

species), respectively. The species diversity of insect 

was 171 species in 71 families and 15 order which the 

butterflies in order Lepidotera had the highest species 

(32 species or 30.32 % of total species). The species of 

mushroom was low and only 14 species in 13 genera and 

12 families were found. Indicating low to intermediate 

diversity was found in Khao Khana Plantation. Thus, the 

conservation areas in plantation are needed for 

maintaining the biological diversity. In addition, it also 

supports the environmental friendly management for 

sustainable yield.  

Keyword: sustainable plantation management, Forest 

Industry Organization  
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บทนํา   

สวนป่าเขาคณา นับว่าเป็นหน่ึงในสวน

ป่าภายใตก้ารบริหารขององคก์ารอุตสาหกรรมป่า

ไม้ภาคเหนือล่าง ชุมชนรอบสวนป่าส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ไร่ออ้ย มนัสาปะ

หลงั ขา้วโพด อ่ืน ๆ บางส่วนทาํงานร่วมกบัสวน

ป่า ปัจจุบันพื้นท่ีป่าธรรมชาติท่ีอยู่ติดกับพื้นท่ี

สวนป่าลดลงจากการถูกบุกรุก แผ้วถางเพื่อ

ป รั บ เ ป ล่ี ย น ม า ทํา เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ส่ ง ผ ล ใ ห้

ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงความหลากหลายทาง

ชีวภาพรอบพื้นท่ีสวนป่าลดลงอยา่งมาก จึงทาํให้

ราษฎรเร่ิมเขา้มาใชป้ระโยชน์ภายในพื้นท่ีสวนป่า

เขาคณาเพิ่มมากข้ึนและหากปล่อยให้มีการเขา้ใช้

ประโยชน์โดยขาดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย ัง่ยืนอาจส่งผลให้เกิดการสูญพนัธ์ุของพืช

ห รือสัตว์ใ น ระ ดับท้อง ถ่ิน  (local extinction) 

อย่างไรก็ตามขอ้มูลพื้นฐานทั้งดา้นกายภาพและ

ชีวภาพในพื้นท่ีนั้นนบัว่ามีไม่มากนกัประกอบกบั

การไดม้าซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งใชผู้มี้ความรู้ 

ความชํานาญเฉพาะด้านเพื่อดําเนินการสํารวจ 

จาํแนก วิเคราะห์ รวมถึงจัดทาํฐานขอ้มูลความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีสวนป่าเขาคณา 

เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอ ช้ีแจงต่อ

ชุมชน รอบพื้ น ท่ีสวนป่า  ส ร้ างความเ ข้าใ จ 

เสริมสร้างทศันคติท่ีดี เพื่อให้การดาํเนินงานต่าง 

ๆ ของสวนป่าเขาคณาประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ดงันั้น การสาํรวจและจดัทาํ

ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้

การมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ้าหน้าท่ีของ

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมร่้วม จึงมีความจาํเป็น

เร่งด่วนท่ีตอ้งรีบดาํเนินการ 

ดงันั้น วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ

ตอ้งการทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพใน

พื้นท่ีสวนป่าเขาคณา โดยเฉพาะในพื้นท่ีอนุรักษ์

ของสวนป่าท่ีได้มีการกันพื้นท่ีของสวนป่าไว้ 

ร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด เพื่อนาํองคค์วามรู้ท่ี

ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าไม้บนพื้น

ฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง ตลอดจน

นํามาซ่ึงการพฒันาระบบการจัดการปลูกสร้าง

สวนป่าท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคงพื้นท่ีไวเ้พื่อ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช

พรรณและสตัวป่์า ภายในพื้นท่ีสวนป่าใหด้าํรงอยู่

ในสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติต่อไปได้อย่าง

สมดุลกบัการดาํเนินงานกิจกรรมการทาํไม ้  
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

1. วางแปลงถารขนาด 1 เฮคแตร์  (100 x 100 m) 

ในพื้นท่ีอนุรักษข์องสวนป่า เพื่อสาํรวจโครงสร้างและ

องคป์ระกอบพรรณพืช ดว้ยการติดเบอร์ตน้ไม ้วดัขนาด

ความโตและความสูงตน้ไม ้ระบุชนิดและบนัทึกพิกดั

ตน้ไมใ้นแปลง นอกจากนั้นยงัทาํการสาํรวจความหลาก

ชนิดของสัตว์ป่าทั้ งส่ีกลุ่ม (สัตว์เ ล้ียงลูกด้วยนม 

สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบก และนก) 

ตามการศึกษาของ Pettingill (1970) และ Magurran 

(2004) รวมถึงแมลงโดยเฉพาะในกลุ่มแมลงผสมเกสร 

(Momose et al., 1997) แ ล ะ  เ ห็ ด ร า ข น า ด ใ ห ญ่  

(Mushroom) ภายในแปลงถาวรดว้ย (ภาพท่ี 1) 

2. วางแปลงก่ึงถาวร ด้วยการบนัทึกพิกัด

ทางภูมิศาสตร์ ขนาด 20 x 50 เมตร จาํนวน 3 แปลง

ตวัอยา่ง ในพื้นท่ีสวนป่าแต่ละชั้นอาย ุ(อายนุอ้ยกว่า 

10 ปี อายุระหว่าง 20-30 ปี และอายุมากกว่า 30 ปี) 

เ พื่ อ สํ า ร ว จ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ

นอกเหนือจากในพื้นท่ีอนุรักษ ์
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ภาพที่ 1 การวางแปลงถาวรและการสาํรวจความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีสวนป่าเขาคณา 
 

3. วิเคราะห์ดชันีค่าความสําคญัของพรรณไม ้

จากสมการของ Whittaker (1970) และ ดอกรัก

และอุทิศ (2552) และคาํนวณความหลากหลาย

ตาม  Shannon-Wiener index (H/) (Shannon and 

Weaver, 1949)  

4. ประเมินสถานภาพของสัตวป่์าตามการจดั

จาํแนกของ IUCN Red List Data (2010) พร้อมทั้ง

ประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าดา้นการอนุรักษสู์ง (High 

conservation value area, HCV) ตามเกณฑ์ของ

องคก์ารจดัการดา้นป่าไม ้ 
 

ผลและวจิารณ์  

1. ความหลากหลายพรรณพืชป่า 

ผลการศึกษาภาพรวมของโครงสร้างและ

องค์ประกอบพรรณไมพ้ื้นท่ีสวนป่าเขาคณา จาก

ขอ้มูลการสาํรวจในแปลงตวัอยา่งทั้งหมด (จาํนวน 

9 แปลง) ในระดับไม้ใหญ่ หรือไม้ท่ี มีขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก มากกว่า 4.5 เซนติเมตร 

พบว่า มีความหลากหลายของพรรณพืชตามดชันี

ความหลากหลายของ Shannon-Weiner ค่อนขา้งตํ่า 

(H/ = 1 .34) บ่งบอกถึงความหลากชนิดและ

สมํ่าเสมอประชากรของพนัธ์ุพืชภายในสวนป่าเขา

คณาอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตามพบชนิดไมใ้หญ่

ทั้งหมดจาํนวน 43 ชนิด 33 สกุล 17 วงศ์ มีความ

หนาแน่น (density) และพื้นท่ีหน้าตัดไม้ในป่า 

(basal area) เท่ากบั 764 ตน้ต่อเฮคแตร์ และ 25.05 

ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ ตามลาํดบั ชนิดพรรณไม้

เด่นตามดัชนีค่าความสําคัญ (importance value 

index, IVI) สูงใน 10 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ สัก (Tectona 

grandis) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) กาง

ข้ีมอด (Albizia odoratissima) ยอเถ่ือน (Morinda 

citrifolia)  แคหัวหมู  (Markhamia stipulata) ซ้อ 

(Gmelina arborea) ปันแถ (Albizia lucidior) แคหาง

ค่าง (Fernandoa adenophylla) ฉนวน (Dalbergia 

nigrescens) และยอป่า (Morinda coreia) มีค่าเท่ากบั 

188.61, 27.79, 10.60, 6.54, 6.25, 6.00, 5.47, 4.40, 

4.35 และ 2.88 % ตามลาํดบั  
 

2. ความหลากหลายสัตว์ป่า 

ความหลากหลายของสัตว์ป่าทั้ ง 4 กลุ่ม 

ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน พบสัตว์ป่าทั้ งส้ิน 130 

ชนิด (ตารางท่ี 1) สัตว์ป่าในกลุ่มนกเป็นกลุ่มท่ีมี

จํานวนชนิดมากท่ีสุด 98 ชนิด รองลงมา ได้แก่ 

สัตวเ์ล้ือยคลาน และสัตวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบก สัตว์

เล้ียงลูกด้วยนม ตามลาํดับ โดยมีรายละเอียดของ

สตัวป่์าแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ความหลากหลายของสัตวป่์าท่ีสาํรวจพบ 

สัตว์ป่า 

 

การศึกษาคร้ังนี ้ปี 2562 ทุติยภูม ิ

อนัดบั วงศ์ สกุล ชนิด ปี 2549 

สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

นก 

สตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก 

สตัวเ์ล้ือยคลาน 

4 

14 

1 

1 

5 

45 

2 

6 

9 

74 

4 

11 

10 

98 

10 

12 

7 

38 

1 

12 
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2.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) พบ

สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 4 อนัดบั 5 วงศ ์9 สกุล 10 ชนิด 

ได้แก่ อันดับ Rodentia พบ 2 วงศ์ 5 สกุล 5 ชนิด 

อนัดับ Scandentia พบ 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด อนัดับ 

Chiroptera พบ 1 วงศ์  2 สกุล 2 ชนิด และอันดับ 

Carnivora พบ 2 วงศ ์2 สกุล 2 ชนิด เม่ือเปรียบเทียบ

ชนิดสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมกบัรายงานของ ศูนยว์ิจยัป่า

ไม ้ปี 2549 พบว่า มีสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 3 ชนิด ท่ีไม่

พบจากการสํารวจคร้ังน้ี ได้แก่ พญากระรอกดํา 

(Ratufa bicolor) กระต่ายป่า (Lepus pequensis) และ

บ่าง,พุงจง (Galeopterus variegatus) เป็นชนิดท่ีมี

รายงานเพิ่มใหม่ในพื้นท่ี 6 ชนิด ประกอบด้วย 

กระรอกดินขา้งลาย,กระจ้อน (Menetes berdmorei) 

ห นู ท้ อ ง ข า ว  ( Rattus tanezumi)  ห นู ห ว า ย 

( Leopoldamys sabanus)  ค้ า ง ค า ว เ ล็ บ กุ ด         

( Eonycteris spelaea)  ค้ า ง ค า ว ห น้ า ย า ว ใ ห ญ่  

( Macroglossus sobrinus)  แ ล ะ อี เ ห็ น ธ ร ร ม ด า 

(Paradoxurus hermaphroditu)  

2.2 นก (Birds) พบนก 14 อนัดบั 45 วงศ์ 

74 สกุล 98 ชนิด อนัดบัท่ีโดดเด่นในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 

อนัดบั Passeriformes พบ 28 วงศ ์41 สกุล 60 ชนิด 

เช่น นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Hemipus picatus)    

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) 

นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) นกเขียว

กา้นตองหนา้ผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) และ

นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja) เป็นต้น 

รองลงมา ไดแ้ก่ อนัดบั Accipitriformes พบ 1 วงศ ์

6 สกุล 6 ชนิด อันดับ Cuculiformes พบ 1 วงศ์            

4 สกุล 6 ชนิด เม่ือทาํการเปรียบเทียบชนิดนกกบั

ศูนย์วิจัยป่าไม้ ปี 2549 พบนก 17 ชนิด ท่ีเคยมี

รายงานในปี 2549 แต่ไม่พบในการสาํรวจปัจจุบนั 

เช่น นกเขาเปลา้ธรรมดา (Treron curvirostra) นก

ขุนแผนตะโพกแดง (Harpactes duvaucelii) นก

โ พ ร ะ ด ก ค อ สี ฟ้ า  ( Psilopogon asiaticus)  น ก

หัวขวานใหญ่สีเทา (Mulleripicus pulverulentus) 

และนกปรอดดาํ (Hypsipetes leucocephalus) เป็น

ตน้ ในส่วนของนกท่ีเป็นรายงานใหม่ในพื้นท่ีจาก

การสํารวจคร้ังน้ี  พบชนิดนกเพิ่มข้ึน 79 ชนิด 

ยกตัวอย่างเช่น เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) 

เหยี่ ยวปี กแดง (Butastur liventer)  นกคัคคู ลาย 

(Cacomantis sonneratii) ในกลุ่มของนกจดัเป็นสัตว์

ท่ีมีความหลากชนิดมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ

สั ต ว์ ป่ า ก ลุ่ ม อ่ื น ๆ  เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น สั ต ว์ ท่ี มี

ประสิทธิภาพในการบิน สามารถเคล่ือนท่ีไปไดไ้กล

ในสภาพนิเวศท่ีหลากหลาย ดงันั้นจึงทาํการหาค่า

ดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index; H') 

พบว่านกในพื้นท่ีสวนป่าเขาคณามีค่า H' เท่ากบั 3.85 

ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งสูง เน่ืองจากในพื้นท่ีสวนป่ามีความ

หลากหลายของถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ประกอบดว้ย พื้นท่ีป่า

ธรรมชาติ พื้นท่ีทุ่งหญา้ แหล่งนํ้ า และแปลงสวนป่า

หลายชั้นอายุ ทาํให้สามารถพบนกได้หลากหลาย

กลุ่ม ทั้งนกท่ีชอบป่าทึบ นกท่ีอาศยัตามขอบป่า และ

นกท่ีชอบพื้นท่ีโล่ง 

2.3 สัตว์สะเทนินํา้สะเทนิบก (Amphibians) 

พบสัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบกทั้ งส้ิน 1 อันดับ คือ 

อนัดบั Anura พบ 4 วงศ ์8 สกุล 10 ชนิด เปรียบเทียบ

ชนิดสัตวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบกกบัผลการสํารวจใน   

ปี 2549 พบชนิดท่ีหายไปจากสวนป่าเขาคณา 1 ชนิด 

คือ คางคกห้วย (Ansonia malayana) และเป็นชนิดท่ี

สํ ารว จ พบใ หม่  9 ช นิ ด  ได้แ ก่  อ่ึ ง อ่ างบ้ าน             

( Kaloula pulchra)  อ่ึ ง ข า คํา  ( Microhyla pulchra)          

อ่ึ ง นํ้ า เ ต้ า  ( M. mukhulesuri)  ค า ง ค ก บ้ า น 
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( Duttaphrynus melanostictus)  ค า ง ค ก หั ว ร า บ 

( Ingerophrynus macrotis)  ป า ด บ้ า น                

( Polypedates leucomystax)  ก บ ห ง อ น           

(Limnonectes gyldenstolpei) และเขียดหลงัปุ่มท่ีราย 

(Occidozyga martensii)  

2.4 สั ต ว์ เ ลื้ อ ย ค ล า น  ( Reptiles) พ บ

สตัวเ์ล้ือยคลานทั้งส้ิน 1 อนัดบั 6 วงศ ์11 สกลุ 12 ชนิด 

คือ อันดับ Squamata เปรียบเทียบชนิดท่ีพบกับ

รายงานของศูนยว์ิจยัป่าไม ้ปี 2549 เป็นชนิดท่ีไม่พบ

จากการสํารวจคร้ังน้ี 10 ชนิด เช่น งูเขียวกาบหมาก 

( Gonyosoma oxycephalum)  งู สิ ง ห า ง ดํ า                             

( Ptyas carinatusแ ล ะ เ ต่ า หั บ  ( Cuora amboinensis 

kamaroma) เป็นตน้ และเป็นชนิดท่ีมีรายงานการพบ

เพิ่ม 12 ชนิด เช่น จ้ิงจกดินสยาม (Dixonius siamensis) 

จ้ิ งเหลนหลากลาย (Eutropis macularius) ตะกวด 

(Varanus bengalensis) และแยเ้หนือ (Leiolepis reevesii)  

3. ความหลากหลายของแมลง 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

แมลงในพื้นท่ีสวนป่าเขาคณา จากวิ ธีการท่ีได้

ดาํเนินงานขา้งตน้ ทั้ งการสํารวจโดยตรงซ่ึงใช้สวิง

โฉบจับ การใช้กับดักหลุม (pitfall traps) และกับดัก

แสงไฟ (light traps) ผลการศึกษาพบแมลงในพื้นท่ี

สวนป่าจํานวน 171 ชนิด 71 วงศ์ (Family) จาก 15 

อนัดบั (Order) โดยในอนัดบัแมลงท่ีพบจาํนวนชนิด

มากท่ีสุดเป็นพวกผีเส้ือในอันดับ Lepidoptera พบ

จาํนวน 32 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 30.23 ของจาํนวนชนิด

ท่ีพบทั้ งหมด รองลงมาเป็นอันดับ Hymenoptera 

อัน ดั บ  Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera, Diptera, 

Odonata, Blattodea, Isoptera,  และ Mantode พบจาํนวน  

31, 31, 18, 15, 8, 8, 4, 4, 2  และ 2 ชนิด ตามลาํดบัส่วน

แ ม ล ง ใ น อั น ดั บ  Archaeognatha, Collembola, 

Dermaptera, Mecoptera และ Neuroptera โดยทั้ ง  5 

อันดับ พบเพียงอันดับละ 1 ชนิด แมลงในอันดับ 

Coleoptera พบมีจาํนวนวงศม์ากถึง 15 วงศ ์โดยวงศม์ด 

(Formicidae) พบจาํนวนชนิดมากท่ีสุด จาํนวน 13 ชนิด 

มดเป็นแมลงท่ีสามารถพบไดทุ้กท่ี และมีความสามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้นหลายพื้นท่ี และยงัสามารถปรับตวั

ให้เขา้กบัสภาพพื้นท่ีแห้งแลง้ หรือพื้นท่ีเปิดโล่งไดดี้ 

(Watanabe and Ruaysoongnern, 1989) เม่ือพิจารณา

จาํนวนตวัของแมลงในแต่ละอนัดับ พบว่าแมลงใน

อนัดับ Lepidoptera พบมากท่ีสุดเช่นกับจาํนวนชนิด 

รองลงมาเป็นแมลงในอันดับ Hymenoptera อันดับ 

Isoptera อันดับ Orthoptera และอันดับ Coleoptera คิด

เป็นจาํนวนร้อยละ 26.12, 25.15, 12.87, 12.67 และ 9.16 

ของจาํนวนตวัท่ีพบทั้งหมด ตามลาํดบั  

4. ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่  

ผลการสํารวจข้อมูลความหลากหลาย

ของเห็ดราขนาดใหญ่ ในแปลงก่ึงถาวรในพื้นท่ี

สวนป่าสกัแต่ละชั้นอายทุั้ง 3 พื้นท่ี ในช่วงฤดูแลง้ 

(ระหวา่งเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2562) ไม่พบ

เห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นท่ีเลย อยา่งไรก็ตามแมว้่า

ไดมี้การออกสาํรวจในพื้นท่ีเดิมในช่วงฤดูฝนก็ยงั

ไม่พบเห็ดมากนัก อาจมีสาเหตุจากการท่ีฝนท้ิง

ช่วงยาวนานมากก่อให้ เ กิดความแห้งแล้ง ท่ี

ต่อเน่ืองและยาวนานจนไม่เหมาะสมต่อการเกิด

ของเห็ดราขนาดใหญ่ ทาํให้พบเห็ดขนาดเล็กท่ี

ตอบสนองต่อความช้ืนในปริมาณไม่มากข้ึนได้

ทัว่ไปตามพื้นดิน รวมถึงเห็ดท่ีข้ึนอยูต่ามขอนไม้

และต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ พบจํานวน 14 ชนิด       

13 สกุล 12 วงศ์ เช่น เห็ดแครง (Schizophyllum 

commune)  เ ห็ ด ป า ก ห มู  ( Galiella celebica)         

เ ห็ ด ก ร ว ย ท อ ง ต ะ กู  ( Microporus xanthopus)       
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เ ห็ ด จั่น  ( Macrocybe crassa)  แ ล ะ  เ ห็ ด หู ช้า ง 

(Ganoderma applanatum) เป็นตน้  

5. พืน้ทีสํ่าคญัด้านการอนุรักษ์สูง 

การประเมินพื้นท่ี ท่ี มี คุณค่าด้านการ

อนุรักษ์สูง หรือ High Conservation Value, HCV 

ตามกรอบมาตรฐานของ FSC ในคร้ัง น้ี  ได้

ดาํเนินการในพื้นท่ีจริง (on-site assessment) ของ

สวนป่าเขา เม่ือตรวจสอบสถานภาพ (status) ทั้ง

พืชพรรณและสัตว์ป่าไม่พบชนิดท่ีตกอยู่ใน

สถานภาพถูกคุกคาม (threaten species) รวมถึงไม่

พบชนิดหายาก (rare species) หรือใกลสู้ญพนัธ์ุ 

(endangered species) ในพื้นท่ีสวนป่าตามกรอบ

การพิจารณาในระดบั HCV 1 และ HCV 3 ไม่พบ

หลกัฐานดงักล่าว (ตารางท่ี 2) ขณะเดียวกนัก็ไม่

พบขอ้มูลท่ีจะยืนยนัระดบัความสําคญัของพื้นท่ี

ใ น ร ะ ดั บ  HCV 2,  HCV 4 แ ล ะ  HCV 5            

อย่างไรก็ตาม สวนป่าเขาคณามีพื้นท่ีสําคญัดา้น

การอนุรักษ์สูงท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ HCV 6 พื้นท่ี

แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 

จารีตและประเพณีของชุมชน  โดยพบแหล่งหิน

โบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมีการนาํมาใช้

เพื่อเป็นเคร่ืองมือหินโบราณเช่น ขวานหิน และ

ใบหอก แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ดา้น

วฒันธรรม จารีตประเพณีของชุมชนในพื้นท่ีสวน

ป่าเขาคณาไดอ้ย่างชดัเจน ทาํให้สามารถประเมิน

ความสาํคญัพื้นท่ีท่ีดา้นการอนุรักษสู์งของสวนป่า

เขาคณาอยูใ่นระดบั HCV 6 ได ้ดงันั้น  สวนป่าจึง

กาํหนดแนวทางในการจดัการพื้นท่ีพร้อมระบบ

ติดตามเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน อันเป็นแนวทาง

นาํไปสู่การจดัการสวนป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   

  

 
 

ตารางที ่2 การประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคญัดา้นการอนุรักษสู์ง ของสวนป่าเขาคณา จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

พืน้ทีท่ีม่คีวามสําคญัด้านการอนุรักษ์สูง สถานภาพ หลกัฐาน/เหตุผล 

HCV 1 คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ   

 1.1 พื้นท่ีป้องกนั ไม่พบ  

 1.2 ชนิดถูกคุกคาม ไม่พบ  

 1.3 ชนิดเฉพาะถ่ิน ไม่พบ  

 1.4 พื้นท่ีใชป้ระโยชน์ชัว่คราว ไม่พบ  

HCV 2 พื้นท่ีภูมิทศัน์ขนาดใหญ่ ไม่พบ  

HCV 3 ระบบนิเวศหายาก ถูกคุกคาม  

หรือใกลสู้ญพนัธุ์ 

 

ไม่พบ 

 

HCV 4 เก้ือหนุนการบริการของระบบนิเวศพื้นฐานในช่วงวกิฤติ    

 4.1 พื้นท่ีตน้นํ้า ไม่พบ  

 4.2 ควบคุมการพงัทลายดิน ไม่พบ  

 4.3 พื้นท่ีแนวป้องกนัไฟ ไม่พบ  

HCV 5 แหล่งสนบัสนุนความตอ้งการขั้นพื้นฐานของชุมชน ไม่พบ  

HCV 6 พื้นท่ีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณะทางวฒันธรรม จารีต

ประเพณีของชุมชน 

พบ แหล่งโบราณคดีขวานหินเขาคณา เป็นแหล่งขดุคน้พบแหล่ง

ผลิตเคร่ืองมือหินโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ อาทิ ขวาน

หิน และใบหอก อยูใ่นสมยัยคุหินใหม่ อายปุระมาณ 2,700 -

4,000 ปี 
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สรุป 

ความหลากหลายของพรรณพืช 

พบความหลากชนิดพรรณไม ้จาํนวน 71 ชนิด 60 

สกุล และ 27 วงศ ์มีความหนาแน่นเฉล่ีย 1,907 ตน้ต่อ

เฮกตาร์  พื้นท่ีหนา้ตดัเฉล่ีย 23.87 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์  

มี ค่ าดัชนี ความหลากหลายของ Shannon-Weiner 

ค่อนขา้งตํ่า พนัธ์ุไมเ้ด่น ไดแ้ก่สัก กระถินยกัษ์ ข่อย 

ตะคร้อ สาธร เส้ียวป่า ประดู่ป่า  ยมหิน กระพี้ชั้น  และ 

ปออีเกง้  เป็นตน้   

ความหลากหลายของสัตว์ป่า 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าใน

สวนป่าเขาคณา ทั้ง 4 กลุ่ม (สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์สะเทินนํ้ าสะเทินบก และ

นก) พบสัตวป่์าจาํนวน 130 ชนิด สัตวป่์าในกลุ่ม

นกพบจาํนวนชนิดมากท่ีสุด 98 ชนิด รองลงมา 

คือ สัตว์เ ล้ียงคลาน (12 ชนิด) สัตว์สะเทินนํ้ า

สะเทินบก (10 ชนิด) และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม   

(10 ชนิด) ตามลาํดบั  

ความหลากหลายของแมลง 

ความหลากชนิดของแมลงในพื้นท่ีสวนป่าเขา

คณา พบทั้งหมดจาํนวน 171 ชนิด 71 วงศ์ (Family) 

จาก 15 อนัดบั (Order) ในอนัดับแมลงท่ีพบจาํนวน

ชนิดมากท่ีสุดเป็นพวกผีเส้ือในอนัดับ Lepidoptera 

(พบจาํนวน 32 ชนิด หรือร้อยละ 30.23 ของจาํนวน

ชนิดท่ีพบ) รองลงมาเป็นอนัดบั Hymenoptera อนัดบั 

Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera, Diptera, Odonata, 

Blattodea, Isoptera,  และ Mantodea โดยในพื้นท่ีป่า

ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษน์ั้นพบทุกอนัดบั

แมลงทั้ง 15 อนัดบั ซ่ึงอนัดบัท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ี

น้ีเป็นพวกผเีส้ือมีทั้งผเีส้ือกลางคืน (moths) และผเีส้ือ

กลางวนั (butterflies) รองลงมาเป็นพวกดว้งในอนัดบั 

Coleoptera เป็นพวกดว้งอินูน ดว้งกินใบ   

ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ 

ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ พบ

ทั้งหมดจาํนวน 14 ชนิด 13 สกุล 12 วงศ์ เช่น เห็ด

แ ค ร ง  ( Schizophyllum commune)  เ ห็ ด ป า ก ห มู  

(Galiella celebica) เห็ดกรวยทองตะกู (Microporus 

xanthopus)  เ ห็ ด จั่ น  ( Macrocybe crassa)  แ ล ะ               

เห็ดหูชา้ง (Ganoderma applanatum) เป็นตน้  

พืน้ทีท่ีมี่ความสําคญัด้านการอนุรักษ์สูง 

ความสาํคญัของพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัดา้นการ

อนุรักษ์สูงในสวนป่าเขาคณา ท่ีพบคือในระดับ 

HCV 6 ท่ีแสด งถึงความเ ป็น เอกลักษ ณ์ด้าน

วฒันธรรม จารีตและประเพณีของชุมชน ปัจจุบนั

ได้ประกาศเป็นแหล่งขวานหินเขาคณา เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วฒันธรรม จารีตและ

ประเพณีของชุมชนภายในพื้นท่ีสวนป่า  

ดังนั้ น ทางสวนป่าจึงต้องมีแนวทางการ

ดาํเนินงาน การติดตามตรวจสอบท่ีแตกต่างกนัไป

ใ น แ ต่ ล ะ พื้ น ท่ี  แ น ว ท า ง ท่ี ท า ง ส ว น ป่ า ใ ห้

ความสําคัญนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจและ

ส่ิงแวดลอ้มแลว้ การไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจาก

ชุมชนโดยรอบสวนป่านบัวา่มีความสาํคญัเช่นกนั  
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การเปรียบเทยีบปริมาณนํา้ฝนรายวนั  โดยเคร่ืองวดันํา้ฝนอตัโนมัติและกระบอกวดันํา้ฝนมาตรฐาน  

 Daily rainfall comparison by automatic rain gauge and standard rain gauge 

 

กนัย ์จาํนงคภ์กัดี1* ณฐัวฒิุ อุดมศิริพงษ์1 นายสุพิชยั  วรรณสิงห์2 และนายวรวฒิุ  สุวร์ีกลุ2 

1 ศูนยว์จิยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 
2สถานีวจิยัตน้นํ้าแม่แตง สาํนกัอนุรักษต์น้นํ้า จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

*Corresponding author: E-mail: tulacom55@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ: ศูนย์วิจัยและพฒันานวตักรรมอุทยาน

แห่งชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดติ้ดตั้งเคร่ืองวดันํ้ าฝน

อตัโนมติั จาํนวน 3 เคร่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

เปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนรายวนัเปรียบเทียบ

กบัเคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐานขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

8 น้ิว รวมถึงเพ่ือประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวดันํ้ าฝน

อัตโนมัติในระบบการเตือนภัยธรรมชาติ  ผล

การศึกษา พบว่าปริมาณนํ้ าฝนรายวนัจากเคร่ืองมือ

วดันํ้ าฝนอัตโนมัติท่ีใช้ในการทดสอบไม่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัเคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน ขณะเดียวกนัปริมาณวดันํ้ าฝนรายวนัจาก

การตรวจวดัแบบอตัโนมติันั้นสามารถนาํมาใชใ้น

การประยกุตเ์พ่ือเป็นขอ้มูลในการแจง้เตือนภยัพิบติั

จากการเกิดนํ้าท่วมฉบัพลนัไดค้่อนขา้งดี ดงันั้น การ

ใชเ้คร่ืองมือบนัทึกปริมาณนํ้ าฝนรายวนัอตัโนมัติ

สามารถนํามาใช้เ พ่ือลดการใช้บุคคลากรและ

งบประมาณในการจดบนัทึกโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตน้

นํ้าท่ีเขา้ถึงไดย้าก 
 

คาํสําคญั: ระบบเตือนภยัอตัโนมติั  

ปริมาณนํ้าฝนรายวนั 

. 

 

 

 

 

Abstract: Research and innovation development 

center of Chiangmai province had setup three 

automatic recorded rain gauges to measure amount of 

daily rainfall. The objectives aimed to compare the 

amount of daily rainfall with the standard rain gauge 

(diameter size 8 inches) and applied the amount of 

rainfall for disaster warning system.  The result 

showed that the amount of daily rainfall from 

automatic recorded rain gauges had no significantly 

different from the standard rain gauge. In addition, the 

amount of daily rainfall from the automatic recorders 

provided the benefit information for early warning 

system from flooding disaster. Thus, the automatic 

recorded rain gauge could be applied for reducing 

staffs and budget for manual recording, particular, in 

the watershed areas where difficult to access.   

Keyword: automatic warning system, daily rainfall 
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บทนํา   

ปัจจุบนัการรายงานปริมาณนํ้ าฝนส่วน

ใ ห ญ่ ใ ช้ข้อ มู ล จ า ก เ ค ร่ื อ ง วัด นํ้ า ฝ น ข น า ด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว  (standard rain gauge)  

(เกษม จนัทร์แก้ว, 2539) ซ่ึงรายงานวนัละคร้ัง 

ไม่สามารถใชใ้นการเตือนภยัได ้ปัจจุบนัสถานี

วดัอากาศอัตโนมัติมีราคาถูกลง ศูนย์วิจัยและ

พัฒน านวัตกรรมอุทย านแ ห่งชาติ  จังหวัด

เชียงใหม่ จึงนาํมาทดลองติดตั้งจาํนวน 3 เคร่ือง 

ใ น ส อ ง รุ่ น คื อ  ยี่ ห้ อ  MI·SOL รุ่ น  A6 - WS-

WH2900-1  และ รุ่น  A6-WS-WH2950-1 โดย

ทั้ งสองรุ่นส่งออกขอ้มูลอัตโนมัติบันทึกไวใ้น

ฐานขอ้มูลออนไลน์ สามารถเรียกดูไดต้ลอดเวลา  

ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการ

เป รียบเ ทียบปริมาณนํ้ าฝนรายวันระหว่าง

เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนอัตโนมัติกับ เคร่ืองวดั

นํ้ าฝนมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว 

รวมถึงทราบความเหมาะสมต่อการนาํขอ้มูลจาก

เคร่ือมือบนัทึกนํ้ าฝนอตัโนมติัว่ามีศกัยภาพใน

การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเตือนภยั  
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

  คดัเลือกสถานีตรวจวดัอากาศจาํนวน 3 สถานี  

สถานีท่ี 1 ท่ีทําการศูนย์วิจัยและพัฒนา

นวตักรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ต.แม่

เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในอุทยานแห่งชาติ

ดอยสุเทพ-ปุย   

สถานีท่ี 2 สถานีวิจยัตน้นํ้ าแม่แตง ต.ป่าแป๋ 

อ . แ ม่ แ ต ง  จ . เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ ข ต ป่ า ส ง ว น             

แห่งชาติป่าแม่แตง  

สถานีท่ี 3 บา้นห้วยนํ้ าใส ต.แม่แวน อ.พร้าว 

จ.เชียงใหม่ ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  

ทาํการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัอากาศแบบ

อตัโนมติัและจดบนัทึกดว้ยมือ ในแต่ละสถานี 

1. เคร่ืองมือตรวจวดัอากาศ MI·SOL รุ่น 

A6-WS-WH2900-1  และ รุ่น  A6-WS-

WH2950-1 (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 เคร่ืองมือตรวจวดัอากาศอตัโนมติั: A) รุ่น A6-

WS-WH2900-1 และ B) รุ่น A6-WS-WH2950-1  
 

2. ติดตั้งเคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐานขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว (standard rain gauge) 

ขนาดบรรจุ  1 ,000 มิลลิลิตร พร้อมติดตั้ ง

เค ร่ืองวัดนํ้ าฝนจากการใช้ท่อ PVC ขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว  

3. การคาํนวณปริมาณนํ้ าฝนรายวนัจาก

เคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐาน และกระบอก PVC 

คาํนวณโดยใชสู้ตร สุพจน์ (2550) คือ ความสูง

ของนํ้ าฝน (มม.) เคร่ืองวัดนํ้ าฝนมาตรฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 น้ิว = 0.0308 x ปริมาตร

นํ้ าฝนท่ีวดัไดจ้ากกระบอกตวง และกระบอก 

PVC  เ ส้น ผ่ า ศูน ย์ก ลาง  4 น้ิ ว  = 0 .1233 x 

ปริมาตรนํ้าฝนท่ีวดัไดจ้ากกระบอกตวง 

A) B) 
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4. การทดสอบทางสถิติ F-Test Two-

Sample for Variances และ t-Test: Two-

Sample Assuming Equal Variances  
 

ผลและวจิารณ์  

ป ริ ม า ณ นํ้ า ฝ น จ า ก ส ถ า นี วัด อ า ก า ศ

อัตโนมัติ  เปรียบเทียบกับเคร่ืองวัดนํ้ าฝน

มาตรฐาน  

สถ า นี ที่  1  ( แ ม่ เ หี ย ะ )   รุ่ น  A6-WS-

WH2900-1  วนัท่ีเก็บขอ้มูล 16 ส.ค 2562 – 27 

ก.ย. 2562  รวม 43 วนั วนัท่ีฝนตก 34 วนั เม่ือนาํ

ขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนรายวนัจากการตรวจวดัไป

ทดสอบ F-Test Two-Sample for Variances พบวา่

ค่าท่ีไดร้ะหว่าง เคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐาน และ

เคร่ืองวัดนํ้ าฝนอัตโนมัติ  ค่าสองเท่า ของ P 

(F<=f) one-tail คือ 2 x 0.3494 มีค่าเท่ากบั 0.698 

นั้ น มีค่ามากกว่า Alpha ท่ีกําหนดคือ 0.05 จึง

ย อ ม รั บ ส ม ม ติ ฐ า น  H0 ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ค่ า

แปรปรวนของปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวดันํ้ าฝน

มาตรฐานและเคร่ืองวัดนํ้ าฝนอัตโนมัติ  ไม่

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (ตารางท่ี 1) 

เ ม่ื อ ท ด ส อ บ  T-test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances พ บ ว่ า  P(T<=t) 

two-tail คือ 0.770 มีค่า มากกว่า Alpha 0.05 

ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ปริมาณ

นํ้ าฝนจากเคร่ืองวัดทั้ งสองไม่แตกต่างกันท่ี

ระดับนัยสําคญั 0.05 ดังตารางทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 1 F-Test Two-Sample for Variances ปริมาณ

นํ้ าฝนระหว่าง เคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐาน และจาก

เคร่ืองวดันํ้าฝนอตัโนมติั สถานีท่ี 1 
 

 เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน 

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

Mean 8.0200 9.1265 

Variance 225.0507 257.7929 

Observations 34 34 

df 33 33 

F 0.8730  

P(F<=f) one-tail 0.3494  

F Critical one-

tail 

0.5593  

 

ตารางที่ 2 T-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances ของปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน และเคร่ืองวดัอตัโนมติั สถานีท่ี 1 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน 

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

Mean 8.0200 9.1265 

Variance 225.0507 257.7929 

Observations 34 34 

Pooled Variance 241.4218  

Hypothesized Mean 

Difference 0  

df 66  

t Stat -0.2936  

P(T<=t) one-tail 0.3850  

t Critical one-tail 1.6683  

P(T<=t) two-tail 0.7700  

t Critical two-tail 1.9966   
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ท ด ส อ บ  F-Test Two-Sample for 

Variances พบว่ า  ระ หว่ าง เ ค ร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติัและกระบอก PVC  ค่าสองเท่า ของ 

P(F<=f) one-tail คือ  2  x 0.4627 มี ค่ า เ ท่ ากับ 

0.9254 นั้ น มีค่ามากกว่า Alpha ท่ีกําหนดคือ 

0.05 ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ค่า

แปรปรวนของปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวัด

นํ้ าฝนมาตรฐาน และจากเคร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติั ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ดงัตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 F-Test Two-Sample for Variances ปริมาณ

นํ้ าฝนระหว่างระหว่างเคร่ืองวดันํ้ าฝนอตัโนมติัและ

กระบอก PVC   สถานีท่ี 1 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 
กระบอก PVC   

Mean 9.1265 8.1850 

Variance 257.7929 249.4561 

Observations 34 34 

df 33 33 

F 1.0334  

P(F<=f) one-tail 0.4627  

F Critical one-tail 1.7878  

 

เ ม่ื อ ท ด ส อ บ   T-test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances พ บ ว่ า  P(T<=t) 

two-tail คือ 0.808 มี ค่า  มากกว่า  Alpha 0.05 

ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ปริมาณ

นํ้ าฝนจากเคร่ืองวัดทั้ งสองไม่แตกต่างกันท่ี

ระดับนัยสําคญั 0.05 ดังตารางทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางที่ 4 T-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances ของปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติัและกระบอก PVC   สถานีท่ี 1 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 
กระบอก PVC   

Mean 9.1265 8.1850 

Variance 257.7929 249.4561 

Observations 34 34 

Pooled Variance 253.6245  

Hypothesized Mean 

Difference 0  

df 66  

t Stat 0.2437  

P(T<=t) one-tail 0.4041  

t Critical one-tail 1.6683  

P(T<=t) two-tail 0.8082  

t Critical two-tail 1.9966  

 

ส ถ า นี ที่  2  (แ ม่ แ ต ง )  รุ่ น  A6 - WS-

WH2900-1 วนัท่ีเก็บขอ้มูล 14 ส.ค. 62 – 27 

ก.ย. 62  รวม 41 วนั วนัท่ีฝนตก 26 วนั และเม่ือ

นาํขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนรายวนัท่ีไดไ้ปทดสอบ 

F-Test Two-Sample for Variances พ บว่ า  ค่ า

ระหว่ าง  เค ร่ืองวัดนํ้ าฝนมาตรฐาน และ

เคร่ืองวัดนํ้ าฝนอัตโนมัติ   ค่าสองเท่า ของ 

P(F<=f) one-tail คือ  2  x 0.4591  มี ค่า เ ท่ากับ 

0.9182 นั้ น มีค่ามากกว่า Alpha ท่ีกาํหนดคือ 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 กล่าวคือ ค่า

แปรปรวนของปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวัด

นํ้ าฝนมาตรฐาน และจากเคร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติั ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

(ตารางท่ี 5)  
 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

83 

ตารางที่ 5 F-Test Two-Sample for Variances ปริมาณ

นํ้ าฝนระหว่าง เคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐาน และจาก

เคร่ืองวดันํ้าฝนอตัโนมติั สถานีท่ี 2 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน 

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

Mean 11.4604 12.5808 

Variance 171.7518 179.0224 

Observations 26 26 

df 25 25 

F 0.9594  

P(F<=f) one-tail 0.4591  

F Critical one-tail 0.5114  

 

เ ม่ื อ ท ด ส อ บ   t-Test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances พ บ ว่ า  P(T<=t) 

two-tail คือ 0.7616 มีค่า มากกว่า Alpha 0.05 

ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ปริมาณ

นํ้ าฝนจากเคร่ืองวัดทั้ งสองไม่แตกต่างกันท่ี

ระดับนัยสําคญั 0.05 ดังตารางทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย (ตารางท่ี 6) 

ท ด ส อ บ  F-Test Two-Sample for 

Variances พบว่ า  ระ หว่ าง เ ค ร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติัและกระบอก PVC  ค่าสองเท่า ของ 

P(F<=f) one-tail คือ  2  x 0.3845 มี ค่ า เ ท่ ากับ 

0.7690 นั้ น มีค่ามากกว่า Alpha ท่ีกาํหนดคือ 

0.05 ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ค่า

แปรปรวนของปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวัด

นํ้ าฝนมาตรฐาน และจากเคร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติั ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ดงัตารางท่ี 7  
 

ตารางที่ 6 T-test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances ของปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน และเคร่ืองวดัอตัโนมติั สถานีท่ี 2 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน 

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

Mean 11.4604 12.5808 

Variance 171.7518 179.0224 

Observations 26 26 

Pooled Variance 175.38712  

Hypothesized 

Mean Difference 0  

df 50  

t Stat -0.3050  

P(T<=t) one-tail 0.3808  

t Critical one-tail 1.6759  

P(T<=t) two-tail 0.7616  

t Critical two-tail 2.0086  
 

ตารางที่ 7 F-Test Two-Sample for Variances ปริมาณ

นํ้ าฝนระหว่างระหว่างเคร่ืองวดันํ้ าฝนอตัโนมติัและ

กระบอก PVC   สถานีท่ี 2 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 
กระบอก PVC   

Mean 12.5808 12.1923 

Variance 179.0224 201.5895 

Observations 26 26 

df 25 25 

F 0.8881  

P(F<=f) one-tail 0.3845  

F Critical one-tail 0.5114  
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เ ม่ื อ ท ด ส อ บ  t-Test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances พ บ ว่ า  P(T<=t) 

two-tail คือ 0.9195 มีค่า มากกว่า Alpha 0.05 

ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ปริมาณ

นํ้ าฝนจากเคร่ืองวัดทั้ งสองไม่แตกต่างกันท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (ตารางท่ี 8) 
 

ตารางที่ 8 T-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances ของปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติัและกระบอก PVC   สถานีท่ี 2 
 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

กระบอก 

PVC   

Mean 12.5808 12.1923 

Variance 179.0224 201.5895 

Observations 26 26 

Pooled Variance 190.3060  

Hypothesized Mean 

Difference 0  

df 50  

t Stat 0.1015  

P(T<=t) one-tail 0.4598  

t Critical one-tail 1.6759  

P(T<=t) two-tail 0.9195  

t Critical two-tail 2.0086  
 

สถานีที่  3  (แม่แวน)  รุ่น  A6-WS-

WH2950-1 วนัท่ีเก็บขอ้มูล 23 ก.ย. 62 – 24 

ต.ค. 62  รวม 32 วนั วนัท่ีฝนตก 17 วนั และเม่ือ

นําขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนรายวนัไปทดสอบ F-

Test Two-Sample for Variances พบวา่ ระหวา่ง 

เคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐาน และเคร่ืองวดันํ้ าฝน

อตัโนมติั  ค่าสองเท่า ของ P(F<=f) one-tail คือ 

2  x 0.4969 1มี ค่ า เ ท่ า กับ  0.9938 นั้ น  มี ค่ า

มากกว่า Alpha ท่ีกาํหนดคือ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน H0 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของ

ปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐาน 

และจากเคร่ืองวดันํ้ าฝนอตัโนมติั ไม่แตกต่างท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางที่ 9 F-Test Two-Sample for Variances ปริมาณ

นํ้ าฝนระหว่าง เคร่ืองวดันํ้ าฝนมาตรฐาน และจาก

เคร่ืองวดันํ้าฝนอตัโนมติั สถานีท่ี 3 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน 

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

Mean 4.3941 4.6388 

Variance 30.8256 30.7043 

Observations 17 17 

df 16 16 

F 0.9961  

P(F<=f) one-tail 0.4969  

F Critical one-tail 0.4285  

 

เ ม่ื อ ท ด ส อ บ   T-test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances พ บ ว่ า  P(T<=t) 

two-tail คือ 0.8985 ค่า  มากกว่า  Alpha 0.05 

ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ปริมาณ

นํ้ าฝนจากเคร่ืองวัดทั้ งสองไม่แตกต่างกันท่ี

ระดับนัยสําคญั 0.05 ดังตารางทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย (ตารางท่ี 10) 

ท ด ส อ บ  F-Test Two-Sample for 

Variances พบว่ า  ระ หว่ าง เ ค ร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติัและกระบอก PVC  ค่าสองเท่า ของ 

P(F<=f) one-tail คือ  2  x 0.4693 มี ค่ า เ ท่ ากับ 
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0.9386 นั้ น มีค่ามากกว่า Alpha ท่ีกําหนดคือ 

0.05 ยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ค่า

แปรปรวนของปริมาณนํ้ าฝนจากเคร่ืองวัด

นํ้ าฝนมาตรฐาน และจากเคร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติั ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ดงัตารางท่ี 11  
 

ตารางที่ 10 T-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances ของปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน และจากเคร่ืองวดันํ้าฝนอตัโนมติั สถานีท่ี 3 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

มาตรฐาน 

เคร่ืองวดั

นํ้าฝน

อตัโนมติั 

Mean 4.3941 4.6388 

Variance 30.8256 30.7043 

Observations 17 17 

Pooled Variance 30.7649  

Hypothesized 

Mean Difference 0  

df 32  

t Stat 0.1286  

P(T<=t) one-tail 0.4492  

t Critical one-tail 1.6939  

P(T<=t) two-tail 0.8985  

t Critical two-tail 2.0369  
 

เ ม่ื อ ท ด ส อ บ   T-test: Two-Sample 

Assuming Equal Variances พ บ ว่ า  P(T<=t) 

two-tail คือ 0.8852 มีค่า มากกว่า Alpha 0.05 

จึงยอมรับสมมติฐาน H0 หมายความว่า ปริมาณ

นํ้ าฝนจากเคร่ืองวดัทั้งสองไม่มีความแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (ตารางท่ี12)  

ต า ร า ง ที่  1 1 F-Test Two-Sample for Variances 

ปริมาณนํ้ าฝนระหว่างระหว่าง เค ร่ืองวัดนํ้ าฝน

อตัโนมติัและกระบอก PVC   สถานีท่ี 3 

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

กระบอก 

PVC   

Mean 4.6388 4.3647 

Variance 30.7043 29.5274 

Observations 17 17 

df 16 16 

F 1.0399  

P(F<=f) one-tail 0.4693  

F Critical one-tail 2.3335  
 

ตารางที่ 12 T-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances ของปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติัและกระบอก PVC   สถานีท่ี 3  

  

เคร่ืองวดันํ้าฝน

อตัโนมติั 

กระบอก 

PVC   

Mean 4.6388 4.3647 

Variance 30.7043 29.5274 

Observations 17 17 

Pooled Variance 30.1159  

Hypothesized 

Mean Difference 0  

df 32  

t Stat 0.1456  

P(T<=t) one-tail 0.4426  

t Critical one-tail 1.6939  

P(T<=t) two-tail 0.8852  

t Critical two-tail 2.0369   
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สรุป 

ผลการศึกษา แสดงให้ เ ห็นว่าการใช้

เคร่ืองมือบนัทึกปริมาณนํ้ าฝนรายวนัอตัโนมติั

ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางต่างจากเคร่ืองมือวดั

นํ้ าฝนมาตรฐานนั้นสามารถใช้แทนเคร่ืองวดั

นํ้าฝนมาตรฐานได ้อยา่งไรก็ตามการเก็บขอ้มูล

ท่ี ต่อ เ น่ืองและยาวนานจะทําให้สามารถ

ตรวจสอบความแตกต่างของเคร่ืองมือได้

โดยเฉพาะปริมาณนํ้ าฝนมีความผนัแปรตาม

ช่วงเวลาและฤดูกาลสูง ขณะท่ีปริมาณนํ้ าฝนท่ี

ต ร ว จ วัด ไ ด้ นั้ น มี ศัก ย ภ า พ ใ น ก า ร ท่ี จ ะ

ประยุกตใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในการเตือนภยัพิบติัจาก

อุทกภยัไดอ้นาคต 
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ภูมิภาพความหลากหลายของไม้ยืนต้นในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

Landscape of Tree diversity in Kaeng Krachan Forest Complex, Thailand 
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บทคัดย่อ: วตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความหลากหลายของไมย้ืนตน้ท่ีปรากฏในบริเวณต่างๆ ในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

จงัหวดัราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ดาํเนินการสาํรวจดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ point sampling ในลกัษณะกลุ่ม

แปลง (cluster) 805 กลุ่ม ท่ีวางห่างกนัอยา่งเป็นระบบ 2.5 x 2.5 กิโลเมตร ขอ้มูลจากแต่ละกลุ่มแปลงนาํมาประเมินความ

หลากหลายทางชีวภาพ พบว่าความหลากหลายของไม้ยืนตน้ในกลุ่มป่าแก่งกระจานมีค่าสูงท่ีบริเวณทิศตะวนัตกใกล้

พรมแดนประเทศและทางตอนกลาง แลว้ค่อยลดหลัน่มาทางทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายความว่าพ้ืนท่ีป่าบริเวณใกล้

แนวชายแดนประเทศมีศกัยภาพสูงดา้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดงันั้นควรมีการจดัการร่วมกนัระหว่าง

ประเทศในรูปแบบพ้ืนท่ีอนุรักษข์า้มพรมแดน 
 

คาํสําคญํ  แก่งกระจาน ความหลากหลาย  นิเวศวทิยาภูมิทศัน์  

 

Abstract: This study aimed to assess tree diversity throughout the area of Kaeng Krachan Forest Complex (KKFC). A 

survey was conducted by the point sampling technique, 5 points per cluster of 805 clusters. Each cluster was 2.5 kilometers 

away from each other throughout the forest complex. Data from each of the sample clusters were taken to assess the tree 

diversity with various indexes. The results showed the diversity of the trees in KKFC was highest at the middle part and 

the west near the border with Myanmar and gradually decreased to the eastern part. Indicating that the forest areas near the 

border with Myanmar had high potential for biodiversity conservation. Thus, the area should be handled as an international 

ecological corridor between the countries. 
 

Keywords: Kaeng Krachan, diversity, landscape ecology 
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บทนํา   

กลุ่มป่าแก่งกระจาน ไดรั้บการยอมรับใน

ระดบัสากลว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

แต่การบ่งบอกระดบัความหลากหลายดว้ยตวัแทน

ของระบบนิเวศท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึง เป็น

ตวัแทนของพื้นท่ีทั้งหมดนั้น ไม่อาจใช้กบัพื้นท่ี

อนุรักษท่ี์มีความซบัซอ้นและมีบริเวณกวา้ง ดอก

รัก (2555) กล่าววา่ การจดัการระบบนิเวศตอ้งวาง

อยู่บนศาสตร์ทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ (landscape 

ecology) ซ่ึ ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร

ส่ิงแวดล้อม เ ป็นเค ร่ืองมือตัดสินใจในการ

ดาํเนินการต่าง ๆ สําหรับการพฒันาในอนาคต 

โดยการศึกษาน้ี เป็นการต่อเน่ืองกบัรายงานของ 

ธรรมนูญ และคณะ (2559) 
 

อุปกรณ์และวธีิการ  

วางจุดสุ่มตัวอย่างในลักษณะกลุ่มแปลง 

(cluster) 805 กลุ่ม ห่างกนัอย่างเป็นระบบ 2.5 x 2.5 

กิโลเมตร ในแต่ละกลุ่มแปลงประกอบดว้ย 5 แปลง

ย่อย คือ แปลงท่ีตั้งจุดศูนยก์ลาง และท่ีห่างออกไป 

50 เมตร ตามทิศหลกัทั้ง 4  ท่ีตาํแหน่งแปลงย่อยใช้

วิ ธี สํ า ร ว จ แ บ บ  point sampling ด้ว ย เ ค ร่ื อ ง มื อ

รีเลสโคป (relascope) ท่ีมีค่าคงท่ีพื้นท่ีหนา้ตดั (Basal 

Area Factor; BAF) เ ท่ากับ  3  ตามการศึกษาของ 

ธรรมนูญ (2541) หลกัการ คือ ตน้ไมแ้ต่ละตน้ท่ีอยู่

รอบจุดสาํรวจจะมีขนาดแปลงเป็นของตวัเองท่ีแปร

ผันไปตามขนาด เส้นผ่ า ศูนย์กลาง ท่ีระ ดับอก 

( Diameter at breast height, DBH) ของต้น ไ ม้นั้ น 

โอกาสท่ีต้นไม้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างข้ึนอยู่กับ

ขนาดของตน้ไม ้และระยะทางจากจุดศูนยก์ลางของ

แปลงตัวอย่างถึงต้นไม้นั้ น (สงคราม, 2531) ซ่ึง

ขนาด BAF ของเคร่ืองมือรีเลสโคปสมัพนัธ์กบั DBH 

ของตน้ไมแ้ละระยะห่างจากจุดสุ่มตวัอย่าง ตน้ไมท่ี้

มองเห็นว่ามีขนาดโตกว่าช่องท่ีกาํหนดจะเป็นตน้ไม้

ท่ีนบัเป็นไมใ้นแปลง และวดัขนาดเฉพาะตน้ไมท่ี้มี 

DBH ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ข้ึนไป จาํนวนตน้ไมท่ี้

นับไดน้าํมาคาํนวณเป็นจาํนวนตน้ไมท่ี้ปรากฏแยก

รายชนิด ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อ้างโดย 

ธรรมนูญ (2541)  จาํนวนตน้ของแต่ละชนิดทั้ ง 5 

แปลงยอ่ยนาํมาหาค่าเฉล่ียต่อเฮกตาร์ แลว้คาํนวณหา

ดัชนีความหลากหลาย โดยใช้ดัชนี  Margalef’s 

index, Shannon–Wiener index, Simpson index, 

Fisher index และ evenness ตามวิธีการของ ดอกรัก 

(ไม่ระบุปี), อุทิศ (2542), Barcelona Field Studies 

Center (2012),  สมบูรณ์ (2556) และ สราวุธ และ

คณะ (2555) ตามลาํดบั  โดยมีระยะเวลาทาํการศึกษา 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562 
 

พืน้ทีศึ่กษาวจัิย 

พื้น ท่ีก ลุ่มป่าแก่งกระจาน ซ่ึงประกอบด้วย 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุย

บุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั 

และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่นํ้ าภาชี ในเขต

จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

(ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 
 

ผลและวจิารณ์  

ความหลากหลายทางชีวภาพของไมย้ืน

ต้นในกลุ่มป่าแก่งกระจานมีค่าสูงท่ีบริเวณทิศ

ตะวนัตกใกลพ้รมแดนประเทศและทางตอนกลาง 

แลว้ค่อยลดหลัน่มาทางทิศตะวนัออกของพื้นท่ี 

(ภ า พ ท่ี  1 )  โ ด ย สั ง ค ม พื ช ท่ี มี ร ะ ดั บ ค ว า ม

หลากหลายของไมย้ืนตน้สูงท่ีสุด คือ  ป่าดิบเขา 

ป่าดิบช้ืน และป่าดิบแลง้ระดบัสูง (ตารางท่ี 1) 
 



การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหวา่ง วนัท่ี 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 89  

ทั้งน้ี การท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ

ของไม้ยืนต้นในพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานมี

รูปแบบเช่นน้ี เป็นเพราะพื้นท่ีบริเวณพรมแดน

ประเทศเป็นเขตเงาฝน (rain shadow) ท่ีได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมี

ระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางสูงกว่า

พื้นท่ีดา้นตะวนัออก  ส่งผลใหมี้ระดบัความช้ืนสูง

กว่าทําให้มีพืชพรรณท่ีข้ึนอยู่หลากหลายกว่า 

ประกอบกับพื้ น ท่ีทางด้านตะวันออก และ

บางส่วนของทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เคย

ถูกรบกวนจากมนุษยม์าก่อน ส่วนพื้นท่ีตอนบน

เป็นสังคมพืชป่าผลดัใบ ซ่ึงมีความหลากหลาย

น้อยกว่าดว้ย ดงันั้น การจดัการพื้นท่ีเหล่าน้ีจึงมี

ความสาํคญัอยา่งยิ่ง แนวทาง คือ การจดัการพื้นท่ี

อนุรักษ์ข้ามพรมแดน (transboundary protected 

area) และส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง คือ พื้นท่ีป่าบริเวณใกล้

หมู่บา้น มีค่าความหลากหลายค่อนขา้งตํ่า ส่วน

หน่ึงเกิดจากการรบกวนของชุมชน การจัดการ

พื้นท่ีเหล่าน้ีจึงสาํคญัเพราะเป็นเสมือนแนวกนัชน

ของพื้นท่ีภายใน 

สรุป 

พื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานบริเวณตอนกลางไปทาง

ตะวนัตก มีความหลากหลายของไมย้นืตน้สูง โดย

อนุมานว่าความหลากหลายของไมย้ืนตน้แปรผนั

ตรงกบัพืชพรรณในกลุ่มอ่ืน ๆ และหมายถึงถ่ินท่ี

อยูอ่าศยัและระบบนิเวศท่ีดีของสตัวป่์าชนิดต่างๆ  

 

 

 

  
 

ตารางที่ 1  ระดบัความหลากหลายทางชีวภาพของไมย้นืตน้ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

สังคมพืช 
ดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ 

Margalef Shannon-Weiner Simpson Fisher Evenness 

ป่าดบิเขา 1.8025 – 4.4458 1.7605 - 2.7838 0.7837 – 0.8991 2.0107 – 5.8851 0.6103 – 0.7880 

ป่าดบิช้ืน 2.8030 – 3.0542 2.2753 – 2.4110 0.8226 – 0.8536 3.4820 – 3.8267 0.7214 – 0.7541 

ป่าดบิช้ืนผสมไผ่ 1.7965 – 2.4982 1.7897 – 2.2147 0.7282 – 0.8373 2.1302 – 3.0250 0.6464 – 0.7365 

ป่าดบิแล้งระดบัสูง 2.4760 – 2.8184 2.1932 – 2.3435 0.8216 – 0.8508 3.0375 – 3.5077 0.7237 – 0.7603 

ป่าดบิแล้งระดบักลาง 1.8176 – 2.1015 1.6448 – 1.8596 0.7903 – 0.8239 2.1891 – 2.5602 0.7360 – 0.7682 

ป่าดบิแล้งระดบัตํ่า 1.2599 – 1.4015 1.9862 – 2.1287 0.7358 – 0.7641 1.4652 – 1.6387 0.7122 – 0.7417 

ป่าดบิแล้งผสมเบญจพรรณ 0.6149 – 1.2320 1.4365 – 1.9080 0.7152 – 0.8149 0.7158 – 1.4135 0.7737 – 0.8650 

ป่าเบญจพรรณ 1.1334 – 1.4176 1.6448 – 1.8596 0.7149 – 0.7790 1.3248 – 1.6722 0.7321 – 0.7816 

ป่าเต็งรัง * 1.0241 1.3323 0.5757 1.1570 0.5786 

ป่ารุ่นสอง 0.5414 – 1.4471 0.9750 – 1.7316 0.4859 – 0.7291 0.6484 – 1.7229 0.5961 – 0.7830 

ไร่ร้าง * 0.7213 1.3659 0.6607 0.8221 0.7019 

สวนป่า * 0.7144 1.4328 0.7134 0.8358 0.7997 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 0.3408 – 0.7020 0.6778 – 1.2838 0.3340 – 0.6113 0.4260 – 0.8247 0.3992 – 0.7023 

หมายเหตุ  * มีจาํนวนแปลงตวัอยา่งนอ้ยกวา่ 3 แปลง 
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ภาพที่ 1  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไมย้ืนตน้ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน แสดงโดยดชันีของ Shannon-Weiner  

(ซา้ย) และดชันีของ Simpson (ขวา)  
 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกองการต่างประเทศและ

สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 

สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 

และขอบคุณคณะเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัด

เพชรบุรี  เจ้าหน้า ท่ี อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจาน และเจา้หน้าท่ีเขตห้ามล่าสัตวป่์าถํ้ า

คา้งคาว-เขาช่องพราน ทุกท่านท่ีร่วมสํารวจ

ภาคสนามมาดว้ยกนั 
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บทบาทของความหลากหลายลกัษณะเชิงหน้าทีข่องพรรณพืชต่อลกัษณะโครงสร้างสังคมพืชป่าพรุนํา้จืด 

ทุ่งนาน้อย เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวนัออก จังหวดัตาก 

Plant Functional Trait Diversity play community characteristic of Thung Na Noi Freshwater 

Swamp Forest in Eastern Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary, Tak Province 

 

แหลมไทย อาษานอก1 รุ่งรวี ทวสุีข2* พิทกัษไ์ทย ประโมสี2 ปิยะ ภิญโญ3 และ พลวร์ี บูชาเกียรติ3  
1 สาขาวิชาเกษตรป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 

2 สาขาวิชาการจดัการป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 
3สาํนกัอนุรักษส์ัตวป่์า กรมอุทยาแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ 10900 

*Corresponding author: E-mail: rungrawee.taweesuk63@gmail.com 
 

บทคัดย่อ: การนําลักษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืชมา

อธิบายลกัษณะสังคมพืช สามารถทาํให้เขา้ใจกลไกการ

ทาํงานของหมู่ไมใ้นระบบนิเวศมากยิ่งข้ึน งานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทของความหลากหลายของ

สังคมพืชและลักษณะเชิงหน้า ท่ีของพรรณพืช ต่อ

ลกัษณะโครงสร้างสังคมพืช ในพ้ืนท่ีป่าพรุนํ้ าจืดทุ่งนา

น้อย  เข ต รั กษ าพัน ธ์ุ สัตว์ป่ า ทุ่ งใหญ่ นเร ศวร ด้าน

ตะวนัออก จงัหวดัตาก โดยการวางแปลงแบบแถบขนาด 

20 เมตร x 600 เมตร จํานวน 2 แปลง เพ่ือเก็บข้อมูล

องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุพืชโดยการวดัขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเพียงอกของไมย้ืนตน้ทุกตน้ท่ีมีขนาดมากกว่า

หรือเท่ากนั 4.5 เซนติเมตร พร้อมกบัเก็บขอ้มูลลกัษณะ

เ ชิงหน้า ท่ีข องไม้ทุกชนิด  ทําการวิ เค ราะห์ค วาม

หลากหลายของสังคมพืชกับความหลากหลายของ

ลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืช เพ่ือหาความสัมพนัธ์กบั

ลกัษณะสังคมพืช  ผลการศึกษาพบพนัธ์ุไม ้27 ชนิด 22 

สกลุ 18 วงศ ์จากไมท้ั้งหมด 467 ตน้ มีขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดั 

และมีความหนาแน่นของหมู่ไม ้เท่ากบั 2.49 ตร.ม./เฮก

แตร์ และ 766  ตน้/เฮกแตร์ ตามลาํดบั สามารถแบ่งชนิด

ไมเ้ด่นตามลกัษณะเชิงท่ีได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มไมโ้ตเร็ว คือ    

มีค่า ขนาดพ้ืนท่ีใบ พ้ืนท่ีใบจาํเพาะ และ สัดส่วนมวลใบ

แหง้สูง เช่น ตาํเสา (Fagraea fragrans) รักดาํ (Diospyros 

curranii) สนุ่น (Salix tetrasperma) และ มะฝ่อ (Mallotus 

nudiflorus) เป็นต้น และกลุ่มท่ีเป็นไม้โตช้า คือ มีค่า 

ความหนาใบ และ ความหนาแน่นเน้ือไม้ สูง เ ช่น          

พ ว ง เ ล็ ก  (Chionanthus microbotrys) Irex sp. แ ล ะ 

Elaeocarpus sp.  และพบว่าค่า ถ่วงนํ้ าหนักสังคมของ

พ้ื น ท่ี ใ บ จํ า เ พ า ะ  แ ล ะ ค่ า  Functional richness  มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัมวลชีวภาพของหมู่ไมใ้นป่า

พรุ ผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ป่าพรุทุ่งนานอ้ยมีศกัยภาพในการ

สะสมมวลชีวภาพได้ดี  และความหลากหลายของ

ลกัษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืชสามารถแสดงบทบาท

ต่อลักษณะโครงสร้างสังคมพืชได้มากกว่าค่าความ

หลากหลายของสังคม 

คําสําคัญ: โครงสร้างสังคมพืช, ลกัษณะเชิงหนา้ท่ี, การ

อนุรักษป่์าพรุนํ้าจืด 
 

Abstract: Using plant functional trait can explained 

plant community and emphasis the understanding of 

mechanism of tree in the ecosystem. This study 

investigated plant functional trait diversity play plant 

community characteristics of Thung Na Noi Freshwater 

Swamp Forest in Thung Yai Eastern Wildlife Sanctuary, 

Tak Province.  Both belt plots of 20  m. x 600  m. were 

established for measuring the species composition and 

functional trait value. All tree species with a diameter at 

breast height ≥ 4 .5  cm. were measured and identified. 

The analysis on the community diversity and functional 

trait diversity was done to explain the relationship 

between them.  The results shown a total of 27 species 
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22 genera and 18 families from 467 stems were 

collected. This community shown basal area and stems 

densities were 2.49 m2/ha, and 766 stem/ha, respectively. 

Depend on plant functional traits the dominant species 

can be classified into two groups as  faster growth 

species  i.e. high leaf area, specific leaf area, and leaf dry 

matter content such as Fagraea fragrans Diospyros 

curranii Salix tetrasperma Mallotus nudiflorus  and  

slow growth species i.e. high leaf thickness and wood 

density such as Chionanthus microbotrys Irex sp. 

Elaeocarpus sp. The result also showed the community-

weight mean of specific leaf area and Functional richness 

value had positive relationship with biomass of fresh 

water swamp forest community. Suggesting that Thung 

Na Noi Freshwater Swamp Forest had high potential of 

biomass storage, and the plant functional diversity can 

explaine plant community characteristic more than 

community diversity. 

Key words: Plant community structure, plant functional 

trait, freshwater swamp forest conservation 
 

บทนํา   

ป่าพรุนํ้ า จืด (freshwater swamp forest) 

ถือไดว้่าเป็นสังคมพืชท่ีสําคญัอีกสังคมหน่ึงใน

เขตร้อน โดยทัว่ไปป่าพรุนํ้ าจืดมกัปรากฏในพื้นท่ี

ลุ่มตํ่า หรือตามริมแม่นํ้ าขนาดใหญ่จึงทาํให้มีนํ้ า

ขงัตลอดทั้งปี และมีการทบัถมของซากพืชหนา 

ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ดินมีสภาพเป็นกรดมาก จน

บางคร้ังเกิดการสะสมของซากพืชเป็นชั้นหนาท่ี

เรียกวา่ ดินพีช (peats soil) (Bannister et al., 2017) 

ดังนั้ นพืช ท่ีสามารถตั้ งตัวได้ในพื้ น ท่ีพรุ จึง

จาํเป็นตอ้งมีการปรับให้ทนทานต่อสภาพนํ้ าขงั

และสภาพดินท่ีเป็นกรดสูง จึงเป็นสาเหตุให้

ลักษณะของสังคมพืชป่าพรุนํ้ า จืดมีสภาพท่ี

แตกต่างออกไปจากสังคมพืชอ่ืนท่ีอยู่โดยรอบ 

(Migeot and Imbert, 2011) และด้วยสภาพป่าท่ี

สมบูรณ์และมีนํ้ าขงัตลอดทั้ งปีน้ีจึงเป็นเหตุให้

พื้ น ท่ี ป่ า พ รุ นํ้ า จื ด มัก ถู ก บุ ก รุ ก เ พื่ อ ทํา พื้ น ท่ี

เกษตรกรรมอย่างต่อเน่ือง จนทาํให้ปรากฏป่าพรุ

เส่ือมโทรมอยู่เป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะในเขต

ร้อน (Bannister et al., 2017) ป่าพรุทุ่งนานอ้ยถือ

ว่าเป็นป่าพรุนํ้ าจืดท่ีสําคญัแห่งหน่ึงท่ีปรากฏอยู่

ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน

ตะวนัออก ซ่ึงยงัไม่เคยมีการศึกษาสังคมพืชใน

พื้นท่ีแห่งน้ีมาก่อน 

อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาท่ีผา่นมาส่วน

ใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาลกัษณะโครงสร้างและ

องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุพืชเป็นหลกั ยงัไม่ได้มี

การนําลักษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืช (plant 

functional trait) มาอธิบายลกัษณะของสังคมพืช

ชนิดน้ี เน่ืองจากลกัษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืช

เป็นลักษณะทางกายภาพวิทยา (morphology) 

ลักษณะทางสรีรวิทยา (physiology) และ ชีพ

ลกัษณ์วิทยา (phenology) ท่ีบ่งบอกถึงกลยทุธ์การ

จับ ยึด  ( capture) ห รื อ ก า ร ใ ช้ท รั พ ย า ก ร ท า ง

นิเวศวิทยา รวมถึงการแสดงออกของพรรณพืชแต่

ละชนิดต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระดบัของการบริโภค (trophic 

levels) และคุณลกัษณะของระบบนิเวศ (Lavorel 

and Garnier, 2002) นอกจากนั้นความแปรผนัของ

ลักษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืชแต่ละชนิดใน

สังคม ยงับ่งบอกถึงอิทธิพลของกระบวนการ

กลั่นกรองโดยปัจจัยส่ิงแวดล้อม (environment 

filtering) ในสงัคมนั้นๆ ส่งผลใหส้งัคมพืชมีความ

แตกต่างกนัภายใตปั้จจยัส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั  
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ดังนั้ นการศึกษาน้ีจึงได้นําลักษณะเชิง

หนา้ท่ีของพรรณพืชมาอธิบายลกัษณะของสังคม

พืชป่าพรุนํ้ าจืดแห่งน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาองค์ประกอบชนิดพันธ์ุพืชและหาความ

หลากหลายของลักษณะเชิงหน้าท่ีในสังคมพืช

เพื่อช่วยอธิบายลกัษณะสงัคมพืชใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน  
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

1) สถานท่ีศึกษา 

ป่าพรุ ทุ่งนาน้อยตั้ งอยู่บ ริ เวณหน่วย

พิทักษ์ป่าทุ่งนาน้อย เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าทุ่ง

ใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัออก จงัหวดัตาก มีความ

สูงจากระดับทะเลปานกลาง ตั้ งแต่ 650 - 700 

เมตร ลกัษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 

36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 18 

องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียต่อปีประมาณ 

1,600 – 1,700 มิลลิเมตร 
 

2) การคดัเลือกพื้นท่ีและการเกบ็ขอ้มูลพนัธ์ุพืช 

 พิจารณาคดัเลือกบริเวณท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี

แลว้วางแปลงตวัอย่างแบบแถบ (belt plot) ขนาด 

20 เมตร x 600 เมตร จํานวน 2 แปลง โดย

กาํหนดใหแ้ต่ละแปลงห่างกนั 100 เมตร หลงัจาก

นั้นในแต่ละแปลงทาํการแบ่งเป็นแปลงยอ่ยขนาด 

20 เมตร x 20 เมตร จาํนวน 30 แปลงต่อแปลง 

ร ว ม ทั้ ง ส้ิ น  6 0  แ ป ล ง  แ ล้ว ทํา ก า ร สํ า ร ว จ

องคป์ระกอบของพรรณไม ้โดยการบนัทึกขอ้มูล

ชนิดไมย้ืนตน้ (species list) และทาํการวดัขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breath 

height: DBH) ของไ ม้ทุก ต้น ท่ี มีขน าด  ≥ 4 . 5 

เ ซ น ติ เ ม ต ร  โ ด ย ใ ช้ ช่ื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ต า ม              

สาํนกัหอพรรณไม ้(2557)    

3) ทาํการเลือกลกัษณะเฉพาะหน้าท่ีท่ีมีบทบาท

ต่อศกัยภาพในการเจริญเติบโต 5 ลกัษณะดงัน้ี 1) 

พื้นท่ีใบจาํเพาะ (Specific leaf area: SLA) 2) พื้นท่ี

ใบ ( leaf area: LA) 3)  ความหนาของใบ ( leaf 

thickness: LT) 4)สัดส่วนมวลใบแห้ง(Leaf dry 

matter content) 5) ความหนาแน่นของเน้ือไม้ 

(wood density: WD) โดยทาํการเก็บขอ้มูลไมทุ้ก

ชนิดๆ ละ 3 ตน้ ท่ีปรากฏในแปลงตวัอย่าง ตาม

วิธีการของ Cronelissen et al. (2003)          

 

4) วิเคราะห์ขอ้มูล 

1 .  ดั ช นี ค่ า ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ช นิ ด ไ ม้  

(importance value index, IVI) ไดจ้ากการหาความ

หนาแน่น (density, D: ต้น/เฮกแตร์) ความเด่น

ด้านพื้นท่ีหน้าตัด (dominance, Do: ตร.ม./เฮก

แตร์) และความถ่ี (frequency, F: เปอร์เซ็นต)์ เพื่อ

หาค่าความสัมพัทธ์ของทั้ งสามค่าดังกล่าว ซ่ึง

ผลรวมของค่าสัมพทัธ์ทั้งสามค่าจะเท่ากบัค่าดชันี

ความสําคญัของชนิดไม ้และทาํการวิเคราะห์หา

มวลชีวภาพของหมู่ไมโ้ดยใชส้มการแอลโลเมทรี

ข อ ง ป่ า ดิ บ ช้ื น ข อ ง  Ogawa et al. (1 9 6 5 ) 

นอกจากนั้นวิเคราะห์ค่าดชันีความหลากชนิดของ

สังคม ไดแ้ก่ Shannon-Wiener index (H´) และค่า

ดชันีความหลากหลายของ Simpson index (D) 

2. ทาํการวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของลกัษณะเชิง

หนา้ท่ีของพืชแต่ละชนิดโดยใชก้ารลาํดบัดว้ยวิธี 

Principal Components Analysis (PCA) แ ล้ว ทํา

การวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของลกัษณะเฉพาะ

หน้าท่ีของไม้ต้น โดยใช้ค่าเฉล่ียนํ้ าหนักของ

สงัคม (community-level weighted mean : CWM) 

(Mouchet et al., 2 0 1 0 )  เ พื่ อ อ ธิ บ า ย ถึ ง
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องคป์ระกอบของลกัษณะเฉพาะหน้าท่ีในแต่ละ

สงัคมโดยค่า CWM คาํนวณไดจ้าก  
 

CWM = ∑pi * trait i   
 

เม่ือ pi = ความมากมายของไมช้นิดท่ี i และ  

Trait i = ค่าลกัษณะเฉพาะหนา้ท่ีของไมช้นิดท่ี i 

และทาํการวิเคราะห์ความหลากหลายของลกัษณะ

เ ชิ ง ห น้ า ท่ี  ดั ง น้ี  Functional richness (FRic) 

Functional dispersion (FDis) Functional evenness 

(FEve) Functional divergence (FDiv) แ ล ะ 

Relative quadratic entropy (RaoQ) 

3. ทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของความ

หลากหลายของสังคมพืช (H’ และ D) และความ

หลากหลายของลกัษณะเชิงหน้าท่ี (CWM-trait, 

Fric, Fdis, Feve Fdiv, RaoQ) กับ ลัก ษ ณ ะ เ ชิ ง

ปริมาณของโครงสร้างสังคมพืช ได้แก่ ความ

หนาแน่น พื้นท่ีหนา้ตดั และมวลชีวภาพ โดยการ

ลาํดบัดว้ยวิธี Redundancy analysis (RDA) 
 

ผลและวจิารณ์  

1. องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุ   

พบชนิดไมท้ั้ งหมด 27 ชนิด 22 สกุล 18 

วงศ ์จากไมท้ั้งหมด 467 ตน้ มีขนาดพื้นท่ีหน้าตดั 

เท่ากบั 2.49 ตร.ม./เฮกแตร์ และมีความหนาแน่น

ของหมู่ไม ้เท่ากบั 766 ตน้/เฮกแตร์ เม่ือพิจารณา

ชนิดท่ีมีค่าดชันีความสําคญั 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

ไ ค ร้ ย ้อ ย  ( Elaeocarpus grandiflorus:  ELGRA) 

ช ม พู่ นํ้ า  ( Syzygium siamense: SYSIA) เ ต ย นํ้ า  

(Pandanus capusii: PACAP) สนุ่น                     (Salix 

tetrasperma: SATET) ม ะ มุ่ น    ( Elaeocarpus 

lacunosus: ELLAC) จาํปาหลวง (Magnolia henryi: 

MAHEN) ม ะ ช ม พู่ ป่ า  ( Syzygium megacarpum: 

SYMEG) ห ว้ า นํ้ า  ( Syzygium operculatum: 

SYOPE) มั น ป ล า  ( Glochidion sphaerogynum: 

GLSPH) แ ละ  ทอ ง ห ล า งนํ้ า  ( Erythrina fusca: 

ERFUS) มีค่าเท่ากับ 41.16, 31.17, 29.28, 27.58, 

27.07, 18.39, 18.11, 17.51, 13.58 และ 12.54 

ตามลาํดบั (Table 1) 
 

Table 1 Top ten ranking of the important value index of 

Thung Na Noi Freshwater Swamp Forest 

Rank Species Do D F IVI 

1 ELGRA 0.25 145.90 44.26 41.16 

2 SYSIA 0.03 122.95 50.82 31.17 

3 PACAP 0.03 104.92 52.46 29.28 

4 SATET 0.31 50.82 31.15 27.58 

5 ELLAC 0.25 63.93 31.15 27.07 

6 MAHEN 0.44 1.64 1.64 18.39 

7 SYMEG 0.02 70.49 29.51 18.11 

8 SYOPE 0.16 44.26 19.67 17.51 

9 GLSPH 0.15 27.87 14.75 13.58 

10 ERFUS 0.19 14.75 11.48 12.54 

11 Other 0.68 118.03 75.41 61.55 

  Total 2.49 7656 362.30 300 

 

2. ลกัษณะเชิงหน้าทีข่องพรรณพืช 

พ บ ว่ า ช นิ ด ไ ม้เ ด่ น ท่ี แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ลกัษณะเชิงหน้าท่ีชัดเจน ได้แก่ ชนิดท่ีมีค่าสัด

ส ว น ม ว ล ใ บ แ ห้ ง สู ง  (LMDC) คื อ  ตํ า เ ส า    

( Fagraea fragrans: FAFRA) แ ล ะ รั ก ดํ า  

( Diospyros curranii: DICUR) แ ละ ชนิ ด ท่ี มี ค่ า

พื้นท่ีใบจาํเพาะ (SLA) และมีขนาดพื้นท่ีใบสูง 

(LA) คือ สนุ่น (Salix tetrasperma: SATET) และ 

มะฝ่อ (Mallotus nudiflorus: MANUP) (Figure 1) 
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แสดงว่าพืชกลุ่มน้ีมีศกัยภาพในการสังเคราะห์

แสงไดดี้และเจริญเติบโตเร็ว และถือเป็นกลุ่มพืช

ต้นทุนตํ่ า เ น่ืองจากใช้ทรัพยากรน้อยในการ

เจริญเติบโต และสามารถหมุนเวียนธาตอาหารใน

ระบบนิเวศได้อย่ารวดเร็ว (McGill et al., 2006) 

ชนิดพืชท่ีมีความหนาแน่นของเน้ือไมสู้ง คือ พวง

เ ล็ก  ( Chionanthus microbotrys: CHMIC) แ ล ะ

ช นิ ด ท่ี มี ใ บ ห น า  คื อ  Irex sp. (IRESP) แ ล ะ 

Elaeocarpus sp. (ELESP) แสดงว่าพืชกลุ่มน้ีเป็น

พืชโตช้าและเป็นพืชตน้ทุนสูง เน่ืองจากตอ้งใช้

ทรัพยากรจํานวนมากสําหรับการเติบโต และ

หมุน เ วี ย น ธา ตุอาห ารใ น ระ บบนิ เ ว ศไ ด้ช้า 

((McGill et al., 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The PCA analysis of plant functional trait of 

dominant species in Thung Na Noi Freshwater Swamp 

Forest 
 

3 .  ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของ

ลกัษณะเชิงหน้าทีก่บัลกัษณะสังคมพืช 

ความหลากหลายของสังคมพืชและความ

หลากหลายของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีแสดงใน Table 

2 และเม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์กับลกัษณะ

ท า ง สั ง ค ม  พ บ ว่ า  ค่ า  CWM-SLA แ ล ะ ค่ า 

Functional richness (FRic) แสดงความสัมพันธ์

ในเชิงบวกกบัมวลชีวภาพของหมู่ไมอ้ยา่งชดัเจน 

(Figure 2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The RDA analysis of plant functinal trait 

diversity versus community diversity play plant 

community structure in Thung Na Noi Freshwater 

Swamp Forest 
 

ในขณะท่ีความหลากหลายของสงัคม (H’ 

และ D) แสดงความสัมพนัธ์กบัลกัษณะสังคมพืช

ค่อนขา้งน้อย แสดงให้เห็นว่าความหลากหลาย

ของลักษณะเชิงหน้า ท่ีแสดงบทบาทต่อการ

ปรากฏของสังคมได้ดี กล่าวคือสังคมพืชป่าพรุ

แห่งน้ีมีค่า CWM-SLA สูงแสดงว่าชนิดไมเ้ด่นใน

สังคมน้ีสามารถสังเคราะห์แสงได้ดีทาํให้มีการ

ส ะ ส ม ผ ล ผ ลิ ต ขั้ น ป ฐ ม ภู มิ  ( net primary 

productivity) ใ น รู ป ข อ ง ม ว ล ชี ว ภ า พ ม า ก       

(Costa-Saura et al., 2017) และการท่ีมวลชีวภาพ

ข อ ง สั ง ค ม พื ช แ ห่ ง น้ี มี ค ว า ม สัม พัน ธ์ กับ ค่ า 

Functional richness แสดงว่าในหมู่ไมน้ี้ประกอบ

ไปดว้ยชนิดท่ีมีลกัษณะเชิงหนา้ท่ีท่ีหลากหลายจึง

มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการทํางานของระบบ

นิเวศผา่นกลไกต่าง ๆ เช่น การใชท้รัพยากร และ
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การอํานวยความสะดวก (facilitation resource 

use) ของระบบนิเวศไดดี้จึงทาํใหมี้การสะสมมวล

ชีวภาพได้ดีด้วยเช่นกัน (Hooper et al., 2005; 

Mason et al., 2005) 
 

Table 2  The community diversity and plant functional 

trait diversity of Thung Na Noi Freshwater Swamp 

Forest 
 

Index Value 

H' 2.52 

D 4.78 

CWM  

    - SLA 145.83 

    - LA 643.08 

    - LT 0.28 

    - LDMC 3.30 

    - WD 0.48 

FRic 41.21 

FEve 0.52 

FDiv 0.56 

FDis 2.82 

RaoQ 11.42 

 

สรุป 

สั ง ค ม พื ช ป่ า พ รุ ทุ่ ง น า น้ อ ย  มี ข น า ด

พื้นท่ีหน้าตัดและความหนาแน่นของหมู่ไม้ 

เท่ากบั 2.49 ตร.ม./เฮกแตร์ และ 766 ตน้./เฮกแตร์ 

ชนิดไมเ้ด่นสามารถแบ่งตามลกัษณะเชิงหนา้ท่ีออ

กดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นไม้โตเร็วและมี

ศกัยภาพในการสงัเคราะห์แสงไดดี้ เช่น ตาํเสา รัก

ดาํ สนุ่น และ มะฝ่อ เป็นตน้.   และกลุ่มท่ีเป็นไม้

โตชา้มีอตัราการสังเคราะห์แสงตํ่า เช่น พวงเล็ก 

Irex sp. และ Elaeocarpus sp.  และพบว่าความ

หลากหลายของลกัษณะเชิงหนา้ท่ี คือ ค่า CWM-

SLA และค่า Functional richness มีความสัมพนัธ์

กับ ม ว ล ชี ว ภ า พ ข อ ง ห มู่ ไ ม้  บ่ ง ช้ี ว่ า ค ว า ม

หลากหลายของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืชมี

บทบาทท่ีสามารถอธิบายถึงลกัษณะโครงสร้าง

ของสงัคมพืชได ้ 
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ลกัษณะเชิงหน้าทีข่องพืชและปัจจัยแวดล้อม ทีมี่ผลต่อการร่วงหล่นและการสะสมของซากพืช 

 พืน้ทีป่่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวจัิยส่ิงแวดล้อมสะแกราช จังหวดันครราชสีมา  

Tree functional characteristics and microenvironment factors affecting litter production and litter 

accumulation in Dry Evergreen Forest in Sakearat Environment Research Station,  

Nakhon Ratchasima Province 

 

ปณิดา กาจีนะ1*  

 
1 ภาควชิาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 

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

บทคัดย่อ: ปริมาณซากพืชพบนพ้ืนป่าในระบบนิเวศแหล่งธาตุอาหารใหเ้กิดการหมุนเวยีนและเป็นสารอาหารสาํหรับส่ิงมีชีวิต

ในดินซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนระหวา่งส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย รวมไปถึงองคป์ระกอบเชิงหนา้ท่ีของพืชท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมบติั

ของซากพืช การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการร่วงหล่นของ

ซากพืช รวมไปถึงการสะสมของซากพืชในป่าดิบแลง้ท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการบุกรุกป่าโดยทาํการวางแปลงศึกษาใน

สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช ในดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยการตั้งตะแกรงรองรับซากพืช และวาง

แปลงเก็บตวัอย่างซากพืชบนพ้ืนป่า นาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพืช (functional traits) และ

ปัจจยัแวดลอ้ม (microenvironments) ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณซากร่วงหล่นในป่าดิบแลง้ทั้งหมดเท่ากบั 13.5±0.1 เมกกะ

กรัมต่อแฮกแตร์ต่อปี และมีการสะสมซากพืชบนพ้ืนป่าเท่ากบั 4.4±0.2 5 เมกกะกรัมต่อแฮกแตร์ต่อปี มีค่ามากในช่วงเดือน

มกราคม โดยปริมาณซากพืชร่วงหล่น การสะสมของซากพืช ไดรั้บอิทธิพลของความแตกต่างของเดือน (month) ซ่ึงมีส่วน

เก่ียวเน่ืองกบัฤดูกาล (season) และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการร่วงหล่น และการยอ่ยสลายไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มมาก

ท่ีสุด โดยปัจจยัเร่ืององคป์ระกอบทางเคมีของซากพืช (ลิกนิน) มีอิทธิพลต่อการสะสมของซากพืชบนพ้ืนดิน 

คาํสําคญั : การร่วงหล่นของซากพืช การสะสมซากพืชบนพ้ืนป่า ลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพืช ปัจจยัแวดลอ้ม ป่าดิบแลง้ 

Abstract: The litter dynamics as litter production and litter accumulation are particularly important in the nutrient allocation 

of forest ecosystem to soil, where vegetation depends on turned-over nutrients from the plant detritus. Recently, the 

disturbances such as logging, or land-use change can change microenvironmental which influences on the ecosystem 

functions. To detect how changing litter dynamics by functional traits and microenvironment during the succession, we 

investigated the microenvironment variables and functional compositions of tree communities affect litter production, litter 

accumulation and decay efficiency in Dry Evergreen Forests (DEF) at Sakaerat Environmental Station. The litter collecting 

traps and litter accumulation frame were set up in each plot. Monthly litter production showed similar pattern between old-

growth and secondary forests with a prominent peak during January (dry season). Amount of annual litter production 

was13.5±0.1 Mg ha-1 year-1 while amount of litter accumulation was 4.4±0.2 5 Mg ha-1 year-1. The annual litter production 

and litter accumulation were affected by month and interaction between month and successional stage. Litter production and 

D were affected by microenvironment while litter accumulation was affected by litter quality. 

Keyword: Litter production, Litter accumulation, functional traits, Microenvironments, Dry evergreen forest 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

100 

บทนํา  

การย่อยสลายเป็นกระบวนการสาํคญัใน

ระบบนิเวศ (Swift et al., 1979) ซ่ึงปริมาณซาก

พืชพบนพื้นป่าในระบบนิเวศแหล่งธาตุอาหารให้

เกิดการหมุนเวียนและเป็นสารอาหารสําหรับ

ส่ิงมีชีวิตในดินซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนระหว่าง

ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย (Berg and McClaugherty, 

2008) ดงันั้นการสลายตวัของเศษซากพืชจึงเป็น

ห น่ึ ง ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี สํ า คัญ ท่ี สุ ด ใ น ก า ร

ค ว บ คุ ม วัฏ จัก ร ค า ร์ บ อ น ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร

เจริญเติบโตของพืชและโครงสร้างของสังคมพืช 

ซ่ึงการสลายตวัของซากพืชในป่าแต่ละประเภท

แต่ละพื้นท่ีอาจมีลกัษณะภูมิอากาศในแต่ละระบบ

นิเวศ โดยอัตราการย่อยสลายสูงมักเกิดในเขต

ร้อนช้ืนท่ีและอัตราท่ีช้าในพื้นท่ีท่ีแห้งแล้ง ซ่ึง

ปัจจยัท่ีเป็นตวัควบคุม ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้ม เช่น 

อุณหภูมิและความช้ืนเป็นหลัก เน่ืองจากเป็น

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในบางระบบนิเวศโดยเฉพาะ

พื้นท่ีป่ามีช่วงฤดูแลง้ชดัเจนจะส่งผลลต่อกิจกรรม

ของจุลินทรียใ์นดิน (Olson, 1963; Collins, 1981) 

อี ก ห น่ึ ง ปั จ จั ย ที ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น

กระบวนการย่อยสลายคือสัมบติัของซาก (Aerts, 

1997; Cornwell et al., 2008) พบว่าลักษณะเชิง

หน้าท่ีของพืชนั้นช่วยในการเขา้ใจถึงสมบติัของ

ซาก (Diaz and Cabido, 2001) ซ่ึงความแตกต่าง

ของการย่อยสลายของซากพืชไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะการทาํงานของพืชบางประการ เช่น ความ

เหนียวของใบ มวลใบต่อพื้นท่ี (LMA) ปริมาณ

ไนโตรเจน ลิกนิน ความเขม้ขน้ของลีฟีนอล และ 

แ ท น นิ น  ( Berg et al., 1993; Kurokawa and 

Nakashizuka, 2008) ดงันั้นการย่อยสลายในพื้นท่ี

จ ะ ถู ก กํา ห น ด โ ด ย ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

องคป์ระกอบชนิดในสังคม สภาพภูมิอากาศ และ

ส่ิงมีชีวิตในดิน รวมไปถึงการรบกวนโดยมนุษย์

ส่งผลกระทบต่อการย่อยสลายเน่ืองจากเป็นการ

เปล่ียนแปลงปัจจัยแวดล้อม และองค์ประกอบ

พ ร ร ณ พื ช ใ น พื้ น ท่ี แ ล ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

เปล่ียนแปลงของชนิดของส่ิงมีชีวิตในดินท่ี

ควบคุมการย่อยสลายของซากพืชในระดบัสังคม

พืช พบว่าการย่อยสลายตวัของพืชท่ีผ่านการบุก

รุกมีแนวโน้มของอัตราการย่อยสลาย ท่ี สูง

เน่ืองจากองคป์ระกอบของชนิดท่ีปรากฏเป็นชนิด

ท่ีมีค่าลกัษณะการทาํงาน เช่น มวลใบต่อพื้นท่ีใบ

ตํ่า และ ไนโตรเจนในใบสูง ค่าความเหนียวใบ 

ความหนาของใบ รวมไปถึงองคป์ระกอบทางเคมี

ท่ีอยู่ในใบอาจส่งผลกระทบต่อการย่อยสลาย 

ทั้งน้ีในแต่ละสังคมพืชปรากฎลกัษณะทางปัจจยั

แวดลอ้มท่ีแตกต่างส่งผลให้มีอตัราการยอ่ยสลาย

ท่ีแตกต่างกนั (Hättenschwiler and Gasser, 2005)  

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เปรียบเทียบและประเมินการปัจจยัองค์ประกอบ

เชิงหนา้ท่ีและปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการการร่วง

หล่นของซากพืช และปัจจยัแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพล

ภายหลงัการทดแทนของสงัคมพืชป่าดิบแลง้ 
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

ทําการคัดเลือกและวางแปลง ขนาด 

10x10 ม. จํานวน 6 แปลง ในพื้นท่ีป่าดิบแล้ง    

(ป่าธรรมชาติ 3 แปลง และป่าทดแทน 3 แปลง) 

บริเวณสถานีวิจยัสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา  
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1. พืน้ทีศึ่กษา 

สถานีวิจยัสะแกราช อาํเภอวงันํ้ าเขียว 

จงัหวดันครราชสีมา (14° 29′ N, 101° 55′ E) 

ค ว า ม สูง จ า ก ร ะ ด บั นํ้ า ท ะ เ ล  250-600 เ ม ต ร 

อุณหภูมิเฉลี่ย19.4-34.9 องศาเซลเซียสปริมาณ

นํ้ าฝนต่อปี 900-1,200 มิลลิเมตร มีช่วงฤดูแลง้ 

6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีมีปริมาณนํ้ าฝนน้อยกว่า 100-350 มม  

มีพื้นที่ครอบคลุม 81 ตารางกิโลเมตร มีสังคม

พืชหลกัสองชนิด ไดแ้ก่ ป่าเต็งรัง และป่าดิบ

แลง้ ในอดีตนั้น พบการบุกรุกบริเวณชายขอบ

ของพื้นที่สถานี โดยเปลียนพื้นที่ป่าเป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรม แต่ในปัจจุบนัไดม้ีการปล่อยให้

ทดแทนตามธรรมชาติประมาณ 30 ปี (Trisurat, 

2010) ชนิดไมเ้ด่นที่พบในพื้นที่บริเวณป่าดิบ

แลง้ ไดแ้ก่ ตะเคียนหิน (Hopea ferrea), เค่ียม

ค ะ น อ ง  ( Shorea henryana) ,ต ะ แ บ ก ก ร า ย 

( Lagerstroemia duppereana) , ก ร ะ เ บ า ก ลั ก 

( Hydnocarpus ilicifolius) , กั ด ล้ิ น  ( Walsura 

trichostenon), พลองกินลูก (Memecylon ovatum),

พ ล อ ง ข้ี ค ว า ย  ( Memecylon caeruleum)  แ ล ะ 

ค้า งคาว  ( Aglaia edulis)  ใ น   (Lamotte et al., 

1998 and Sahunalu, 2009) ลั ก ษ ณ ะ ดิ น ถู ก

จาํแนกเป็น Ultisols ทั้งในป่าเตง็รังและป่าดิบแลง้ 

(Sakurai et al., 1998) 
 

2. วธีิการศึกษา 

2.1 การศึกษาการร่วงหล่น และการสะสมซากพืช 

วางแปลงขนาด 10x10 ม. ในพื้นท่ีป่า

ธรรมชาติ (Old-growth forest; O) และป่าทดแทน 

( Secondary forest; S) พื้ น ท่ี ล ะ  3 แ ป ล ง  ร ว ม             

6 แปลง โดยมีระยะห่างระหว่างแปลงมากกว่า 

100 เมตรบริเวณดิบแลง้ในสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้ม

สะแกราช ในแปลงสํารวจทาํการวางตะแกรง

ร อ ง รั บ ซ า ก พื ช  (litter trap) ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น

ศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร แปลงละ 2 จุด และ

ในช่วงเวลากการเก็บขอ้มูลในตะแกรงรองรับ

ซากพืช ทาํการสุ่มวางแปลงสาํรวจการสะสมของ

ซากพืช (litter accumulation)ดว้ยการเก็บซากพืช

บนพื้นดินดว้ยแปลงขนาด 0.5x0.5 เมตร ทาํการ

เก็บข้อ มูลซากพืชทุก เ ดือน ช่วง เวลา เ ดือน

มิ ถุ น า ย น  2557 -พ ฤ ษ ภ า ค ม  2558 จ า ก นั้ น                

นําตัวอย่าง ท่ีได้ไปอบท่ีความร้อน 60 องศา

เซลเซียสเป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมงและชัง่นํ้ าหนกั

แหง้ หลงัจากนั้นคาํนวนค่า Decay coefficient (D) 

Olsen (1963) ท่ีไดจ้ากสัดส่วนของซากร่วงหล่น

ต่อปริมาณซากบนพื้นดิน 
 

2.2 การศึกษาปัจจัยด้านทาํงานของพืชและ

ปัจจัยส่ิงแวดล้อม  

แต่ละแปลงการสาํรวจ ทาํการวดัขนาดลาํ

ตน้ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอก (diameter 

at breast height, DBH, ท่ีระดบัความสูง 1.30 เมตร) 

ตั้งแต่ 4.5 ซม. ข้ึนไป จาํแนกชนิดและบนัทึกขอ้มูล 

จากนั้นทาํการเก็บตวัอย่างพืชจากพนัธ์ุไมเ้พื่อวดั

การทํางานของพืชท่ีตอบสนองการย่อยสลาย

องค์ประกอบเชิงหน้าของพืชโดยแต่ละชนิด 

คัดเลือก 3 ต้น (ต้นละ 1 ตัวอย่าง) ทําการเก็บ

ตวัอย่างใบสดในถุงพลาสติกและนํามาวดัความ

หนา (leaf thickness, LTh) ความเหนียวของใบ 

(leaf toughness, LT) มวลต่อพื้ น ท่ีของใบ ( leaf 

mass per area, LMA) ปริมาณไนโตรเจนในใบ 

(total nitrogen, LNC) ร้อยละปริมาณลิกนินในใบ 

(Lignin) โดยทาํการคาํนวนเป็นค่าถ่วงนํ้ าหนกัของ
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สังคมพืช (community weight mean, CWM) และ

ใ น แ ป ล ง สํ า ร ว จ ทํา ก า ร วัด ปั จ จัย แ ว ด ล้อ ม 

(Microenvironment)ไดแ้ก่ การประเมินร้อยละแสง

ผ่านเรือนยอด (canopy openness)  ความช้ืนดิน 

(Soil moisture) อุณหภูมิผิวดิน (Soil temperature) 

ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH ) ปริมาณไนเตรต 

(NO3
-) และแอมโมเนีย (NH4

+)ในดิน 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  3.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย 

วิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่ าง ปัจจัย

ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของพืช 

ดว้ยการวิเคราะห์ การวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั 

(Principle Coordination Analysis, PCA) แ ล ะ

คดัเลือกค่าแกนท่ีมีความสัมพนัธ์กันของปัจจัย

แวดลอ้ม (eigenvector scores) เป็นตวัแปรอธิบาย 

(x) จากนั้ นวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปริมาณ

ซากร่วงหล่นและปริมาณซากท่ีสะสมอยู ่(y) ดว้ย

ส ม ก า ร เ ชิ ง เ ส้ น  ( regression model) เ พื่ อ

เปรียบเทียบปัจจยัดงักล่าว และอิทธิพลของการ

ทด แ ทน  (successional stage)  ไ ด้แ ก่  พื้ น ท่ี ป่ า

ธรรมชาติ (Old growth forest; O)  และพื้นท่ีป่า

ท ด แ ท น  (Secondary forest; S) แ ล ะ ท ด ส อ บ

อิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างเดือน (month) 

และ อิทธิพลการทดแทน โดยการวิเคราะห์ PCA 

ดว้ยฟังกช์ัน่ prcomp วิเคราะห์ความแปรปรนของ

ประชากร ดว้ยฟังกช์ัน่ Anova  และ การวิเคราะห์ 

โมเดลเชิงเส้นด้วยฟังก์ชั่น lm ในโปรแกรม            

R version 3.4.1 

 

 
 

ผลและวจิารณ์  

1. การร่วงหล่นและการสะสมของซากพืช 

จากการศึกษา พบพนัธ์ุไม้ทั้ งหมด 34 ชนิด 

(species) 32 ส กุ ล  (genera) 20 ว ง ศ์  (families) 

สามารถแบ่งได้ เป็นพื้นท่ีป่าธรรมชาติ 11 ชนิด 

11 สกลุ 10 วงศ ์มีความหนาแน่น 1,866 ตน้ต่อเฮค

แตร์ และป่าทดแทน 23 ชนิด 22 สกุล 15 วงศ ์ มี

ความหนาแน่น 2,000 ตน้ต่อเฮคแตร์  

ปริมาณซากร่วงหล่นในป่าดิบแล้งพบว่า

ทั้งหมดเท่ากบั 13.5±0.1 เมกกะกรัมต่อแฮกแตร์

ต่อปี และมีปริมาณซากสะสมเท่ากับ 4.4±0.2 5 

เมกกะกรัมต่อแฮกแตร์ต่อปีโดยมีค่ามากในช่วง

เดือนมกราคมในป่าธรรมชาติ และมีรูปแบบท่ี

คลา้ยคลึงกันในพื้นท่ีป่าทดแทน(Figure 1) จาก

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ปริมาณซากพืช

ร่วงหล่น การสะสมของซากพืช ได้รับอิทธิพล

ของความแตกต่างของเดือน (p < 0.001) ซ่ึงมีส่วน

เก่ียวเน่ืองของฤดูกาล (season) ท่ีพืชมีการผลดัใบ

ในช่วงฤดูแลง้ แต่ทั้งน้ีปริมาณซากพืชร่วงหล่น

ไม่มีความผนัแปรระหว่างพื้นท่ีป่าธรรมชาติและ

ป่าทดแทน และการวิเคราะห์การสะสมของซาก

พืชบนผิวดินพบว่ามีปัจจยัร่วมระหว่างอิทธิพล

ความแตกต่างของเดือนและปัจจัยพื้นท่ีการ

ทดแทน (p < 0.001) การสะสมซากพืชบนพื้นป่า

ใ น ป่าธรรมชา ตินั้ น มี ค่ า สูงก ว่ า ป่ าทด แ ทน               

(p < 0.01) ในขณะท่ีการร่วมหล่นของซากพืช มี

ความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัระหว่าง ทั้ง

สองพื้นท่ีแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีป่าทดแทนมีการ

ยอ่ยสลาย หรือการหมุนเวียนธาตุอาหารไดดี้กว่า

ป่าธรรมชาติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากจาํนวนชนิดท่ี
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มากกว่าในป่าทดแทนส่งผลให้ชนิดพืชมีความ

หลากหลายขององคป์ระกอบเชิงหนา้ท่ีสูงไปดว้ย 
 

A) 

 
B) 

 
 

Figure 1 A) mean monthly litter production and B) mean 

monthly litter accumulation in old-growth (O) which 

was presented by circle (—●—), secondary (S) which 

was presented by triangle (——), and dash line 

presented rainfall amount. 

 

2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเชิงหน้าที่และ

ปัจจัยแวดล้อม 

จ าก ก าร วิ เ ค รา ะ ห์ ค่ า  PCA สาม าร ถ

จัดลําดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเชิง

หน้า ท่ีของชนิ ด ใน ป่า ดิ บแล้งสามารถแ บ่ง

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ไ ด้  2 แ ก น  ไ ด้แ ก่  แ ก น ท่ี 1 

(PC1.cwm) องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัคือ 

ป ริ ม า ณ ไ น โ ต ร เ จ น  ม ว ล ใ บ ต่ อ พื้ น ท่ี ผิ ว ใ บ         

ความหนาของใบ ความเหนียวของใบ ส่วนแกนท่ี 

2 (PC2.cwm) คื อ  ป ริ ม า ณ ลิ ก นิ น  ใ น ข ณ ะ ท่ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มจากค่าแกน 

PCA สามารถแบ่งความสัมพนัธ์ได ้2 แกนเช่นกนั 

คือ แกนท่ี 1 (PC1.env) ได้แก่ อุณหภูมิผิวดิน 

ความช้ืนดิน ปริมาณแสงผ่านเรือนยอด และค่า

ความเป็นกรดด่าง และ แกนท่ี 2 (PC2.env) ไดแ้ก่ 

ปริมาณไนเตรต (NO3
-) และแอมโมเนีย (NH4

+) 

ในดิน (Figure 2a) 
 

3.  อิทธิพลของปัจจัยองค์ประกอบเชิงหน้าที่และ

องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมี

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ป ริ ม า ณ ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย

องค์ประกอบเชิงหน้าท่ีและปัจจัยแวดลอ้มจาก

การวิ เคราะห์  และพิจารณาค่ า  estimate ของ

สมการเพื่อดูแนวโนม้ของปัจจยัแต่ละแกน พบว่า 

ก า ร ร่ ว ง ห ล่ น ข อ ง ซ า ก พื ช  แ ล ะ  ค่ า  Decay 

efficiency, D ไ ด้ รับ อิท ธิพ ลจ าก  ค่ า  PC1.env 

กล่าวคือ การย่อยสลายมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั

อุณหภูมิ ปริมาณแสงผ่านเรือนยอด ความช้ืนดิน 

และค่าความเป็นกรด- ด่างของดิน (Berg and 

McClaugherty 2008) เม่ือพิจารณาการสะสมของ

ซากพืชบนพื้นป่า พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากกว่า

ปัจจยัอ่ืนๆ ได่แก่ PC2.cwm ไดแ้ก่ ปริมาณร้อยละ

ลิกนินในใบ และ PC1.env (Figure 2b) ซ่ึงการ

สะสมของซากบนพื้นป่านั้นมีความเก่ียวเน่ืองกบั

สมบัติของซากซ่ึงพบว่า องค์ประกอบทางเคมี

ของซาก เช่นลิกนิน ส่งผลให้การจุลินทรีย ์และ

แมลงหน้าดินย่อยซากพืชได้ช้าลง (Figure 2c) 

ประกอบกับปัจจัยเร่ืองสภาพอากาศท่ีมีต้องมี

ความช้ืนและอุณภูมิสูงจึงเป็นสภาพท่ีเหมาะสม

ในการยอ่ยสลาย  
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 ดังนั้ นในสังคมป่าดิบแล้ง ปัจจัย ท่ี มี

อิทธิพลต่อการร่วงหล่น และการย่อยสลายไดรั้บ

อิทธิพลจากสภาพอากาศมากท่ีสุด โดยปัจจยัเร่ือง

องค์ประกอบทางเคมีของซากมีอิทธิพลต่อการ

สะสมของซากบนพื้นดิน  

 

 
 

 

a) 
 b) c) 

 

 
 

Figure 2 a) The regression coefficient to score of PC1. env ( annual soil temperature, soil moisture, canopy openness and 

pH), score of PC2.env (NO3
-, NH4

+) score of PC1.cwm (LMA, LTh, LT and LNC), score of PC2.cwm (lignin) on a) leaf 

litter production, b) leaf litter accumulation, and c) litter decay efficiency in a community.  

 

สรุปผล 

การสะสมซากพืชบน พื้ น ป่าใน ป่า

ธรรมชาตินั้นมีค่าสูงกว่าป่าทดแทน ในขณะ

ท่ีการร่วมหล่นของซากพืช มีความแตกต่าง

กนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัระหว่าง ทั้งสองพื้นท่ี

แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีป่าทดแทนมีการย่อย

สลาย หรือการหมุนเวียนธาตุอาหารไดดี้กว่า

ป่าธรรมชาติ และในสังคมป่าดิบแล้งใน

สถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราชน้ีปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการร่วงหล่น และการย่อยสลาย

ไดรั้บอิทธิพลจากสภาพอากาศมากท่ีสุด โดย

ปัจจัยเร่ืององค์ประกอบทางเคมีของซากมี

อิทธิพลต่อการสะสมของซากบนพื้นดิน โดน

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีอาจมี

อิทธิพลต่อการหมุนวียนธาตุอาหารในระบบ

นิเวศป่าดิบแล้งได้ ซ่ึงจะสามารถประยุกต์

ขอ้มูลเพื่อการจดัการและฟ้ืนฟูป่าต่อไป 
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บทบาทของความหลากหลายลกัษณะเชิงหน้าทีข่องพรรณพืชต่อลกัษณะโครงสร้างสังคมพืชของป่าดิบแล้ง  

บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวยีง  จังหวดัขอนแก่น 

Plant Functional Trait Diversity play community chalacteristic of dry evergreen forest at  

Phu wiang National Park, Khon Kaen province. 
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*Corresponding author: E-mail: Pitakthai.Pra@gmail.com 
  

บทคัดย่อ: การนาํลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืชมาอธิบายลกัษณะสังคมพืช สามารถทาํใหเ้ขา้ใจกลไกการทาํงานของหมู่ไม้

ในระบบนิเวศมากยิ่งข้ึน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทของความหลากหลายของสังคมพืชและลกัษณะเชิงหนา้ท่ี

ของพรรณพืช ต่อลกัษณะโครงสร้างสังคมพืช ในพ้ืนท่ีป่าดิบแลง้ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง  จงัหวดัขอนแก่น โดยการวาง

แปลงขนาด 20 เมตร x 20 เมตร จาํนวน 6 แปลง พร้อมกบัเก็บขอ้มูลองคป์ระกอบชนิดพนัธ์ุพืชโดยการวดัขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเพียงอกของไมย้ืนตน้ทุกตน้ท่ีมีขนาดมากกวา่หรือเท่ากบั 4.5 เซนติเมตร พร้อมกบัเกบ็ขอ้มูลลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของ

ไมทุ้กชนิด แลว้ทาํการวิเคราะห์ความหลากหลายของสังคมพืชกบัความหลากหลายของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืช เพ่ือ

หาความสัมพนัธ์กบัลกัษณะสังคมพืช ผลการศึกษาพบพนัธ์ุไม ้54 ชนิด 48 สกุล 32 วงศ์ จากไมท้ั้ งหมด 221 ตน้ มีขนาด

พ้ืนท่ีหนา้ตดั และมีความหนาแน่นของหมู่ไม ้เท่ากบั 44.25  ตร.ม./เฮกแตร์ และ 900 ตน้/เฮกแตร์ ตามลาํดบั สามารถแบ่งชนิด

ไมเ้ด่นตามลกัษณะเชิงหนา้ท่ีได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มไมโ้ตเร็ว คือ มีค่า ขนาดพ้ืนท่ีใบ พ้ืนท่ีใบจาํเพาะ และสัดส่วนนํ้าหนกัแหง้ของ

ใบ สูง เ ช่น  มะเฟืองช้าง (Lepisanthes tetraphylla) , ปอเลียง (Berrya mollis) , มะกอก (Spondias pinnata)  ,  ยมหอม            

(Toona ciliate) , ยางโอน  (Monoon viride) , อีแปะ (Vitex quinata ) , คอเห้ีย (Xerospermum noronhianum ) , พนัจาํ (Vatica 

odorata ) และกลุ่มท่ีเป็นไมโ้ตชา้ คือ มีค่า ความหนาใบ และ ความหนาแน่นเน้ือไม ้สูง เช่น ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) ,    

ยางบง   (Persea kurzii) , คอไก่  (Tarennoidea wallichii) , พลองใบเล็ก (Memecylon caeruleum) , ตับเต่าต้น(Diospyros 

ehretioides), หวา้นา (Syzygium cinereum) , ลาํบิด (Diospyros filipendula),  ตะแบกแดง (Lagerstraemia calyculata)  และ

พบวา่ในพ้ืนท่ีศึกษาค่า ถ่วงนํ้าหนกัสังคมของพ้ืนท่ีใบจาํเพาะ และค่า Functional evenness  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัมวล

ชีวภาพ และพ้ืนท่ีหน้าตัดของหมู่ไม้ และค่าความหนาแน่นของหมู่ไม้มีความสัมพนัธ์กับค่า  Functional divergence ผล

การศึกษาบ่งช้ีว่าความหลากหลายของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืชสามารถแสดงบทบาทต่อลกัษณะโครงสร้างสังคมพืช

ได้มากกว่าค่าความหลากหลายของสังคม จึงควรศึกษาลกัษณะเชิงหน้าท่ีให้กวา้งขวางข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการจัดการ

โครงสร้างของป่าดิบแลง้ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

คาํสําคญั: โครงสร้างสังคมพืช, โครงสร้างลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพรรณพืช, ป่าดิบแลง้  
 

Abstract: Using plant functional trait have explained plant community and emphasis the understanding of mechanism of 

tree in the ecosystem.  This study investigated plant functional trait diversity play plant community characteristics of dry 

evergreen forest at Phu wiang National Park, Khon Kaen province.   Both belt plots of 20 m.  x 20 m.  total 6 plots were 

established for measuring the species composition and functional trait value.  Tree species with a diameter at breast height 
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4. 5 cm.  were measured and identified, and analyzed the community diversity and functional trait diversity for explained 

the relationship with plant community characteristics.  The results shown a total of 54 species 48 genera and 32 families 

from 221 stems were collected. This community shown basal area and stems densities were 44.25 m2/ha, and 900 stem/ha, 

respectively.  Depend on plant functional trait groped the dominant species into two group were faster growth species i.e. 

high leaf area, specific leaf area, and leaf dry matter content such as Lepisanthes tetraphylla , Berrya mollis , Spondias 

pinnata , Toona ciliate , Monoon viride , Vitex quinata , Xerospermum noronhianum , Vatica odorata and slow growth 

species i.e. high leaf thickness, and wood density such as Hopea ferrea , Persea kurzii , Tarennoidea wallichii , Memecylon 

caeruleum , Diospyros ehretioides , Syzygium cinereum , Diospyros filipendula , Lagerstraemia calyculata  The result also 

showed the community-weight mean of specific leaf area and Functional evenness value had positive relationship with 

biomass and basal area, and functional divergence showed relationship with stems density of forest community. Suggesting 

that, the plant functional diversity can explain plant community characteristic more than community diversity.  

Key words: Plant community structure, Plant functional trait structure, Dry evergreen forest  
 

บทนํา   

 ในอดีตประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าตามธรรมชาติ

มากกว่าร้อยละ 43.21 ของพื้นท่ีประเทศ แต่ลดลง

เหลือเพียงร้อยละ 31.58 ในปัจจุบัน (Royal Forest 

Department, 2016) ซ่ึงสาเหตุหลกั ๆ ของการทาํลาย

ป่า เกิดจากความตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการ

ทาํการเกษตรกรรม จนทาํให้พื้นท่ีป่าเหลืออยู่น้อย

มากโดยเฉพาะในแถบทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย ซ่ึงจากการสาํรวจเม่ือปี พ.ศ. 2541 

พ บ ว่ า มี พื้ น ท่ี ป่ า เ ห ลื อ อ ยู่ เ พี ย ง  ร้ อ ย ล ะ  12. 43 

(Charuppat, 1998) โดยเฉพาะป่าดิบแลง้ซ่ึงถือว่าเป็น

สังคมพืชท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และพบได้มากใน

แถบทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

สังคมพืชชนิดน้ีมกัประกอบดว้ยชนิดไมท่ี้มีค่าทาง

เศรษฐกิจท่ีสาํคญั เช่น ตะเคียนหิน ตะแบกแดง และ

พะยูง (Bunyavejchewin, 1999) จึงเป็นเหตุจูงใจให้

เกิดการลกัลอบตดัไมอ้ยูบ่่อยคร้ัง โดยเฉพาะไมพ้ะยงู

ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาการลกัลอบตดัไมท่ี้สําคญัท่ีสุด

ของประเทศในขณะน้ี (Wise , 2013) ซ่ึงอุทยาน

แห่งชาติภูเวียง จังหวดัขอนแก่น ก็ถือเป็นพื้นท่ีป่า

อ นุ รั ก ษ์ ท่ี สํ า คั ญ อี ก แ ห่ ง ห น่ึ ง ใ น เ ข ต ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และพื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกปกคลุม

ดว้ยป่าเตง็รัง และป่าดิบแลง้ โดยเฉพาะป่าดิบแลง้มกั

พบกระจายอยูต่ามท่ีราบบนสันเขา ซ่ึงเป็นแหล่งรวม

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคญัของพื้นท่ีป่า

อนุรักษแ์ห่งน้ี อยา่งไรกต็ามในพื้นท่ีป่าดิบแลง้แห่งน้ี

ยงัไม่เคยมีการสํารวจความหลากหลายอย่างจริงจงั 

หรือหากมีการศึกษาก็เป็นแต่เพียงการศึกษาลกัษณะ

โครงสร้างป่าเท่านั้น ยงัไม่เคยมีการนาํลกัษณะเชิง

หนา้ท่ีของพรรณพืชมาอธิบายลกัษณะของสังคมพืช

แต่อยา่งได  

 ลักษณะเชิงหน้าท่ีของพรรณพืชเป็นลักษณะ

ทาง ก าย ภ าพ วิทย า  ( morphology)  ลัก ษ ณ ะ ทา ง

ส รี ร วิ ท ย า  ( physiology)  แ ล ะ  ชี พ ลัก ษ ณ์ วิ ท ย า 

(phenology) ท่ีบ่งบอกถึงกลยุทธ์การจบัยึด (capture) 

หรือการใช้ทรัพยากรทางนิเวศวิทยา รวมถึงการ

แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง พ ร ร ณ พื ช แ ต่ ล ะ ช นิ ด ต่ อ ก า ร

เปล่ียนแปลงของปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อระ ดับของก ารบริโภ ค ( trophic levels)  แ ละ

คุณลักษณะของระบบนิเวศ (Lavorel and Garnier, 
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2002) นอกจากนั้นความแปรผนัของลกัษณะเฉพาะ

หน้าท่ีของพรรณพืชแต่ละชนิดในสังคม ยงับ่งบอก

ถึงอิทธิพลของกระบวนการกลั่นกรองโดยปัจจัย

ส่ิงแวดลอ้ม (environment filtering) ในสังคมนั้น ๆ 

ส่งผลให้สังคมพืชมีความแตกต่างกันภายใตปั้จจัย

ส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั  

 ดังนั้ นการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการ

ทรา บถึ งอ งค์ปร ะ ก อบ ชนิ ด พัน ธ์ุ พืช แ ล ะ ค ว า ม

หลากหลายของลกัษณะเชิงหนา้ท่ีในสงัคมพืชเพื่อช่วย

อธิบายลกัษณะสงัคมพืชท่ีปรากฏในพื้นท่ี 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 1.) คดัเลือกพื้นท่ีป่าดิบแล้งท่ีเป็นตัวแทนท่ีดี

ของสังคม แลว้ทาํการวางแปลงตวัอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling)  ขนาด 20 เมตร  x 20 เมตร 

จาํนวน 6 แปลง เก็บข้อมูลด้านองค์ประกอบของ

ชนิดพรรณพืชของไม้ยืนต้นทุกๆ แปลง โดยการ

บนัทึกขอ้มูลชนิดไมย้ืนตน้ (species list) และทาํการ

วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at 

breath height: DBH) ของไมทุ้กตน้ท่ีมีขนาด DBH ≥ 

4 . 5  เ ซ น ติ เ ม ต ร  แ ล ะ ใ ช้ ช่ื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ต า ม             

สาํนกัหอพรรณไม ้(2557)    

 2.) ทาํการเลือกลกัษณะเฉพาะหนา้ท่ีท่ีมีบทบาท

ต่อศกัยภาพในการเจริญเติบโต 9 ลกัษณะดงัน้ี 1) พื้นท่ี

ใบจาํเพาะ (Specific leaf area: SLA) 2) พื้นท่ีใบ (leaf 

area: LA) 3) ความหนาของใบ (leaf thickness: LT) 4)

สดัส่วนมวลใบแหง้(Leaf dry matter content) 5) ความ

หนาแน่นของเน้ือไม ้(wood density: WD) โดยทาํการ

เก็บขอ้มูลไมทุ้กชนิดๆ ละ 3 ตน้ ท่ีปรากฏในแปลง

ตวัอยา่ง ตามวิธีการของ Cronelissen et al. (2003) 
 

  

3) วิเคราะห์ขอ้มูล 

 1. ทําการวิเคราะห์ค่าทางสังคมของไม้

ใหญ่ โดยวิเคราะห์ค่าดชันีความสําคญัของชนิดไม ้

(importance value index, IVI) ได้จากการหาความ

หนาแน่น (density, D: ตน้/เฮกแตร์) ความเด่นด้าน

พื้นท่ีหน้าตดั (dominance, Do: ตร.ม./เฮกแตร์) และ

ความถ่ี (frequency, F: เปอร์เซ็นต์) เพื่อหาค่าความ

สัมพทัธ์ของทั้ งสามค่าดังกล่าว ซ่ึงผลรวมของค่า

สัมพทัธ์ทั้งสามค่าจะเท่ากบัค่าดชันีความสําคญัของ

ชนิดไม ้และทาํการวิเคราะห์หามวลชีวภาพของหมู่

ไม้โดยใช้สมการแอลโลเมทรีของป่าดิบช้ืนของ 

Tsutsumi et al. (1983) นอกจากนั้นวิเคราะห์ค่าดชันี

ความหลากชนิดของสังคม ไดแ้ก่ Shannon-Wiener 

index ( H´)  แ ล ะ ค่ า ดัช นี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง 

Simpson index (D) 

 2.  ทํา ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ลัก ษ ณ ะ เ ด่ น ข อ ง

ลกัษณะเชิงหนา้ท่ีของพืชแต่ละชนิดโดยใชก้ารลาํดบั

ดว้ยวิธี Principal Components Analysis (PCA) แลว้

ทาํการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของลกัษณะเฉพาะ

หน้าท่ีของไมต้น้ โดยใช้ค่าเฉล่ียนํ้ าหนักของสังคม 

(community-level weighted mean : CWM) (Mouchet 

et al. , 2010)  เ พื่ อ อ ธิ บ า ย ถึ ง อ ง ค์ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

ลกัษณะเฉพาะหน้าท่ีในแต่ละสังคมโดยค่า CWM 

คาํนวณไดจ้าก 

 CWM i trait * pi ∑
=

=
s

1i

      

 

 เม่ือ  pi = ความมากมายของไมช้นิดท่ี i และ 

       trait i = ค่าลกัษณะเฉพาะหนา้ท่ีของไมช้นิดที i  

และทาํการวิเคราะห์ความหลากหลายของลกัษณะเชิง

หน้าท่ี ดังน้ี  Functional richness (FRic) Functional 

dispersion ( FDis)  Functional evenness ( FEve) 
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Functional divergence ( FDiv)  แ ล ะ  Relative 

quadratic entropy (RaoQ) 

3. ทําการวิเคราะห์หาความสําพันธ์ุของความ

หลากหลายของสังคมพืช (H’ และ D) และความ

หลากหลายของลกัษณะเชิงหนา้ท่ี (CWM-trait, Fric, 

Fdis, Feve Fdiv, RaoQ) กบัลกัษณะเชิงปริมาณของ

โ ค ร ง ส ร้ า ง สั ง ค ม พื ช  ไ ด้แ ก่  ค ว า ม ห น า แ น่ น 

พื้นท่ีหนา้ตดั และมวลชีวภาพ โดยการลาํดบัดว้ยวิธี 

Redundancy analysis (RDA) 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุ   

พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งหมด 54 ชนิด 48 สกุล 32

วงศ์ มีขนาดพื้นท่ีหน้าตดั เท่ากับ 44.25 ตร.ม./เฮก

แตร์ และมีความหนาแน่นของหมู่ไม ้เท่ากบั 900 ตน้/

เฮกแตร์เม่ือพิจารณาชนิดท่ีมีค่าดชันีความสําคญั 10 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตะเคียนหิน(Hopea ferrea) ตะแบก

แดง (Lagerstraemia calyculata) กระบก (Irvingia 

malayana) ฝ่ินตน้ (Jatropha multifida) กระเบากลกั 

( Hydnocarpus ilicifolia)  ก ร ะ บ า ก  ( Anisoptera 

costata)  พลองใบใหญ่ (Memecylon myrsinoides) 

พ ลองใ บเ ล็ก  ( Memecylon caeruleum)  ประ ย งค์  

( Aglaia odorata)  แ ล ะ พ ะ ยู ง  ( Dalbergia 

cochinchinensis) มีค่าดชันีความสาํคญัเท่ากบั 36.77, 

28.20, 21.92, 15.61, 13.60, 9.88, 9.33, 8.75, 8.01 

และ7.91 ตามลาํดบั (Table 1) 

2. ลกัษณะเชิงหน้าทีข่องพรรณพืช 

 พบว่าชนิดไมเ้ด่นท่ีแสดงออกทางลกัษณะเชิง

หน้าท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ ชนิดท่ีมีค่าสัดสวนมวลใบแห้ง

สูงคือ คอเห้ีย (Xerospermum noronhianum, XMNN) 

อี แ ป ะ  ( Vitex quinata , VTQN)  แ ล ะ  ย า ง โ อ น 

(Monoon viride , MNVR) และชนิดท่ีมีค่าพื้นท่ีใบ

จาํเพาะ(SLA) และมีขนาดพื้นท่ีใบ (LA) สูง คือเช่น 

มะเฟืองช้าง (Lepisanthes tetraphylla , LPST)  ปอ

เลียง (Berrya mollis , BRML) มะกอก (Spondias 

pinnata , SPDP) และ ยมหอม (Toona ciliata , TNCL)  

และชนิดท่ี มี ค่าพื้ น ท่ีใบสูง  เ ช่น พันจํา  (Vatica 

odorata , VTCO) คนัแหลน (Psydrax nitida , PDND) 

กระบาก (Anisoptera costata , ASTC) (Figure 1)  
 

Table 1 Top ten ranking of the important value index of dry 

evergreen forest at Phu wiang National Park, Khon Kaen 

province. 

 

แสดงให้ เ ห็นว่าพืชกลุ่มน้ี มีศักยภาพในการ

สังเคราะห์แสงไดดี้และเจริญเติบโตเร็ว และถือเป็น

กลุ่มพืชตน้ทุนตํ่า เน่ืองจากเป็นชนิดท่ีใชท้รัพยากร

นอ้ยสาํหรับการเจริญเติบโต และสามารถหมุนเวียน

ธาตุอาหารไดเ้ร็วในระบบนิเวศ  (McGill et al., 2006) 

ชนิดพืชท่ีมีความหนาแน่นของเน้ือไม ้(WD) สูง คือ 

ตะเคียนหิน (Hopea ferrea , HPFR) และชนิดท่ีมีใบ

Rank Species Do D F IVI 

1 ตะเคียนหิน 9.94 95.83 50 36.77 

2 ตะแบกแดง 9.68 45.83 16.67 28.2 

3 กระบก 6.03 41.67 50 21.92 

4 ฝ่ินตน้ 1.73 83.33 33.33 15.61 

5 กระเบากลกั 1.12 66.67 50 13.6 

6 กระบาก 1.86 29.17 33.33 9.88 

7 พลองใบใหญ่ 0.67 37.5 50 9.33 

8 พลองใบเลก็ 0.95 37.5 33.33 8.75 

9 ประยงค ์ 0.7 25 50 8.01 

10 พะยงู 1.6 16.67 33.33 7.91 

11 อ่ืนๆ 9.97 420.83 966.67 140.02 

 Total 44.23 900 1600.1 300 
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หนา (LT) คือ ยางบง (Persea kurzii , PSKZ)  คอไก่ 

( Tarennoidea wallichii, TNWC)   พ ล อ ง ใ บ เ ล็ ก 

( Memecylon caeruleum , MMCL)  ตั บ เ ต่ า ต้ น 

(Diospyros ehretioides , DOPR) หว้านา (Syzygium 

cinereum, SZGC)   ลํา บิ ด  ( Diospyros filipendula, 

DSRF) และ ตะแบกแดง (Lagerstraemia calyculata, 

LGSM)   แสดงว่าพืชกลุ่มน้ีเป็นพืชโตชา้และเป็นพืช

ตน้ทุนสูง เน่ืองจากใชท้รัพยากรจาํนวนมากในการ

เจริญเติบโต และหมุนเวียนธาตุอาหารได้ช้าใน    

ระบบนิเวศ (McGill et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 The PCA analysis of plant functinal trait of 

dominant species in Phu wiang National Park, Khon Kaen 

province. 
 

3. ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของลักษณะ

เชิงหน้าทีก่บัลกัษณะสังคมพืช 

 ความหลากหลายของสังคมพืชและความ

หลากหลายของลักษณะเชิงหน้าท่ี  (Table 2)  เ ม่ือ

พิจารณาถึงความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางสังคม พบว่า 

ค่า CWM-SLA และค่า Functional evenness (FEve) 

แสดงความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัมวลชีวภาพของหมู่

ไม ้(ABG) และ ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดั (Ba) อย่างชดัเจน 

(Figure 2) แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของ

ลกัษณะเชิงหน้าท่ีแสดงบทบาทต่อการปรากฏของ

สังคมได้ดี กล่าวคือสังคมพืชป่าดิบแล้งแห่งน้ีมีค่า 

CWM- SLA สู ง แ ส ด ง ว่ า ช นิ ด ไ ม้เ ด่ น ใ น สั ง ค ม น้ี

สามารถสังเคราะห์แสงไดดี้ทาํให้มีการสะสมผลผลิต

ขั้นปฐมภูมิ (net primary productivity) ทาํให้มีลาํตน้

ขนาดใหญ่และสะสมในรูปของมวลชีวภาพมาก 

(Costa-Saura et al. , 2017)  การท่ีมวลชีวภาพ และ

พื้นท่ีหน้าตดั ของสังคมพืชแห่งน้ีมีความสัมพนัธ์กบั

ค่า Functional evenness แสดงว่าในหมู่ไมน้ี้ประกอบ

ไปดว้ยชนิดท่ีมีลกัษณะเชิงหน้าท่ีท่ีมีการทาํงานอย่าง

สมดุล ต่อการผลิตมวลชีวภาพในสังคม และมีการ

กระจายของลกัษณะเชิงหน้าท่ีในช่วงความตอ้งการ

ทางนิเวศ (niche space) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์

อยา่งมีประสิทธิภาพของช่วงทรัพยากรทั้งหมดท่ีมีให้

ในสงัคมนั้นๆ (Mason et al., 2005) 

นอกจากนั้นยงัพบว่า ความหนาแน่นของหมู่ไม ้

(Den) มีความสัมพนัธ์กับค่า Functional divergence 

(Figure 2) แสดงว่าปริมาณของจํานวนต้นไม้ใน

สงัคมถูกกาํหนดดว้ย ความตอ้งการทางนิเวศของหมู่

ไมท่ี้แตกต่างกนั และมีการแก่งแย่งการใชท้รัพยากร

ตํ่าจึงทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรไดม้าก 

จึงทาํให้มีความหนาแน่นของหมู่ไมเ้กิดข้ึนได้มาก

ตามไปดว้ย (Hooper et al., 2005; Mason et al., 2005) 

ส่วนความหลากหลายของสังคม (H’ และ D) แสดง

ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะสงัคมพืชค่อนขา้งนอ้ย 
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Table 2 The community diversity and plant functional trait 

diversity of Phu wiang National Park, Khon Kaen province. 
 

Index Value 

H' 2.352 

D 0.127 

CWM  

- SLA 106.006 

- LA 112.322 

- LT 0.250 

- LDMC 4.487 

- WD 0.737 

FRic 0.618 

FEve 0.766 

FDiv 0.79 

FDis 2.345 

RaoQ 6.295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The RDA analysis of plant functional trait diversity 

versus community diversity in Phu wiang National Park, 

Khon Kaen province. Abbreviates indicated the quantitative 

characteristics of plant community; Ba ( stand basal area) , 

ABG (above ground biomass) and Den (stem density). 
 

 

 

สรุป 

 สังคมพืชป่าดิบแลง้ บริเวณอุทยานแห่งชาติภู

เวียง มีขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัและความหนาแน่นของหมู่

ไม ้เท่ากบั 44.25 ตร.ม./เฮกแตร์ และ 900 ตน้/เฮกแตร์ 

ชนิดไม้เ ด่นสามารถแบ่งตามลักษณะเชิงหน้าท่ี

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นไม้โตเร็วและมี

ศกัยภาพในการสังเคราะห์แสงไดดี้ เช่น มะเฟ่ืองชา้ง 

, ปอเลียง , มะกอก , ยมหอม , คอเห้ีย , อีแปะ , ยาง

โอน , พันจํา และกลุ่มท่ีเป็นไม้โตช้ามีอัตราการ

สงัเคราะห์แสงตํ่า เช่น ตะเคียนหิน , ยางบง , คอไก่ , 

พลองใบเล็ก , ตับเต่าต้น , หว้านา ,  ล ําบิด และ 

ตะแบกแดง โดยความหลากหลายของลกัษณะเชิง

ห น้ า ท่ี  คื อ  ค่ า  CWM- SLA แ ล ะ ค่ า  Functional 

evenness มี คว า มสัม พัน ธ์กับ มว ล ชีว ภ า พ  แ ล ะ

พื้นท่ีหน้าตดัของหมู่ไม ้และค่าความหนาแน่นของ

หมู่ไมมี้ความสัมพนัธ์กับ Functional divergence จึง

บ่งช้ีว่าความหลากหลายของลกัษณะเชิงหน้าท่ีของ

พรรณพืชมีบทบาทท่ีสามารถอธิบายถึงลักษณะ

โครงสร้างของสงัคมพืชได ้ 
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การติดตามการเติบโตและการรอดตายของไม้โปรงแดง อายุ 23 ปี ทีร่ะยะปลูกแตกต่างกนั จังหวดัสตูล 

Monitoring of growth and survival of 23-year-old Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob. different spacing 

plantations in Satun province 
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บทคัดย่อ: การติดตามการเติบโตและการรอดตายของไม้โปรงแดงอายุ 23 ปี ท่ีระยะปลูกแตกต่างกัน จังหวดัสตูล 

ทาํการศึกษาปี พ.ศ.2562 ในแปลงสาธิตระยะปลูกไมป่้าชายเลนปี พ.ศ.2539 ของศูนยว์จิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีรัพยากร

ป่าชายเลนท่ี 6 (สตูล) ตาํบลตาํมะลงั อาํเภอเมือง จงัหวดัสตูล ท่ีระยะปลูก 0.7x0.7, 1.0x1.0 และ 1.5x1.5 เมตร จากการศึกษา

พบวา่ตน้ไมโ้ปรงแดงท่ีระยะปลูกกวา้งมีอตัราการรอดตายสูงและมีการเติบโตดีกวา่การปลูกระยะแคบ อตัราการรอดตายท่ี

ระยะปลูก 0.7x0.7, 1.0x1.0 และ 1.5x1.5 เมตร คือ 34, 58 และ 89 % ตามลาํดบั มีค่าขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย 4.66, 6.13 

และ 7.27 เซนติเมตร และมีค่าขนาดความสูงเฉล่ีย 5.85, 7.04 และ 8.62 เมตร ตามลาํดบั โดยสัดส่วนการแบ่งชั้นขนาดความ

โตและความสูงท่ีระยะปลูก 1.0x1.0 เมตร จะใกลเ้คียงกบัระยะปลูก 1.5x1.5 เมตร 

คาํสําคญั : การเติบโต โปรงแดง ระยะปลูก สตูล 
 

Abstract: Monitoring of growth and survival of 23 year-old Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob. at different spacing plantations 

in Satun province conducted a study in 2019 in the 1996  Mangrove Forest Resources Research and Technology Transfer 

Center 6 (Satun) Tam MaLang Sub-district, Mueang District, Satun Province, with plant spacing 0 .7x0 .7 , 1 .0x1 .0  and 

1 .5x1 .5  meters From the study, it was found that the C.tagal tree at the planting spacing had a high survival rate and had 

better growth than the narrow spacing. The survival rates at planting spacing of 0.7x0.7, 1.0x1.0 and 1.5x1.5 meters were 

34, 58 and 89%, respectively, with the average diameters of 4.66, 6.13 and 7.27 centimeters and an average height of 5.85. 

7.04 and 8.62 meters, respectively, with the proportion of stratification growth at 1.0x1.0 meters spacing will be close to 

the spacing of 1.5x1.5 meters 

Keyword: growth Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob. spacing Satun 
                                                                                                                                                                                                     

   

บทนํา 

 การปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศเป็นวิธี

แกปั้ญหาโลกร้อนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

การปลูกสร้างสวนป่าชายเลนเพื่อฟ้ืนฟูป่าชายเลน

ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์ํ้ า  

และเป็นแหล่งทาํมาหากินของชาวประมงชายฝ่ัง 

จั ง ห วัด ส ตู ล นิ ย ม ป ลู ก ไ ม้โ ก ง ก า ง ใ บ เ ล็ ก 

( Rhizophora apiculata Bi.) , โ ก ง ก า ง ใ บ ใ ห ญ่  

( Rhizophora mucronata Poir.)   แ ละ โปรงแ ด ง 

(Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.)   เน่ืองจากเป็น

ไมเ้ศรษฐกิจป่าชายเลนท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่ง

แพร่หลาย  นอกจากการปลูกเสริมในพื้นท่ีผ่าน

การทาํไมแ้บบประชาอาสาทัว่ไปแลว้  ยงัไดมี้การ

ปลูกสร้างเป็นสวนป่าชายเลนเพื่อการสาธิตวิจยั

mailto:Meldec05@gmail.com
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ในระยะปลูกต่าง ๆ กัน 5 ระยะปลูก ได้แก่   

0.7x0.7, 1.0x1.0, 1.5x1.5, 2.0x2.0 แ ละ  2.5x2.5 

เมตร    โดยใชฝั้กของพนัธ์ุไม ้3 ชนิดดงักล่าว ทาํ

การปลูกในปี พ.ศ.2539, 2540 และ 2541  รวมเน้ือ

ท่ีประมาณ 75 ไร่   ในการศึกษาคร้ังน้ี เ ลือก

ทาํการศึกษาชนิดไมโ้ปรงแดงใน 3 ระยะปลูกแรก 

คือ 0.7x0.7, 1.0x1.0 และ 1.5x1.5 เมตร เน่ืองจาก

เป็นตน้ไมท่ี้ชาวบา้นนิยมนาํมาใชส้อยกนัมาก 

วัตถุประสงค์การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อต้องการ

ทราบผลกระทบของระยะปลูกต่อการเติบโตของ

ไม้โปรงแดง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

ติดตามและประเมินมูลค่าของสวนป่าไมโ้ปรง

แดงทางดา้นเน้ือไมแ้ละการกกัเก็บคาร์บอน ท่ีชั้น

อายแุละระยะปลูกแตกต่างกนัต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 

สถานทีศึ่กษา 

ทาํการศึกษาในแปลงสวนป่าชายเลนสาธิตวิจยั  

พื้นท่ี 75 ไร่  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 6 (สตูล)  ตาํบลตาํมะลงั  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสตูล  อยูติ่ดถนนสายสตูล – ตาํ

มะลงั ฝ่ังซ้ายมือก่อนถึงท่ีตั้งศูนยฯ์ ในแปลงสวน

ป่าปลูกพนัธ์ุไมป่้าชายเลน 3 ชนิด  ได้แก่  โปรง

แดง  โกงกางใบเลก็  และโกงกางใบใหญ่  ใชร้ะยะ

ปลูก  5 ระยะ คือ 0.7x0.7, 1.0x1.0, 1.5x1.5, 2.0x2.0 

และ 2.5x2.5 เมตร  ปลูกในปี พ.ศ.2539, 2540 และ 

2541  โดยการใชฝั้กปลูก ๆ เป็นแปลง ๆ ละ 1 ไร่  

(มงคลและประนอม, 2547) (Figure 1) 

การเกบ็ข้อมูล 

 วางแปลงศึกษาในสวนป่าไมโ้ปรงแดง

แปลงปลูกปี พ.ศ.2539  ท่ีระยะปลูก  0.7x0.7, 

1.0x1.0 และ 1.5x1.5 เมตร  วางแปลงระยะปลูก

ละ 3 แปลง ขนาดแปลงละ 10x10 เมตร รวม

ทั้งหมด 9 แปลง โดยใชว้ิธีสุ่มตลอด โดยทาํการ

วดัความโตของต้นไม้ทุกต้นในแปลง  โดยวดั

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระดับอก 1.30 เมตร 

และวดัความความสูงจากพื้นดินถึงปลายยอดของ

ต้นไม้ทุกต้นในแปลง ทําการศึกษาในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Study area of Mangrove forest plantation in 

Tammalang District, Satun Province 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

คาํนวณอตัราการรอดตายและความหนาแน่น

ของต้นไม้โปรงแดง หาค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางและค่าเฉล่ียทางดา้นความสูงของตน้ไม้

นับจาํนวนตน้ไมต้ามขนาดชั้นเส้นผ่าศูนยก์ลาง 

เพื่อพิจารณาการกระจายของตน้ไมต้ามขนาดชั้น

เส้นผ่าศูนย์กลาง โดยแบ่งชั้ นขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางออกเป็น 3 ระดับ  0-5, 5.1-10  และ 

10.1-15  เซนติเมตร ตามลาํดบั และคาํนวณอตัรา

การแตกนางของตน้ไม ้
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ผลและวจิารณ์ 

1. อตัราการรอดตายของโปรงแดง 

ผลการศึกษาอัตราการรอดตายของไม้

โปรงแดง อาย ุ23 ปี ท่ีระยะปลูกต่างกนั (Table 1) 

พบว่า ไมใ้นแปลงตวัอย่างท่ีระยะปลูก 0.7 x 0.7, 

1.0 x 1.0 และ 1.5 x 1.5 เมตร มีอตัรารอดตายร้อย

ละ 34, 58, และ 89 ตามลาํดบั เห็นได้ว่าท่ีระยะ

ปลูกแคบเม่ือตน้ไมอ้ายมุากข้ึนอตัราการรอดตาย

ตํ่ากว่าระยะปลูกกวา้ง แต่อย่างไรก็ตาม ความ

หนาแน่นของต้นไม้ท่ีระยะปลูกแคบยังคง

มากกวา่ระยะปลูกกวา้ง 
 

Table 1 Survival rate and density of Ceriops 

tagal (Perr.) C.B.Rob  
 

Plant 

spacing  

(m.) 

Survival 

rate 

Density  

(%) Stem..ha-1 Stem..rai-1 

0.7 x 0.7 34 6,800 1,088 

1.0 x 1.0 58 5,800 928 

1.5 x 1.5 89 3,956 633 

 

2. การเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง 

การศึกษาการเติบโตทางเส้นผา่นศูนยก์ลาง

และความสูงของไมโ้ปรงแดง (Table 2) พบว่า 

ระยะปลูก ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเ ติบโต

ทางด้านเส้นผ่านศูนยก์ลางและความสูงของไม้

โปรงแดง จากการศึกษาของ ประนอม และคณะ 

(2559) พบว่าระยะปลูกมีผลต่อการเติบโตของ

พนัธ์ุไมป่้าชายเลนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ท่ี

ระยะปลูกกว้างกว่าต้นไม้โปรงแดงเติบโตได้

ดี ก ว่ า ร ะ ย ะ ป ลู ก แ ค บ ทั้ ง ท า ง ด้า น เ ส้ น ผ่ า น

ศูนยก์ลางและความสูง โดยมีค่าเฉล่ียท่ีระยะปลูก 

0.7 x 0.7, 1.0 x 1.0 และ 1.5 x 1.5 เมตร คือ 4.66, 

6.13 และ 7.27 เซนติเมตร และ 5.85, 7.40 และ 

8.62 เมตร ตามลาํดบั 
 

Table 2 Diameter and height growth of Ceriops tagal 

(Perr.) C.B.Rob 

Plant spacing 

(m.) 

Average 

DBH (Cm.) Height (m.) 

0.7 x 0.7 4.66 ± 1.22 5.85 ± 1.20 

1.0 x 1.0 6.13 ± 1.21 7.40 ± 0.72 

1.5 x 1.5 7.27 ± 1.88 8.62 ± 0.95 
 

3. การกระจายของต้นไม้ตามความโตทางเส้น

ผ่านศูนย์กลางและความสูง 

จากการจดัแบ่งชั้นการเติบโตทางเส้น

ผ่านศูนย์กลางและความสูง (Table 3)  พบว่า 

สดัส่วนทั้งของขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางและความ

สูงของไมโ้ปรงแดงท่ีระยะปลูก 0.7 x 0.7 เมตร 

ยงัเป็นไมข้นาดเลก็มากกว่าไมข้นาดกลาง ขณะท่ี

ระยะปลูก 1.0 x 1.0 และ 1.5 x 1.5 เมตร มีสดัส่วน

เป็นไมข้นาดกลางใกลเ้คียงกนั แต่ในระยะปลูก

กวา้ง 1.5 x 1.5 เมตร ตน้ไมเ้ร่ิมโตเป็นไมข้นาด

ใหญ่เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร 

ยงัไม่มีสัดส่วนของไมข้นาดใหญ่ แมว้่าจะมีอายุ 

23 ปี แลว้กต็าม 
 

4. รูปทรงของต้นไม้ 

การ ศึกษา รูปทรงของต้นโปรงแดง 

(Table 4) แสดงให้เห็นว่า ต้นโปรงแดงท่ีปลูก

ระยะแคบ 0.7 x 0.7 เมตร มีอัตราการแตกนาง 

(coppiced stem) ค่อนข้างตํ่ าและมีจํานวนนาง

เพียง 2 นาง โดยมีอตัราการแตกนางเพิ่มข้ึนตาม

ระยะปลูกท่ีกวา้งข้ึน พบจาํนวนหน่อหรือนางมาก

สุดถึง 5 นาง ท่ีระยะปลูก 1.5 x 1.5 เมตร 
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Table 3 Growing stratification of Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob 
 

 

Table 4 Tree outgrowth of Ceriops tagal (Perr.) 

C.B.Rob  

Plant spacing  

(m.) 

Tree outgrowth 

% Maximum number 

0.7 x 0.7 5 2 

1.0 x 1.0 16 3 

1.5 x 1.5 30 5 

 

สรุป 

การศึกษาติดตามการเติบโตและการรอด

ตายของไมโ้ปรงแดง อายุ 23 ปี ซ่ึงปลูกต่างระยะ

กนัท่ี 0.7 x 0.7, 1.0 x 1.0  และ 1.5 x 1.5 เมตร ใน

ท้องท่ีตาํบลตาํมะลัง อาํเภอเมือง จังหวัดสตูล 

พบว่า ระยะปลูกมีผลต่อการรอดตายและรูปทรง

ของตน้ไมเ้ม่ือตน้ไมมี้อายุมากข้ึน มีค่าอตัราการ

รอดตายร้อยละ 34, 58 และ 89 ตามลาํดับ มีค่า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย 4.66, 6.13 และ 

7.27 เซนติเมตร  และมีค่าขนาดความสูงเฉล่ีย 

5.85, 7.40 และ8.62 เมตร  ตามลาํดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กติิกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ รศ.ดร. ดอกรัก มารอด ท่ีให้

ความคิดเห็นและคาํแนะนําในการศึกษา และ

ขอขอบคุณ ทีม งาน เ จ้าห น้า ท่ี ศูน ย์วิ จัย แ ล ะ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 6 

(สตูล) ท่ีสนับสนุนในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม

และการพิมพเ์อกสาร 

 

เอกสารอ้างองิ 

Chumriang, P., J. Khade and O. Sutthakiet. 2016. 

Growth of three mangrove species planted 

with different spacing at Muang District, 

Satun province. pp.75. In Abtract of forestry 

conference 2016 “Ecological economy based 

on forestry” May 1 – 4, 2016. Kasetsart 

University, Bangkok. (in Thai) 

Khaimook, M. and and P. Chumriang. 2004. 

Growth of three mangrove species planted 

with different spacings in posted–concession 

are at Tumbon Tammalang, Amphoe Muang, 

Changwat Satun. Technical Paper 

no.7/2004. Office of mangrove conservation, 

Department of marine and Coastal resources, 

Bangkok. (in Thai)  

 

Plant spacing  

(m.) 

Percentage 

DBH (Cm.) Height (m.) 

0-5 5.1-10 10.1-15 0-5 5.1-10 10.1-15 

0.7 x 0.7 61 39 0 21 79 0 

1.0 x 1.0 20 80 0 0 100 0 

1.5 x 1.5 12 79 9 0 88 12 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 

118 

 

สัณฐานวทิยาและความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของเฟิน บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพษิณุโลก  
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Morphology and Species Diversity of Ferns at Phitsanulok Wildlife and Nature Education Center,  

Wang Thong District, Phitsanulok Province 
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บทคัดย่อ: การศึกษาสัณฐานวทิยาและความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของเฟิน บริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์าพิษณุโลก 

อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก ดาํเนินการเพ่ือตอ้งการทราบลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และชนิดพนัธ์ุท่ีถูกตอ้งของเฟินท่ีพบใน

ป่าธรรมชาติ โดยการสาํรวจและเก็บตวัอยา่งเฟินตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 นาํตวัอย่างพืชมาตรวจสอบหาช่ือสกุลและชนิดท่ีถูกตอ้งจากรูปวิธาน (taxonomic keys) ในเอกสาร

วิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งพรรณไมแ้ห้ง (herbarium specimens) ท่ีเก็บรักษาไวใ้นหอพรรณไม ้กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ผลการศึกษาพบเฟินจาํนวนทั้งส้ิน 11 วงศ ์16 สกุล 24 ชนิด โดยวงศท่ี์มีจาํนวนชนิดมาก

ท่ีสุดได้แก่วงศ์ Pteridaceae จํานวน 5 สกุล 8 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ Lomariopdidaceae จํานวน 1 สกุล 3 ชนิด และวงศ์ 

Polypodiaceae จํานวน 2 สกุล 2 ชนิด เฟินส่วนใหญ่พบเจริญบนพ้ืนดิน (terrestrial) รองลงมาเป็นเฟินอิงอาศัยบนหิน 

(lithophyte) และบนตน้ไม ้(epiphyte) ป่าดิบแลง้เป็นพ้ืนท่ีท่ีพบเฟินมากท่ีสุด โดยเฉพาะท่ีมีความชุ่มช้ืนสูง ใกลล้าํธารและนํ้าตก  
 

คาํสําคญั : เฟิน ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์าพิษณุโลก 

 

Abstract: Morphology and species diversity of ferns at Phitsanulok Wildlife and Nature Education Center, Wang Thong 

District, Phitsanulok Province was studied for the morphological characters and legitimate names of ferns in the natural forests.  

Surveying and collecting of fern specimens were conducted from November 2015 to February 2017. All specimens were 

investigated and identified from taxonomic keys in reveal publications, and also compared with the herbarium specimens at the 

Forest Herbarium (BKF), National Park, Wildlife and Plant Conservation Department. Eleven families of 16 genera and 24 

species of ferns were enumerated from the study area.  The Pteridaceae was the highest species rich family which composed of 

5 genera and 8 species.  Secondly were the family Lomariopsidaceae which composed of 1 genus 3 species, and Polypodiaceae 

which composed of 2 genera 2 species. Their habits were terrestrial, lithophytic and epiphytic ferns respectively. Mainly habitats 

of ferns were found in dry evergreen forest especially in moisture places nearby the stream banks and waterfall areas.   
 

Keyword: Ferns, Species diversity, Phitsanulok Wildlife and Nature Education Center 
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บทนํา  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก 

(เดิมช่ือ สถานีพัฒนาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์      

สัตวป่์าพิษณุโลก)ไดรั้บการจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2539 

มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีป่า

สงวนแห่งชาติลุ่มนํ้ าวงัทองฝ่ังขวา มีทิศใตติ้ดต่อ

กับเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มนํ้ าวงัทองฝ่ังขวา ทิศ

เหนือ ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า เขาน้อย- เขาประดู่  ลักษณะภูมิ

ประเทศโดยทั่วไป เป็นท่ีราบระหว่างภูเขา มีป่า

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปดว้ยป่าเต็งรัง 

ป่าผสมผลดัใบและป่าดิบแลง้ ความสูงของพื้นท่ี

เหนือระดับนํ้ าทะเลอยู่ระหว่าง 60 – 300 เมตร มี

นํ้ าตกและลาํธารขนาดเล็ก เกิดจากภูเขาดา้นบน มี

นํ้ าไหลผ่านตลอดปี (สว่าง, 2550) ส่งผลให้พื้นท่ี

ดังกล่าวมีสังคมพืชท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป 

และมีความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของพืชอยู่

พอสมควรโดย เชิดศกัด์ิ (2553) รายงานการศึกษา

สาํรวจ พบพืชวงศก์ระดงังา (Annonaceae) จาํนวน 

8 สกลุ 10 ชนิด กลว้ยไมอิ้งอาศยั (epiphytic orchids) 

และกล้วยไม้ดิน (terrestrial orchids) จํานวน 15 

สกุล 20 ชนิด (เชิดศกัด์ิ และคณะ, 2557) จากพื้นท่ี

ป่าธรรมชาติของศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์า

พิษณุโลก ซ่ึงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าใน

บริเวณน้ีได้เป็นอย่างดี มากไปกว่าน้ีศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ยงัอยู่ห่างจากตวั

เมืองพิษณุโลกเพียง 40 กิโลเมตร รวมไปถึงทาง

ศูนยฯ์ ยงัไดจ้ดัทาํเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นท่ี

ข้ึนหลายเส้นทาง  มีเอกสารเผยแพร่ทั้ งเอกสาร

ส่ิงพิมพ์ แผ่นพบั และป้ายส่ือความหมายตามจุด

ต่างๆ ตลอดจนมีพื้นท่ีบริการสาํหรับการเขา้ค่ายพกั

แรม ทั้ งโรงอาหาร ห้องนํ้ าและพื้นท่ีสันทนาการ

อย่างครบถว้น ทาํให้ได้รับความนิยมจากเยาวชน 

นักเรียน และนักศึกษา เขา้มาทาํกิจกรรมค่ายเพื่อ

เรียนรู้ธรรมชาติและป่าไมอ้ยูเ่ป็นประจาํ นอกจากน้ี

ยงัเปิดให้ประชาชนทัว่ไป เขา้มาท่องเท่ียวเพื่อหา

ความรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ และพกัผ่อนหย่อน

ใจ ไดต้ลอดทั้งปี 

ดว้ยพื้นฐานทางทรัพยากรท่ีมีดงักล่าวขา้งตน้ 

ทาํให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก 

ต้อ ง เ ร่ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พื่ อ ค้น ค ว้ า

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีให้ไดม้ากท่ีสุด 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน

อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลทรัพยากรพนัธุกรรมของพืช

และสัตวห์ลายชนิดท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ยงัไม่ได้มีการ

ศึกษาวิจยัและสาํรวจอยา่งครบถว้น เช่นเดียวกนักบั

ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของเฟิน ท่ีพบเห็น

ได้ค่อนขา้งบ่อยทัว่ไป ทั้ งท่ีเจริญบนพื้นดิน ตาม

ตน้ไม ้หรือแมก้ระทัง่บนหิน ทาํใหท้างคณะวิจยัซ่ึง

ไดมี้โอกาสเขา้ไปศึกษาสาํรวจความหลากหลายทาง

ชนิดพัน ธ์ุของพืช  และใช้ประโยชน์พื้ น ท่ีอยู่

บ่ อ ย ค ร้ั ง  เ กิ ด ค ว า ม ส น ใ จ ท่ี จ ะ สํ า ร ว จ ค ว า ม

หลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของเฟินข้ึนในคร้ังน้ี โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง ช่ือชนิดท่ี ถูกต้อง 

ลกัษณะทางพฤษศาสตร์และอนุกรมวิธานของเฟิน 

ท่ีพบเจริญในพื้นท่ีป่าไมข้องศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

และสตัวป่์าพิษณุโลก อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพิณุโลก 

เพื่ อ เ ป็นแหล่ง เ รียน รู้ ถึงชนิด พัน ธ์ุและความ
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หลากหลายของเฟิน ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีความสําคญัใน

ระบบนิเวศ ตลอดจนเป็นฐานขอ้มูลทรัพยากรพืช

ของประเทศต่อไป 
 

วธีิการ 

1. สํารวจและเก็บตัวอย่างเฟิน ตามเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติ ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติของศูนย์

ศึกษาธรรมชาติและสัตวป่์าพิษณุโลก อาํเภอวงัทอง 

จงัหวดัพิษณุโลก 3 เสน้ทาง คือ เส้นทางผาไทรทอง 

เส้นทางสะบา้ยอ้ย และเส้นทางมณีไพร มีระยะทาง

เท่ากับ 1,200 เมตร 800 เมตร และ 3,400 เมตร 

ตามลาํดบั โดยเก็บตวัอย่างทั้งราก ลาํตน้ ใบ และ

อบัสปอร์ พร้อมทั้งถ่ายภาพ จดบนัทึกลกัษณะทาง

พฤกษศาสตร์ วนัท่ีเก็บ สีของลาํตน้และใบ สภาพ

ทางนิเวศวิทยาบริเวณท่ีพืชข้ึนอยู ่และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการระบุชนิด จากนั้นนาํตวัอย่าง

เฟินท่ีเก็บได้ มาจัดทาํเป็นตวัอย่างพรรณไม้แห้ง 

เพื่อศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของลาํตน้ ขน

หรือเกลด็ ใบและสปอร์ต่อไป 

2. วินิจฉยั (identification) หาช่ือวิทยาศาสตร์ท่ี

ถูกต้องจากรูปวิธาน (taxonomic key) ในเอกสาร

ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คู่มือพรรณพฤกษชาติ

ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (Tagawa & Iwatsuki, 

1979 – 1989) และเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งพรรณไม้

แห้ง (herbarium specimens) ท่ีเก็บรักษาไวใ้น หอ

พรรณไม ้(BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและ

พนัธ์ุพืช กรุงเทพฯ 

3 .  ว า ด ภ า พ ล า ย เ ส้ น แ ส ด ง ลัก ษ ณ ะ ท า ง

พฤกษศาสตร์และสัณฐานวิทยา แสดงรายละเอียด

ต่างๆของเกล็ดหรือขน ลาํต้น ใบ กลุ่มอบัสปอร์ 

และสปอร์ เพื่อจัดทาํรูปวิธาน (key construction) 

จาํแนกชนิดของเฟินท่ีพบในพื้นท่ีศึกษาต่อไป 
 

ผลและวจิารณ์ 

1. ความหลากหลายทางชนิด 

ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของเฟิน 

บริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์าพิษณุโลก 

จํา น ว น  11 ว ง ศ์  16 ส กุ ล  24 ช นิ ด  โ ด ย ว ง ศ์  

Pteridaceae พบมากท่ีสุด จํานวน 5 สกุล 8 ชนิด 

รองลงมาคือวงศ ์Lomariopsidaceae จาํนวน 1 สกุล 

3 ชนิด วงศ์ Polypodiaceae จาํนวน 2 สกุล 2 ชนิด 

ว ง ศ์  Aspleniaceae, Dryopteridaceae แ ล ะ 

Thelypteridaceae พบวงศ์ละ 1 สกุล 2 ชนิด ส่วน

ว ง ศ์  Athyriaceae,  Davallidceae, Lygodiaceae 

Oleandraceae และวงศ์ Tectariaceae พบวงศ์ละ 1 

สกลุ 1 ชนิด (ตารางท่ี 1) 
 

2. ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

1) ขนและเกลด็ (hairs and scales) เป็นลกัษณะ

สาํคญัท่ีแตกต่างกนัไปในเฟินแต่ละชนิด สามารถใช้

จาํแนกและระบุชนิดของเฟินไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอาจ

เป็นขนท่ีมีเซลเรียงต่อกนัเป็นแถวเดียวคลา้ยเสน้ดา้ย 

เรียก unicellular hair (ภาพท่ี 1ก) เช่น หญา้ยายเภา 

หรือเป็นเกลด็ท่ีมีเซลผนงัหนาเรียงต่อกนับริเวณฐาน

หลายแถว แลว้ค่อยๆเรียวยาวไปสู่ปลายเกลด็ เรียกวา่ 

clathrate (ภาพท่ี 1 ข-ค) เช่น ขา้หลวงหลงัลาย และ

กูดกวาง หรือเป็นเกล็ดแบบรูปโล่ (peltate) ท่ีมีกา้น

ร่วมกนับริเวณฐานของเกลด็ (ภาพท่ี 1 ง-ฉ) เช่น กูด

หินเลก็ และวา่นนาคราช เป็นตน้ 
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุของเฟินท่ีพบบริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์าพิษณุโลก 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือพืน้เมือง* แหล่งทีพ่บ 

1. Aspleniaceae Asplenium crinicaule Hance – ป่าเตง็รัง 

A. nidus L. ขา้หลวงหลงัลาย ป่าดิบแลง้, ป่าผสมผลดัใบ 

2. Athyriaceae Athyrium cumingianum (C. Presl) Milde กดูเป๊ือย ป่าผสมผลดัใบ 

3. Davalliaceae Davallia denticulata (Burm.f.) Mett. ex Kuhn  วา่นนาคราช ป่าเตง็รัง 

4. Dryopteridaceae Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. กดูหินเลก็ ป่าดิบแลง้ 

 B. copelandii Ching ex C.Chr. & Tardieu กดูหินใหญ่ ป่าดิบแลง้ 

5. Lygodiaceae Lygodium flexuosum (L.) Sw.  หญา้ยายเภา ป่าดิบแลง้ 

6. Lomariopsidaceae Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott เฟินกา้งปลา ป่าผสมผลดัใบ 

 N. undulata (Afzel.) J.Sm. กดูสร้อยขนนก ป่าเตง็รัง 

6. Lomariopsidaceae Nephrolepsis falciformia J.Sm. กดูหิน ป่าดิบแลง้ 

7. Oleandraceae Oleandra musiforia (Blume) C. Presl เกลด็นาคราช ป่าเตง็รัง 

8. Pteridaceae Adiantum erylliae C.Chr. & Tardieu เฟินหูกระต่าย ป่าเตง็รัง 

 A. philippense L. หญา้ขวาก ป่าผสมผลดัใบ 

 A. soboliferum Wall. ex Hook. หญา้หูขวาก ป่าผสมผลดัใบ 

  Cheilanthes belangeri (Bory) C.Chr. กะฉอดไข่ ป่าเตง็รัง, ป่าดิบแลง้ 

 C. tenuifolia (Burm.f.) Sw. โชนผี ป่าเตง็รัง 

 Parahemionitis cordata (Roxb. ex Hook.         

& Grev.) Fraser-Jenk. 

กดูใบบวั ป่าดิบแลง้, ป่าผสมผลดัใบ 

 Pityrogramma calomelanos (L.) Link. เฟินเงิน ป่าดิบแลง้ 

  Pteris heteromorpha Fée กดูผ ี ป่าดิบแลง้ 

9. Polypodiaceae Drynaria bonii Christ กระแตไต่ไม ้ ป่าดิบแลง้ 

 Pyrrosia lanceolata (L.) Farw. ผกัปีกไก่ ป่าดิบแลง้ 

10. Tectariaceae Tectaria impressa (Fée) Holttum กดูกวาง ป่าเตง็รัง, ป่าผสมผลดัใบ 

11. Thelypteridaceae Clyclosorus aridus (D.Don) Ching – ป่าผสมผลดัใบ 

 C. interruptus (Willd.) H. Ito ผกักดูชา้ง ป่าผสมผลดัใบ 

* อา้งตาม เตม็ สมิตินนัท ์(2557) 
 

2) ใบ (frond) มีสองแบบคือ ใบไม่สร้าง

สปอร์ (sterile frond) และใบสร้างสปอร์ (fertile 

frond) โดยเฟินท่ีพบส่วนใหญ่มีใบทั้ งสองแบบ

เ ห มือ น กัน  (monomorphic) เ ช่น  ว่ าน น า คร า ช 

ขา้หลวงหลงัลาย หญา้ขวาก และเฟินกา้งปลา ส่วน

เฟินท่ีมีรูปร่างของใบสร้างสปอร์ต่างจากใบไม่

สร้างสปอร์ (dimorphic) พบในคร้ังน้ีเพียง 4 ชนิด 

คือ กดูหินเลก็ กูดหินใหญ่  กดูใบบวั และกระแตไต่
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หิน สําหรับการเรียงตัวของเส้นใบ พบ 6 แบบ 

ได้แก่ เส้นใบแยกอิสระ (free) เส้นใบสองแฉก 

(forked) เส้นใบสองแฉกแยกอิสระ (forked and 

free) เสน้ใบแยกแบบขนนก (pinnate) 

เส้นใบร่างแหแยกอิสระ (anatomosing and free) 

และเสน้ใบร่างแห (anastomosing) (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1  ขนและเกลด็ท่ีลาํตน้รูปแบบต่างๆ: ก. Unicellular hair ข. – ค. Clathrate scale ง. – ฉ. Peltate scale 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2  การเรียงตวัของเส้นใบ: ก. แบบแยกอิสระ (Free)    ข. แบบแยกเป็นสองแฉก (Forked) 

ค. แบบแยกเป็นสองแฉกและแยกอิสระ (Forked and free)    ง. แบบแนวคลา้ยขนนก (pinnate) 

จ. แบบร่างแหและแยกอิสระ (anastomosing and free)        ฉ. แบบร่างแห (anastomosing) 

 

3) กลุ่มอบัสปอร์ (sorus) มีลกัษณะแตกต่าง

กนัไป อาจกระจายอิสระหรือรวมเป็นกลุ่ม รูปร่างมี

ทั้ งแบบกลม แถบยาว หรือรูปถ้วย (ภาพท่ี 3) 

ตาํแหน่งของกลุ่มอับสปอร์พบได้ทั้ งบนเส้นใบ 

หรือปลายเส้นใบ (ภาพท่ี 3ก) เรียงขนานเป็นแถว

ยาวตามเสน้ใบ เช่น เฟินขา้หลวง เกิดบนโครงสร้าง

พิเศษ (sorophore) ตามขอบใบ (ภาพท่ี 3ง) เช่น 

ยา่นลิเภา หรือบางชนิดเกิดกระจายเตม็แผน่ใบ เช่น 

กระแตไต่หิน กลุ่มอับสปอร์พบทั้ งท่ีมีเยื่อคลุม 

(indusium) หรือไม่มีเยื่อคลุม โดยเฟินท่ีไม่มีเยื่อ

คลุมอบั สปอร์บางชนิด จะมีขอบใบมว้นพบัมาปิด

อบัสปอร์ไวแ้ทน เรียกว่า เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์

เทียม (false indusium)  

 

    
  

0.5 mm  1 mm 
 1 mm 

 1 mm 

 1 mm  1 mm 

ก ข ค ง จ ฉ 

   
  

 

ก ข ค ง จ ฉ 
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ภาพที ่3  กลุ่มอบัสปอร์รูปแบบต่างๆ: ก. กลม ข. แถบยาว ค. รูปถว้ย ง. โครงสร้างพิเศษ sorophore  

 

4) สปอร์ เฟินท่ีพบในพื้นท่ีศึกษามีรูปร่าง

ของสปอร์ 2 แบบคือ แบบโมโนลีท (monolete) มี

รูปร่างคลา้ยเมลด็ถัว่มีช่องเปิดตามยาว 1 ช่อง (ภาพ

ท่ี 4ข)  และแบบไตรลีท (trilete) มี รูปร่างคล้าย

ลูกข่าง มีช่องเปิด 3 ช่อง (ภาพท่ี  

4ค) ผนงัและลวดลายของสปอร์มีลกัษณะต่างกนัไป

ตามชนิดของเฟินเช่นกนั เช่น เป็นตุ่มนูน เรียบ หรือ

มีลวดลายเป็นร่างแห บางชนิดมีพิวรีนปกคลุมเป็น

เยือ่บางๆ อยูร่อบสปอร์ (ภาพท่ี 4ก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4  ลกัษณะสปอร์แบบต่างๆ: ก. โมโนลีทและมีพิวรีน ข. โมโนลีท ค. ไตรลีท 

 

 

3. การกระจายพนัธ์ุ 

ชนิดพนัธ์ุของเฟินท่ีสํารวจพบทั้งหมด 24 ชนิด 

แบ่งออกตามวิสยั (habit) ได ้3 กลุ่มคือ  

1) เฟินเจริญบนดิน (terrestrial ferns) พบจาํนวน 

17 ชนิด (71%) เช่น หญา้ขวาก (ภาพท่ี 5)  และกูด

หินเลก็ (ภาพท่ี 6)  

2) เฟินเจริญบนหิน (lithophytic ferns) พบ 4 

ชนิด (17%) เช่น วา่นนาคราช และกดูสร้อยขนนก 

3 )  เ จ ริญบน ต้น ไ ม้ ( epiphytic ferns)  3 ช นิ ด 

( 1 2 %)  ไ ด้แ ก่  ข้า ห ล ว ง ห ลัง ล า ย  ( ภ า พ ท่ี  7 ) 

กระแตไต่ไม ้และผกัปีกไก่ พบกระจายพนัธ์ุอยู่ใน

ป่าประเภทต่างๆ ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั คือ พบ

ในป่าดิบแลง้ ป่าผสมผลดัใบ และป่าเตง็รัง จาํนวน 

8, 6 และ 6 ชนิด ตามลาํดบั โดยมีเฟินท่ีเจริญไดใ้น

สองสภาพป่า 4 ชนิด คือ ขา้หลวงหลงัลาย โชนป่า 

กะฉอดไข่ และกดูใบบวั 

1 cm 1 cm 1 cm 
1 cm 

ก ข ค ง 

   20 µm 15 µm 
15 µm 

ก ข ค 
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ภาพที ่5  หญา้ขวาก (Adiantum philippense L.):  

ก. ต้นสปอร์โรไฟต์ ข. เกล็ดแบบแคลทเรท (clathrate 

scale) ค. ใบสร้างสปอร์ (fertile frond) ง. สปอร์แบบไตร

ลีท (trilete spore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภ า พ ที่  6   กู ด หิ น เ ล็ ก  ( Bolbitis appendiculata (Wild.) 

K.Iwats.): ก. ตน้สปอร์โรไฟต ์ข. เกลด็แบบเพลเทต  

(peltate scale) ค. ใบสร้างสปอร์ (fertile frond) ง. สปอร์

แบบโมโนลีท (monolete spore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  ข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus L.): ก. ต้น

สปอร์โรไฟต ์ข. เกลด็แบบแคลทเรท (clathrate scale)  

ค. ใบสร้างสปอร์ (fertile frond) ง. สปอร์แบบโมโนลีท 

(monolete spore) 
 

สรุป 

สภาพแวดลอ้มและความหลากหลายของระบบ

นิเวศป่าไม ้บริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์า

พิษณุโลก ไดแ้ก่ ป่าผสมผลดัใบ ป่าดิบแลง้ และป่า

เต็งรัง ทาํให้พบเฟินชนิดต่าง ๆ ทั้งเฟินท่ีเจริญไดดี้

ในท่ีท่ีมีความชุ่มช้ืนสูง มีแสงแดดรําไร บริเวณ

นํ้าตกและลาํธาร เช่น วา่นนาคราชและกดูใบบวั ไป

จนถึงชนิดท่ีทนต่อแสงแดด และสภาพท่ีค่อนขา้ง

แห้งแล้งในป่าเต็งรัง ท่ีมีแดดจัด เช่น กูดหินเล็ก 

และโชนผี โดยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 

เป็นช่วงฤดูฝนท่ีสามารถพบเฟินเจริญเติบโตไดม้า

กชนิดท่ีสุด ตรงกันขา้มกับช่วงเดือนธันวาคมถึง

เมษายน เป็นช่วงฤดูแล้งท่ีพบเฟินได้น้อยชนิด 

เน่ืองจากส่วนใหญ่อยูใ่นระยะพกัตวั 
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ความหลากชนิดของพรรณไม้สกลุมะเด่ือในพืน้ทีเ่ขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าผาผึง้ จังหวดัชัยภูมิ 

Species Diversity of Ficus L.  in PhaPhung Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province 
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บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมส้กุลมะเด่ือในพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าผาผึ้ง จ. ชยัภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ตอ้งการทราบชนิดไมม้ะเด่ือท่ีข้ึนอยูใ่นสังคมภูเขาหินปูน และทราบความหนาแน่นของแต่ละชนิด โดยดาํเนินการสาํรวจจาํนวน

ชนิดท่ีพบตามเส้นทางสาํรวจ จาํนวน 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร และนบัจาํนวนของแต่ละชนิดท่ีพบ เกบ็ตวัอยา่ง

เพ่ือนาํไปจาํแนกชนิด และ วิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของแต่ละชนิด ผลการศึกษาพบ ไมส้กุลมะเด่ือ 30 ชนิด มีค่าความ

หนาแน่นรวม 280 ตน้ต่อตารางกิโลเมตรโดยโพหิน(Ficus glaberrima subsp. siamensis)มีค่าความหนาแน่นมากท่ีสุด มีค่า 

21.25 ตน้ต่อตารางกิโลเมตร  และจากขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษท์ั้งในแง่ของการฟ้ืนฟูป่าพ้ืนท่ี

อ่ืนท่ีมีสภาพใกลเ้คียงกนั การคดัเลือกชนิดไมส้กุลมะเด่ือทั้งชนิดและสัดส่วนความหนาแน่นท่ีเหมาะสม นอกจากจะไดป่้าพ้ืน

คืนแลว้ยงัจะไดส้ัตวป่์าฟ้ืนกลบัมาจนเป็นป่าท่ีมีความสมบูรณ์ได ้

คาํสําคญั: มะเด่ือ แหล่งอาหาร การฟ้ืนฟูป่า 

 

Abstract: The study on species diversity of Ficus L. in PhaPhung Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province aimed to know 

on species of the figs inhabit in the study area and density of each species. Data were collected by counting the number of 

species along the 10 survey route and total distance 20 km, samples were collected for species identification. The results show 

that there are thirty species present in PhaPhung Wildlife Sanctuary. Total density is 280 tree/km2. Ficus glaberrima subsp. 

siamensisis highest density, 21.25 tree/Km2. The result can apply for reforestation in others area. Figs species could be mixed 

with other species by appropriated density and then wildlife will move back to fulfill the diversity in the forest. 

Keyword: Fig tree, food resource, forest restoration 
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บทนํา 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าผาผึ้ง ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบล

ทุ่งลุยลาย ตาํบลหว้ยยาง ตาํบลทุ่งพระ และตาํบลทุ่ง

นาเลา อาํเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ มีความสูงจาก

ระดับนํ้ าทะเลปานกลางตั้ งแต่ 300 เมตร ถึง 1,061 

เมตร ลอ้มรอบด้วยภูเขาหินปูนและภูเขาหินทราย

น้อยใหญ่สลบัซับซ้อน ยกตวัสูงข้ึนเป็นหน้าผาสูง

ชนัสภาพสังคมพืช หลกัประกอบดว้ย ป่าดิบแลง้ป่า

เบญจพรรณป่าเตง็รังและป่าไผ ่

มะเด่ือ (Figs) กลุ่มพืชท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก

ในระบบนิเวศ มีบทบาทเป็น Key stone species คือ

เป็นชนิดท่ีมีความสาํคญัท่ีคอยคํ้าจุนส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ

ให้ระบบนิเวศดํารงอยู่ได้ ด้วยหน้าท่ีเป็นแหล่ง

ผลิตอาหารและเป็นตัวส่งผ่านพลังงานไปสู่

ผูบ้ริโภคและสัตว์นานาชนิด อีกทั้ งยงัเป็นพืชท่ี

สามารถออกผลไดต้ลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูแลง้ท่ี

ไมผ้ลชนิดอ่ืนไม่มีผล และปริมาณธาตุอาหารใน

ผลมะเด่ือมีปริมาณธาตุแคลเซ่ียมท่ีจาํเป็นต่อสัตว์

สูง โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีภูเขาหินปูน (Limestone 

area) ท่ีมีข้อจาํกัดในเร่ืองปริมาณนํ้ าและแร่ธาตุ 

การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเด่ือจึงมี

ความจาํเป็นอยา่งมาก  

อยา่งไรก็ตามขอ้มูลทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัความ

หลากหลายทางชีวภาพของไม้สกุลมะเด่ือใน

ประเทศไทยยงัมีอยู่ค่อนขา้งน้อย การศึกษาเพื่อ

ทราบชนิดพนัธ์ุไมส้กุลมะเด่ือในพื้นท่ี เขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์าผาผึ้ง จะมีประโยชน์ทั้งนักวิจยั ท่ีจะ

ทาํการวิจยัต่อยอดในดา้นต่างๆ รวมถึงการใชเ้ป็น

ขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการอนุรักษ์และการจดัการ

แหล่งอาหารสตัวป่์าในพื้นท่ีอนุรักษ ์

 

 

วตัถุประสงค์ 

1 . เพื่อสํารวจความหลากชนิดของไม้สกุล

มะเด่ือ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าผาผึ้ง จงัหวดัชยัภูมิ 

2 . เพื่อประเมินความหนาแน่นของไม้สกุล

มะเด่ือ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าผาผึ้ง จงัหวดัชยัภูมิ 
 

วธีิการดําเนินการ 

ดาํเนินการสาํรวจไมส้กุลมะเด่ือ ตั้งแต่ เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

โดยการเดินสํารวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

จํานวน 6 คร้ัง จํานวน 10 เส้นทาง ระยะทาง

เส้นทางละ 2 กิโลเมตร บนัทึกชนิดและจาํนวนท่ี

ปรากฎในระยะ 10 ม. ทั้งดา้ยซา้ย-ขวา ของเสน้ทาง

สาํรวจ พร้อม เกบ็ตวัอยา่งพรรณไมส้กลุมะเด่ือเพื่อ

เ ป็นตัวอย่างอ้าง อิง  อันจะเป็นประโยชน์ ต่อ

การศึกษาดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป  

ระบุชนิดพรรณไมเ้พื่อหาช่ือท่ีถูกตอ้ง โดยใช้

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) ในการ

จาํแนก เร่ิมจาก บรรยายลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

ใช้รูปวิธานในการจําแนกชนิด เพื่อหาช่ือพืชใน

ขั้นตน้ อาศยัตาํราของ Berg & Corner (2005) Berg et 

al. (2011) แ ละ  Chantarasuwan et al.  (2013) เ ป็น

หลกั การตรวจสอบความถูกตอ้งการระบุชนิด โดย

การนาํตวัอยา่งไปเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งอา้งอิงตาม

พิพิธภัณฑ์ใน พิพิธภัณฑ์พืชของกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ พิพิธภณัฑ์พืชกรมวิชาการเกษตร โดย

การเปรียบเทียบโดยตรง และพิพิธภณัฑพ์ืชแห่งชาติ

เนเธอร์แลนด์ (Leiden herbarium) เปรียบเทียบผ่าน

ไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ และโดยการยืมตวัอย่างพรรณ

ไมม้าเพื่อเปรียบเทียบ  
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วิ เ ค ราะ ห์ คว ามห น าแ น่ น  (Density) เ พื่ อ

ตอ้งการทราบจาํนวนตน้ของมะเด่ือแต่ละชนิดท่ี

ปรากฏต่อหน่วยพื้นท่ี โดยความหนาแน่น คือ 

อตัราส่วนของจาํนวนตน้มะเด่ือในแต่ละชนิดต่อ

หน่วยพื้นท่ีสาํรวจ 
 

ผลการศึกษา 

พบไมส้กุลมะเด่ือจาํนวน 30 ชนิด กระจาย

ในสภาพพื้นท่ีต่าง ๆ ทั้งพื้นท่ีริมนํ้ า ป่าผสมผลดัใบ 

ป่าดิบแลง้ และพื้นท่ีเขาหินปูน มีค่าความหนาแน่น

รวมของพรรณไมส้กุลมะเด่ือทั้งหมด 280  ตน้ต่อ

ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร  ช นิ ด เ ด่ น คื อ  โ พ หิ น  (Ficus 

glaberrima subsp. siamensis) มีค่าความหนาแน่น

มากท่ีสุด มีค่า 21.25 ตน้ต่อตารางกิโลเมตร กลุ่ม

มะเด่ือท่ีมีความหนาแน่นสูง 5 ชนิด ประกอบดว้ยไม้

ตน้ 3 ชนิด ได้แก่ โพหิน (Ficus glaberrima subsp. 

siamensis) ไทรกร่าง(Ficu tinctoria subsp. gibbosa)

และ ไทรยอ้ยใบทู่ (Ficus microcarpa) โดยมีค่าความ

หนาแน่น 21.25, 17.50, 16.25 ตามลาํดบัและไมพุ้่ม 

2  ช นิ ด คื อ  Ficus sinuata แ ล ะ  เ ด่ื อ เ ด่ี ย ว                    

(Ficus assamica)โดยมีค่าความหนาแน่น 17.50, 

18.75 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) การท่ีพบมะเด่ือชนิด

โพหิน ไทรกร่าง และไทรยอ้ยใบทู่ (ภาพท่ี 1) ได้

บ่อยค ร้ังในพื้ น ท่ี เขาหินปูนนับ เ ป็นเ ร่ืองปกติ

เน่ืองจากพืชทั้ งสามชนิดมีประชากรในปริมาณท่ี

มาก ขณะท่ี เด่ือเด่ียว เป็นพืชท่ีรายงานว่าพบได้

ทัว่ไปตามชายนํ้ าตั้งแต่ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ยงัไม่มีรายงานใน

จงัหวดัชยัภูมิ การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นรายงานการพบ

เ ด่ือเ ด่ียว(ภาพท่ี  1)  ค ร้ังแรกในจังหวัดชัย ภู มิ  

เช่นเดียวกบัการพบ มะเด่ือผา (Ficus squamosa) ท่ีมี

รายงานเขตการกระจายมีเฉพาะภาคตะวันตก

ภ า ค เ ห นื อ  แ ล ะ ภ า ค ใ ต้  ข ณ ะ ท่ี  เ ด่ื อ แ ห                       

( Ficus anastomosans) ( ภ า พ ท่ี  2 )  มี เ ข ต ก า ร

แพร่กระจายทางภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคใต้ 

และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การสํารวจพบใน

พื้นท่ีจังหวดัชัยภูมิคร้ังน้ีจึงเป็นการเพิ่มเติมขอ้มูล

การกระจายของชนิดน้ี 

 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

129 

ตารางที่ 1 ชนิดพรรณไมส้กลุมะเด่ือจาํนวนตน้ท่ีพบสภาพถ่ินท่ีอยูแ่ละ ความหนาแน่นของแต่ละชนิด 
 

ช่ือไทย ชนิด สถาพถ่ินท่ีอยู ่
จาํนวน

ตน้ท่ีพบ 

ความหนาแน่น

(ตน้/ตร.กม.) 

เลียงผึ้ง Ficus albipila ป่าดิบแลง้, ป่าผสมผลดัใบ 5 6.25 

กร่าง Ficus altissima ป่าผสมผลดัใบ 4 5.00 

เด่ือแห Ficus anastomosans ภูเขาหินปูน 6 7.50 

 Ficus annulata ป่าผสมผลดัใบ 5 6.25 

เด่ือหลวง Ficus auriculata ป่าดิบแลง้ 5 6.25 

เด่ือเด่ียว Ficus assamica ริมนํ้า 15 18.75 

ไทรยอ้ยใบแหลม Ficus benjamina ป่าผสมผลดัใบ 4 5.00 

 Ficus callophylla ป่าผสมผลดัใบ 5 6.25 

มะเด่ือกวาง Ficus callosa ป่าดิบแลง้ 2 2.50 

กะเหร่ียง Ficus capillipes ภูเขาหินปูน 5 6.25 

ไกร Ficus concinna ภูเขาหินปูน 11 13.75 

ไทรหิน Ficus curtipes ป่าผสมผลดัใบ, ภูเขาหินปูน 2 2.50 

ลุงขน Ficus drupacea ป่าผสมผลดัใบ 9 11.25 

ผกัเลือด Ficus geniculata ป่าผสมผลดัใบ 8 10.00 

โพหิน 
Ficus glaberrima 

subsp. siamensis 
ภูเขาหินปูน 

17 21.25 

 Ficus heterostyla ป่าดิบแลง้ 9 11.25 

มะเด่ือปลอ้ง Ficus hispida ป่าผสมผลดัใบ, ป่าดิบแลง้, ริมนํ้า 10 12.50 

ไทรยอ้ย Ficus maclellandii ป่าผสมผลดัใบ 5 6.25 

ไทรยอ้ยใบทู่ Ficus microcarpa ภูเขาหินปูน 13 16.25 

ไฮหิน Ficus orthoneura ภูเขาหินปูน 2 2.50 

มะเด่ืออุทุมพร Ficus racemosa ริมนํ้า 3 3.75 

โพข้ีนก Ficus rumphii ภูเขาหินปูน 11 13.75 

 Ficus saxophila ภูเขาหินปูน 12 15.00 

 Ficus sinuata ป่าดิบแลง้ 14 17.50 

มะเด่ือผา Ficus squamosa ริมนํ้าในป่าผสมผลดัใบ 11 13.75 

 Ficus stricta ป่าผสมผลดัใบ 2 2.50 

 Ficus talbotii ภูเขาหินปูน 9 11.25 

ไทรกร่าง 
Ficus tinctoria subsp. 

gibbosa 
ภูเขาหินปูน 

14 17.50 

ผกู Ficus vareagata ป่าดิบแลง้ 3 3.75 

ผกัเลือด Ficus virens ป่าผสมผลดัใบ ภูเขาหินปูน 3 3.75 

รวมทั้งหมด   224 280.00 
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ภาพที ่1 ภาพตวัอยา่งไมส้กลุมะเด่ือชนิดต่างๆก. ไทรหิน (Ficus curtipes) ข.เด่ือหลวง (Ficus auriculata) ฃ. Ficus 

cyrtophylla ค. Ficus saxophylla ฅ. เด่ือเด่ียว (Ficus assamica) ฆ. โพหิน (Ficus glaberrima subsp. siamensis) ง. ไทรกร่าง 

(Ficus tinctoria subsp. gibbosa) จ. กะเหร่ียง (Ficus capillipes) 

 

ก. ข. 

ฃ. ค. 

ฅ. ฆ. 

ง. จ. 
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ภาพที ่2 ภาพตวัอยา่งไมส้กลุมะเด่ือชนิดต่างๆก. ไทรยอ้ยใบทู่(Ficus microcarpa) ข. ไทรยอ้ย (Ficus maclellandii) ฃ. ไทร 

(Ficus annulata) ค. เลียงผึ้ง (Ficus albipila) ฅ. เด่ือแห (Ficus anastomosans) ฆ. ผกัเลือด (Ficus geniculata) ง. ไกร (Ficus 

concinna) จ. มะเด่ืออุทุมพร (Ficus racemosa)  

 

ก. ข. 

ฃ. ค. 

ฅ. ฆ. 

ง. จ. 
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สรุป 

พรรณไม้สกุลมะเด่ือในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุ

สัตวป่์าผาผึ้ง จงัหวดัชยัภูมิ มีจาํนวน 30 ชนิด มีค่า

ความหนาแน่นรวม 280 ต้นต่อตารางกิโลเมตร 

โดยโพหิน (Ficus glaberrima subsp. siamensis) มี

ค่าความหนาแน่นมากท่ีสุด มีค่า 21.25 ต้นต่อ

ตารางกิโลเมตร มะเด่ือในกลุ่มท่ีมีความหนาแน่น

สูง 5 ชนิด ประกอบดว้ยไมต้น้ 3 ชนิด และไมพุ้ม่ 2 

ชนิด การศึกษาคร้ังน้ี สามารถพบชนิดมะเด่ือท่ีมี

รายงานการพบใหม่ (new record) ในพื้นท่ีจงัหวดั

ชัยภูมิ 2 ชนิด คือ เด่ือเด่ียวและมะเด่ือผา ดังนั้ น 

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

สกุลมะเด่ือทําให้ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ด้านการ

กระจายพนัธ์ุของมะเด่ือ เพื่อนาํไปสู่การอนุรักษ์

ถ่ินอาศัยและชนิดของมะเด่ือท่ีอยู่ในภาวะถูก

คุกคามของไทยไดใ้นอนาคต และนอกจากน้ี การ

ปรากฎของไม้สกุลมะเด่ือบางชนิดยังมีผลต่อ

ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีก่อให้เกิดความสมดุลในระบบ

นิเวศ เช่น เลียงผึ้ ง (Ficus albipila) ไม้ต้นขนาด

ใหญ่ ตามก่ิงมกัมีผึ้ งมาทาํรัง ซ่ึงผึ้ งจัดเป็นกลุ่มผู ้

ผสมเกสรท่ีสําคัญ ท่ี ช่วยผสมเกสรให้ไม้ป่า

สามารถสืบต่อพันธ์ุรักษาสมดุลในระบบนิเวศ 

และผึ้งกย็งัช่วยผสมเกสรใหพ้ืชเกษตรไดอี้กดว้ย 
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ลกัษณะโครงสร้างสังคมพืช และการกระจายของพรรณไม้ ในป่าเตง็รัง  

อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวดัสกลนคร 

Plant structural characteristics and Distribution in Deciduous dipterocarp forest,  

Phu Phan National Park, Sakhon Nakhon Province 
 

ชยัยงค ์บวับาน1, สุชาดา บุตรชารี1*, ณฐันรี เช้ือเหิม1, สุภทัร์ษร ภกัดีอาษา1 และ ปฐมพงศ ์ชยัมูล1 
1ศูนยว์จิยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ จงัหวดันครราชสีมา  

*Corresponding author: nprckorat@gmail.com 
 

บทคดัย่อ: การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะโครงสร้างสังคมพืชและการกระจายของพรรณไมใ้นป่าเตง็รัง 

ในแปลงตวัอยา่งขนาด 120 X 120 เมตร ทาํการระบุชนิดและวดัตน้ไมข้นาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร

ข้ึนไปและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นดชันีความสาํคญัของชนิดไม ้(Importance Value Index, IVI) ดชันีความหลากชนิด (Species 

Diversity Index) ของ Shannon – Wiener (H´) และการกระจายของพรรณไมเ้บ้ืองตน้ในแปลงตวัตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบ

พนัธ์ุไม้ทั้ งส้ิน 43 ชนิด 37 สกุล 22 วงศ์ โดยพรรณไม้ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วงศ์เข็ม 

( RUBIACEAE)  ว ง ศ์ ย า ง  ( DIPTEROCARPACEAE)  ว ง ศ์ ม ะ ม่ ว ง  ( ANACARDIACEAE)  แ ล ะ ว ง ศ์ ร ก ฟ้ า 

(COMBRETACEAE) และเม่ือพิจารณาถึงค่าดชันีความหลากหลาย (H’) ของไมย้ืนตน้ มีค่าเท่ากบั 2.56 ชนิดไมเ้ด่นท่ีพบ

เป็นกลุ่มไมว้งศย์าง (DIPTEROCARPACEAE) ไดแ้ก่ พลวง (Dipterocarpus tuberculatus) เตง็ (Shorea obtusa) และ รัง (S. 

siamensis) มีขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัโดยรวม เท่ากบั 14.68 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ค่าความหนาแน่นของไมใ้หญ่ มีค่าเท่ากบั 1,010 

ตน้/เฮกแตร์ นอกจากนั้นลกัษณะโครงสร้างทางดา้นตั้งประกอบไปดว้ยกลุ่มไมว้งศ์ยาง (DIPTEROCARPACEAE) เป็น

เรือนยอดหลกั ไมช้ั้นเรือนยอดรองประกอบไปดว้ยไมพุ้ม่ และลูกไมข้องพนัธ์ุไมเ้รือนยอดหลกัท่ีกาํลงัทดแทนเป็นไมใ้หญ่ 

ในส่วนของกลา้ไมพ้บกระจายห่างๆ เน่ืองจากมีไผเ่พก็ (Vietnamosasa pusilla) ข้ึนหนาแน่น การปกคลุมเรือนยอด คิดเป็น

ร้อยละ 62.47 ของพ้ืนท่ี โดยท่ีไมก้ลุ่มวงศย์าง (DIPTEROCARPACEAE) มีการปกคลุมมากท่ีสุด และการกระจายตามชั้น

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) กระจายเป็นแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ (L-shape) บ่งบอกถึงการทดแทนของตน้ไมใ้นแปลง

น้ีมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งคงท่ีและสามารถเป็นตวัแทนป่าท่ีสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป ผลการศึกษาดงักล่าว เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน

ดา้นการอนุรักษแ์ละจดัการพ้ืนท่ี อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดา้นนิเวศระยะยาว เน่ืองจากการคงอยูข่องป่าเต็งรัง

และการสืบต่อพนัธ์ุของกลา้ไมต้อ้งพ่ึงไฟ หากมีการศึกษาในเชิงลึกและนาํไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม จะเกิดประโยชน์

อยา่งมากในดา้นการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

คาํสําคญั : โครงสร้างสังคมพืช การกระจาย ป่าเตง็รัง อุทยานแห่งชาติภูพาน 

 

ABSTRACT:  The purpose of this study was to plant structural characteristics and distribution in deciduous dipterocarp 

forest, In permanent plot of 120 m.  X 120 m.  Then identify and measure trees with a diameter greater than or equal to 14 

centimeters and analyze the quantitative characteristics and Species Diversity Index. The results shown that the 43 species 

of plants, 37 genera, 22 families.  The abundant plants families were FABACEAE, RUBIACEAE, ANACARDIACEAE 

and COMBRETACEAE, respectively. The deciduous dipterocarp forest (DDF) showed species diversity index (H´) of tree 

were 2.56. Dominant species found in the family Dipterocarpaceae include Dipterocarpus tuberculatus, Shorea obtusa and 
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S.  siamensis. The total basal area is 14.68 (m2. ha- 1)  and density is 1,010 ( stem.ha- 1) .  In addition, the vertical structure 

consists of plants in the family Dipterocarpaceae.  Is the main tree the top canopy consists of the top canopy and the top 

canopy that are currently growing to replace large trees in the future. In the seedlings, found scattered away Because there 

are more dense Vietnamosasa pusilla, Crown cover percentage accounts for 62. 47 percent of the area, family 

Dipterocarpaceae has the most covering and the distribution of dimeter class (dbh) in L-shape indicates that the replacement 

of trees in this plot is relatively stable and can be a complete representative of the forest in the future.  The results of the 

study could be used as the database for plant conservation and management.  It is also beneficial to long- term ecological 

studies.  Due to the existence of dry dipterocarp forest and the reproduction of seedlings rely on fire If there is an in-depth 

study and applied appropriately will have a great benefit in the management of sustainable forest resources. 

Keyword: Forest structure, Distribution, Deciduous dipterocarp forest, Phu Phan National Park 
 

บทนํา 

จากขอ้มูลการสํารวจป่าเต็งรังในประเทศ

ไทยในปี พ.ศ. 2523 พบมีเน้ือท่ีป่าเต็งรังเท่ากับ 

91.88 ลา้นไร่ (ประมาณ 47 เปอร์เซ็นตข์องเน้ือท่ี

ป่าทั้งหมดของประเทศ) และลดลงเหลือ 16.75 

ลา้นไร่ (ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต)์ ในปี พ.ศ. 2541 

(Charuphat, 1998) เฉล่ียแลว้พื้นท่ีป่าเต็งรังของ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ล ด ล ง ถึ ง ปี ล ะ  

1.5 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 4.17 ลา้นไร่ต่อปี 

นอกจากนั้นป่าชนิดน้ียงัสามารถแบ่งโดยกวา้งๆ 

ตามลกัษณะโครงสร้างทางดา้นตั้งออกไดเ้ป็น 2 

สงัคมยอ่ยดว้ยกนัคือ ป่าเตง็รังสมบูรณ์และป่าเตง็

รังแคระ (ดอกรักและอุทิศ, 2552) พบการกระจาย

มากท่ีสุดทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ

ร้อยละ 80 ของป่าชนิดต่าง ๆ ท่ีมีทั้งหมดในภาคน้ี 

ซ่ึ ง พื้ น ท่ี อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภู พ า น 

 เป็นอีกหน่ึงพื้นท่ี ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และ

ธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น นํ้าตก ถํ้า หนา้ผาทิวทศัน์

ตามธรรมชาติ รวมถึงพื้นท่ีป่า ซ่ึงพื้นท่ีป่านั้ น

ประกอบไปดว้ย ป่าเตง็รัง ป่าเบญจพรรณ และป่า

ดิบแล้ง โดยท่ีป่าเต็งรังมีขนาดพื้นท่ีมากท่ีสุด 

กระจายอยู่ทัว่พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ สามารถพบ

ป่าเตง็รังทั้ง 2 สงัคมยอ่ย ตามการจาํแนกของ ดอก

รักและอุทิศ (2552) ดงันั้นการจึงเลือกพื้นท่ีป่าเตง็

รังในอุทยานดงักล่าวเพื่อเป็นตวัแทนท่ีดี ในการ

วางแปลงตวัอย่างถาวร ซ่ึงการใช้แปลงตวัอย่าง

ถาวร (Permanent plot) หรือแปลงตวัอย่างระยะ

ยาว (Long-term plot) นั้น สามารถใชใ้นการตรวจ

ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ป่ า แ ล ะ ใ น

การศึกษาลกัษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม ้เป็นวิธี

หน่ึงท่ีใชใ้นการระบุขอ้มูลเชิงตวัเลขและเชิงสถิติ

ป่าไม้ท่ีดีท่ีสุด แปลงตัวอย่างได้รับการยอมรับ

อย่างกวา้งขวางว่ามีคุณค่าสําหรับการตรวจสอบ

และศึกษากระบวนการทางธรรมชาติ และการ

เปล่ียนแปลงระยะยาวของสภาพแวดลอ้มป่าไม ้

เพราะมีความน่าจะเป็นและความถูกตอ้งทางสถิติ

สําหรับการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงมากกว่า

การ สุ่มตัวอย่างด้วยแปลงตัวอย่างชั่วคราว 

(ศูนยว์ิจยัและพฒันานวตักรรมอุทยานแห่งชาติ 

จงัหวดัเพชรบุรี, 2560) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยท่ีผ่านมามีข้อมูลการ

สํารวจพืชพรรณในชนิดป่าต่าง ๆ หากแต่ขอ้มูล

การสาํรวจพืชพรรณและสถานภาพของป่าเต็งรัง 

อีกทั้ งแปลงตัวอย่างถาวรยังไม่เพียงพอและ
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ครอบคลุม ดงันั้นศูนยว์ิจยัและพฒันานวตักรรม

อุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา จึงให้

ความสําคญักบัการสํารวจความหลากหลายของ

พนัธ์ุพืชในป่าเต็งรัง ในอุทยานแห่งชาติภูพาน 

โ ด ย ก า ร จัด ทํา แ ป ล ง ถ า ว ร เ พื่ อ ติ ด ต า ม ก า ร

เจ ริญเ ติบโต (Growth)  ผลผลิต (Yield)  และ

วิเคราะห์คุณลกัษณะสังคมพืชและการกระจาย

ของพรรณพืช อีกทั้ งการกระจายของแปลง

ตวัอยา่งถาวรท่ีครอบคลุมและเพียงพอ 
 

อุปกรณ์และวธีิการศึกษา 

1. สถานท่ีศึกษา 

อุทยานแห่งชาติภูพาน มีเน้ือท่ีประมาณ 

415,439 ไร่ หรือ 664.70 ตารางกิโลเมตร (ภาพท่ี 

1) ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีเป็นหินทราย ความ

สูงอยู่ระหว่าง 200-567 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล

ปานกลาง ความลาดชันสูงสุด 44.31 องศา 

ลักษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิตํ่ าสุดช่วงเดือน

ธันวาคมประมาณ 11.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

เฉล่ียทั้งปีประมาณ 26.3 องศาเซลเซียส ปริมาณ

นํ้ าฝนประมาณปีละ 1,353.40 มิลลิเมตร พบชนิด

ป่าในพื้นท่ี 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ 

และป่าดิบแลง้ 
 

2. การคดัเลือกพื้นท่ีและการเกบ็ขอ้มูล 

1. พิจารณาคดัเลือกบริเวณท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี

ของสังคมพืชป่าเต็งรัง ไม่มีร่องรอยการรบกวน

ของมนุษย ์และทาํการวางแปลงถาวรขนาด 120 x 

120 เมตร แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร 

แถวละ 12 แปลง ทั้งหมดจาํนวน 144 แปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ขอบเขตอุทยานและจุดวางแปลง 
 

2. ทาํการติดหมายเลข (tag number) ของไม้

ใหญ่ท่ีปรากฏในแปลงตวัอยา่งทุกตน้พร้อมทั้งทาํ

การพ่นสีในจุดท่ีทําการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ระ ดับอก   ( Diameter at breast height, DBH ท่ี

ระดบั 1.30 ม.) ของไมใ้หญ่ ในแปลงย่อยขนาด 

10 เมตร x 10 เมตร (DBH > 4.5 ซม.) พร้อมทั้ง

วางแปลงขนาด 4 เมตร x 4 เมตร เพื่อนับจาํนวน

ลูกไมย้ืนตน้ (DBH<4.5 ซม, สูง > 1.30 ม.) และ

แปลงขนาด 1 เมตร x 1 เมตร เพื่อนบัจาํนวนกลา้

ไมย้นืตน้ (สูง< 1.30 ม.)  

3. สร้างแผนภาพการกระจายโครงสร้าง

ทางด้านตั้ ง (Profile diagram) และการปกคลุม

ข อ ง เ รื อ น ย อ ด  ( Crown cover diagram)  โ ด ย

คัดเลือกพื้นท่ี ท่ี เ ป็นตัวแทนท่ีดีภายในแปลง

ตวัอยา่ง 20 เมตร x 50 เมตร ในแต่ละสงัคมพืช 

4. จดัทาํบญัชีรายช่ือพรรณไม ้(Species list) 

โดยระบุระดับวงศ์ (Family) สกุล (Genus) และ

ชนิด (Species)  อ้างอิงตาม ช่ือพรรณไม้แห่ง

ประเทศไทย (เตม็, 2557) 
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3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1 .  ดั ช นี ค่ า ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ช นิ ด ไ ม้  

( Importance Value Index, IVI)  ของพ รรณ พืช 

โดยวิเคราะห์จากการหาความหนาแน่น (Density, 

D) ความเด่นดา้นพื้นท่ีหน้าตดั (Dominance, Do) 

และความถ่ี (Frequency, F) จากนั้นทาํการหาค่า

ความสัมพทัธ์ของทั้ งสามค่าดังกล่าว คือ ความ

หนาแน่นสัมพทัธ์ (Relative density, RD) ความ

เ ด่นสัมพัทธ์  (Relative dominance, RDo)  และ

คว าม ถ่ีสัมพัท ธ์  ( Relative frequency, RF)  ซ่ึ ง

ผลรวมของค่าความสมัพทัธ์ทั้งสามค่า คือ ดชันีค่า

ความสาํคญั (IVI) ของพรรณพืช (Curtis, 1959) 

2. ดัชนีความหลากชนิด (Species Diversity 

Index) ของ Shannon–Wiener (H´) (Krebs, 1972) 

3. การใช้เทคนิคทางระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลการกระจายของ

พรรณไม ้
 

ผลและวจิารณ์ 

1. ลกัษณะโครงสร้างสังคมพืช 

พบพนัธ์ุไม ้43 ชนิด 37 สกุล 22 วงศ ์แบ่งเป็น

ไมต้น้จาํนวน 1,454 ตน้ 40 ชนิด ใน 35 สกุล 21 

วงศ ์ไมห้นุ่มจาํนวน 748 ตน้ 28 ชนิด ใน 25 สกุล 

16 วงศ์ และกลา้ไมจ้าํนวน 72 ตน้ 15 ชนิด ใน     

14 สกุล 10 วงศ์ พืชท่ีมีจํานวนชนิดมากท่ีสุด 

ได้แก่ พืชวงศ์ถั่ว (FABACEAE) รองลงมาคือ 

ว ง ศ์ เ ข็ ม  ( RUBIACEAE)  ว ง ศ์ ย า ง 

( DIPTEROCARPACEAE)  แ ล ะ  ว ง ศ์ม ะ ม่ ว ง 

( ANACARDIACEAE)  แ ล ะ ว ง ศ์ ร ก ฟ้ า 

(COMBRETACEAE) ตามลาํดบั (ภาพท่ี 2) พืชท่ี

มีขนาดพื้นท่ีหน้าตดัมากท่ีสุดระดบัวงศ ์พืชกลุ่ม

ไม้ในวงศ์ยาง (DIPTEROCARPACEAE) มาก

ท่ี สุ ด  ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  ว ง ศ์ ร ก ฟ้ า 

( COMBRETACEAE)  ว ง ศ์ ถั่ ว  ( FABACEAE) 

วงศ์มะขามป้อม (PHYLLANTHACEAE) วงศ์

มะม่วง (ANACARDIACEAE) (ภาพท่ี 3)  
 

 
 

ภาพที ่2 จาํนวนชนิดในแต่ละวงศ ์
 

 
 

ภาพที ่3 ขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัในแต่ละวงศ ์
 

สังคมพืชบริเวณน้ี มีขนาดพื้นท่ีหน้าตัด

โดยรวม เท่ากับ 14.68 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ค่า

ความหนาแน่นของไมใ้หญ่ มีค่าเท่ากบั 1,010 ตน้/

เฮกแตร์ พนัธ์ุไมท่ี้มีค่าดชันีความสําคญัมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ เตง็ (Shorea obtusa) พลวง (Dipterocarpus 

tuberculatus)  รั ง  ( Shorea siamensis)  ร ก ฟ้ า 

(Terminalia alata)  และ เหมือดโลด (Aporosa 

villosa) มีค่าเท่ากับ 68.60, 47.54, 29.01, 28.66 

และ 19.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั โดยมีค่าดชันี

ความหลากหลาย (H’) ของไมย้นืตน้ เท่ากบั 2.56 
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จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าป่าเต็งรัง 

อุทยานแห่งชาติภูพาน มีขนาดพื้นท่ีหน้าตัด

ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี ดินต้ืนเป็นดิน

ลูกรัง มีไฟเข้าค่อนข้างบ่อย พรรณไม้มีขนาด

ค่อนข้างเล็ก นอกจากบริเวณพื้นท่ี ท่ีมีดินลึก 

บริ เวณท่ี มีต้นพลวงหนาแน่น ขณะท่ีความ

หนาแน่นของพรรณไมเ้ม่ือเปรียบเทียบแลว้ นอ้ย

กว่า เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่นํ้ าภาชีและอุทยาน

แห่งชาตินํ้ าหนาว ในส่วนความหลากชนิดนั้ น

อุทยานแห่งชาตินํ้าหนาวมีค่านอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบลกัษณะเชิงปริมาณในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

Study area Ba (m2.ha-1) D (stem.ha-1) H’ 

อช.ภูพาน 14.68 1,010 2.56 

ขสป.แม่นํ้าภาชี 17.73 1,360 2.75 

อช.นํ้าหนาว 20.06 1,802 2.24 

 

 น อ ก จ า ก นั้ น ลัก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ย ัง

ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย พื ช ก ลุ่ ม ไ ม้ ว ง ศ์ ย า ง 

(Dipterocarpaceae) เป็นเรือนยอดหลัก ส่วนไม้

ชั้ นเรือนยอดรองประกอบไปด้วยไม้พุ่มและ

ลูกไม้เรือนยอดหลักท่ีกาํลงัเเติบโตทดแทนไม้

ใหญ่ในอนาคต ในส่วนของกลา้ไมพ้บกระจาย

ห่างๆ เน่ืองจากมีไผเ่พก็ข้ึนหนาแน่น  การปกคลุม

เรือนยอด คิดเป็นร้อยละ 62.47 ของพื้นท่ี โดยไม้

กลุ่มวงศย์าง มีการปกคลุมมากท่ีสุด (ภาพท่ี 4) 

2. การกระจายของพรรณไม้  

การกระจายของพรรณไมต้ามชั้นขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH)  กระจายเป็น

รูปแบบช้ีกาํลงัเชิงลบ (L-shape) ดงัภาพท่ี 5 แสดง

ให้เห็นว่า ต้นไม้แปลงมีจาํนวนต้นมากในชั้ น

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางมีค่าตํ่าและลดลงเม่ือชั้น

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางมีค่าสูง บ่งบอกถึงการ

ทดแทนของตน้ไมใ้นแปลงน้ีมีลกัษณะท่ีค่อนขา้ง

คงท่ีและสามารถเป็นตัวแทนป่าท่ีสมบูรณ์ใน

อนาคตต่อไป (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อุทยานแห่งชาติ จงัหวดัเพชรบุรี, 2560) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 การปกคลุมเรือนยอดพรรณไมใ้นป่าเตง็รัง 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่5 การกระจายของไมต้น้ตามขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  

4.5 เซนติเมตรข้ึนไป 
 

การกระจายของตน้ไมใ้นแปลงเฉพาะท่ีเป็น

ไม้ยืนต้น (tree) ได้มาจากการนําค่าพิกัดของ

ตน้ไม้แต่ละแปลงย่อยนํามาแปลงค่าให้เป็นค่า

พิกดั UTM โดยนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS และทําการ

อ้างอิงตําแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นจากพิกัด 
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UTM ของมุมแปลง เพื่อแสดงการกระจายของ

ตน้ไมใ้นแปลง แสดงดงัภาพท่ี 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 การกระจายของพรรณไมใ้นแปลงถาวรป่าเตง็รัง 
 

การกระจายของตน้ไมส่้วนใหญ่จบักลุ่มกนั

เป็นหย่อม ๆ หรืออยู่รวมกัน โดยการกระจาย

รูปแบบน้ีจะพบมากท่ีสุดตามธรรมชาติ อาจ

ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางสัณฐาน

วิทยาของชนิดไม้นั้ นๆ เช่น การแตกกอ และ

นอกจากนั้นยงัข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ ดิน ความช้ืน และอ่ืน ๆ  

 

สรุป 

 พื้นท่ีป่าเตง็รัง ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภู

พาน พบพนัธ์ุไมท้ั้งส้ิน 43 ชนิด 37 สกุล 22 วงศ ์

พ บ พื ช ใ น ว ง ศ์ ถั่ ว  FABACEAE ม า ก ท่ี สุ ด 

รองลงมาไดแ้ก่ วงศเ์ขม็ (RUBIACEAE) วงศย์าง

DIPTEROCARPACEAE แ ล ะ ว ง ศ์ ม ะ ม่ ว ง 

ANACARDIACEAE ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึง

ค่าดัชนีความหลากหลาย (H’) มีค่าเท่ากับ 2.56 

สังคมพืชบริเวณน้ี มีขนาดพื้นท่ีหน้าตดัโดยรวม 

เท่ากับ 14.68 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ชนิดไม้ท่ีมี

ความเด่นและความหนาแน่นในพื้นท่ี ค่าความ

หนาแน่นของไมใ้หญ่ มีค่าเท่ากบั 1,010 ตน้/เฮก

แตร์  ชนิด ไม้เ ด่น ท่ีพ บเ ป็นก ลุ่มไม้วงศ์ยาง 

( Dipterocarpaceae)  น อ ก จ า ก นั้ น ลั ก ษ ณ ะ

โครงสร้างยงัประกอบไปด้วยไมใ้หญ่เป็นเรือน

ย อ ด ห ลั ก เ ป็ น พื ช ก ลุ่ ม ไ ม้ ว ง ศ์ ย า ง 

(Dipterocarpaceae)  ส่วนไม้ชั้ น เ รือนยอดรอง

ประกอบไปดว้ยไมพุ้่มและลูกไมเ้รือนยอดหลกัท่ี

กําลัง เจ ริญเติบโตทดแทนไม้ใหญ่ต่อไปใน

อนาคต ในส่วนของกล้าไม้พบกระจายห่างๆ 

เน่ืองจากมีไผ่เพก็ข้ึนหนาแน่น การปกคลุมเรือน

ยอด คิดเป็นร้อยละ 62.47 ของพื้นท่ี โดยท่ีไมก้ลุ่ม

วงศย์าง (DIPTEROCARPACEAE) มีการปกคลุม

มากท่ีสุด และการกระจายตามชั้นขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) กระจายเป็นรูปแบบช้ี

กาํลงัเชิงลบ (L-shape) บ่งบอกถึงการทดแทนของ

ต้นไม้ในแปลงน้ีมีลักษณะท่ีค่อนขา้งคงท่ีและ

สามารถเป็นตวัแทนป่าท่ีสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป 

ผลจากการศึกษาข้างต้นสามารถใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์และจัดการพื้นท่ี 

นอกจากน้ีแปลงถาวรท่ีสร้างข้ึนนั้นสามารถใชใ้น

การศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว (Long-term 

ecological research, LTER) ใน ป่า เต็ ง รัง ท่ี เ ป็น

ตัวแทนพื้นท่ีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี

สาํคญัของประเทศ และรวมถึงการศึกษาดา้นการ

จดัการป่าชนิดน้ีโดยใชไ้ฟ เน่ืองจากคงอยู่ของป่า

เต็งรังและการสืบต่อพนัธ์ุของกลา้ไม ้ตอ้งพึ่งไฟ 

หากมีการศึกษาในเชิงลึกและนาํไปประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถจดัการทรัพยากรป่า

ไมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ปัจจัยกาํหนดองค์ประกอบชนิดพนัธ์ุไม้ต้นในสังคมป่าผลดัใบบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกโุณทยาน  

อาํเภอวงัทอง จังหวดัพษิณุโลก  

The determined factors of tree species composition in the deciduous forests at Sakunothayan 

Botanical Garden Wang Thong District, Phitsanulok Province 
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บทคัดย่อ: การศึกษาปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดลกัษณะสังคมพืชมีความสาํคญัต่อการจดัการระบบนิเวศป่าไม ้งานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการทราบโครงสร้างและองค์ประกอบชนิดพนัธ์ุตามปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของ

สังคมพืชป่าผลดัใบในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก ดว้ยการวางแปลงสาํรวจแบบ

เป็นระบบ ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร จาํนวน 26 แปลง เก็บขอ้มูลชนิด จาํนวนตน้ และวดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียงอก

ของไมย้ืนตน้ท่ีมีขนาดมากกวา่หรือเท่ากบั 4.5 เซนติเมตรและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดา้นดินและแสง เพ่ือทาํการวิเคราะห์สังคม

พืชตามวตัถุประสงค ์ผลการศึกษาพบวา่ สังคมพืชในสวนพฤกษศาสตร์สกโุณทยาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 สังคมยอ่ย ไดแ้ก่ 

สังคมป่าเตง็รัง สังคมป่าผสมผลดัใบ และสังคมป่ารุ่นสอง โดยสังคมป่ารุ่นสองมีค่าดชันีความหลากชนิดสูงสุด คือ 3.29 แต่

มีขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัและความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุด คือ 24.56 ตารางเมตร/เฮกแตร์ และ 664 ตน้/เฮกแตร์ ตามลาํดบั ในขณะท่ี

สังคมป่าผสมผลดัใบนั้นมีขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัมากท่ีสุด 31.5 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ค่าดชันีความหลากชนิดและความหนาแน่น

อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนสังคมป่าเต็งรังมีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ 721 ตน้/เฮกแตร์ ค่าดชันีความหลากชนิดและ

พ้ืนท่ีหนา้ตดัอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการลาํดบัสังคมพืชตามแนวการลดหลัน่ของปัจจยัแวดลอ้มพบวา่ สังคมป่าเตง็รังถูก

กาํหนดการปรากฏของสังคมพืช โดยความช้ืนในดินตํ่า ส่วนป่าผสมผลดัใบมีปัจจยัดา้นความช้ืนในดินสูง ความเป็นกรด-

ด่างสูง และปริมาณแมกนีเซียมสูงเป็นตวักาํหนดการปรากฏของสังคมพืช และสังคมป่ารุ่นสองไม่มีปัจจยัใดมีอิทธิพลใน

การปรากฏของสังคมพืชอยา่งเด่นชดั ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นดินมีอิทธิพลต่อการปรากฏของสังคมพืชในพ้ืนท่ี

ศึกษาอยา่งชดัเจน 

คาํสําคญั: สังคมพืช, ปัจจยัแวดลอ้ม, สกโุณทยาน 
 

Abstract: The study of environmental factors determining plant community characteristics is important to the management 

of forest ecosystems. The objectives aimed to clarify forest structure and species composition according to the determined 

environmental factors in the deciduous forests at Sakunothayan Botanical Garden, Wang Thong District, Phitsanulok 

Province. Systematic sampling of 20 m X 20 m plot, total 26 plots, were conducted throughout the study area. Tree species 

were identified, while, amount of individual tree, diameter at breath height (DBH) and environmental factors were measured 

each plot.  The results showed that 3 sub communities were classified, deciduous dipterocarp forest (DDF), mixed deciduous 

forest (MDF) and secondary forest (SF). High diversity was found in SF (H’= 3.29) but lowest basal area and density were 

detected (24.56 m2.ha-1 and 664 individual.ha-1, respectively). The highest in basal area and density were found in MDF and 
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DDF (31.5 m2.ha-1 and 721 individual.ha-1, respectively). The ordination analysis showed that low soil moisture content was 

the determined factor for DDF, contrasting with MDF. . In addition, soil properties as soil pH and magnesium content were 

also the determined factors for MDF While, , SF showed less significance on the environmental factors. The results show 

that soil factor had high influenced on the appearance of plant communities in the study area. 

Keyword: plant community, environmental factor, Sakunothayan 
 

บทนํา   

สังคมพืชป่าผลดัใบ (deciduous forests) เป็น

ป่าไมท่ี้ผลดัใบตามฤดูกาล พบได้เกือบทุกภาค

ของประเทศไทย ท่ีมีฤดูแลง้ชดัเจนและยาวนาน

ประมาณ 4-7 เดือน โดยเม่ือฤดูแล้งเร่ิมต้นข้ึน 

ตน้ไมใ้นป่าก็จะเร่ิมผลดัใบร่วงลงพื้นเพื่อลดการ

คายนํ้ า (ธวชัชยั, 2555) ทาํให้ป่าผลดัใบดูลกัษณะ

เป็นป่าท่ีแห้งแลง้ ทาํให้ชนิดพรรณไมท่ี้พบในป่า

น้ี ต้อง มีก ารปรับตัว ไ ด้กับคว ามแ ห้งแ ล้ง ท่ี

ค่อนขา้งวิกฤติน้ี นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัแวดลอ้ม

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สภาพอากาศ (climatic factors) สภาพ

ดิ น  ( edaphic factor) ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ 

(topographic factors) และอิทธิพลของส่ิงมีชีวิต 

(biotic factors) ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีอิทธิพลต่อปรากฏ

ของชนิดพรรณพืช ทาํให้เกิดหมู่ไม ้(stand) หรือ

สังคมย่อยของพืชต่าง ๆ ป่าผลดัใบท่ีสําคญัของ

ประเทศไทย มีหลายชนิดท่ีสาํคญัคือ  ป่าเตง็รัง ป่า

ผสมผลดัใบ ป่าทุ่ง และทุ่งหญา้ โดยป่าเตง็รังและ

ป่าผสมผลัดใบมีพื้นท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดใน

ประเทศไทย (ดอกรักและอุทิศ, 2552) โดยทัว่ไป

ป่าทั้ งสองประเภทนั้ นจะซ้อนทับกัน แต่เม่ือมี

คว ามแตก ต่างกัน ใ น ด้าน ปัจจัย ต่ าง  ๆ  เ ช่น 

ความช้ืนของดิน ชนิดของอนุภาคดิน ท่ีส่งผลต่อ

ประเภทของดินในแต่ล่ะพื้นท่ีท่ีส่งผลต่อชนิดของ

ป่า ดงันั้นการบริหารและการจดัการป่าอนุรักษใ์น

ปัจจุบนัจึงตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบั

ลกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของพรรณ

พืชในป่าชนิดต่างๆ รวมไปถึงปัจจัยแวดลอ้มท่ี

ส่งผลต่อการดาํรงอยู่ของสังคมพืช เพื่อให้การ

จั ด ก า ร ป่ า ไ ม้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานเป็นพื้นท่ี

อนุรักษท่ี์สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัพิษณุโลก

และเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์อยู่ใกลก้บัชุมชนเมือง

พิษณุโลกท่ีสุด มีลักษณะทางสังคมพืชเป็นป่า

ผลดัใบ แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่ไดมี้การศึกษาถึง

ลักษณะโครงสร้างป่ามาเป็นเวลานาน ดังนั้ น 

การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้าง

และองคป์ระกอบชนิดพนัธ์ุของไมต้น้รวมไปถึง

ปัจจัยแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมพืชในสวน

พฤกษศาสตร์สกโุณทยาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

จดัการพื้นท่ีอนุรักษป่์าผลดัใบอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

พืน้ทีศึ่กษา 

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อาํเภอวัง

ทอง จงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ีประมาณ 814 ไร่ มี

ลาํนํ้ าเข็กไหลผ่านทางดา้นทิศใต ้สภาพป่าส่วน

ใหญ่เป็นป่าผสมผลดัใบและป่าเต็งรัง สภาพภูมิ

ประเทศเป็นเนินเขา ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล

ปานกลาง ประมาณ 65 เมตร อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 

27.8 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 1,300 – 

1,400 มิลลิเมตร 
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การเกบ็ข้อมูล 

ว า ง แ ป ล ง ตัว อ ย่ า ง แ บ บ เ ป็ น ร ะ บ บ 

(Systematic sampling) ขนาด 20 เมตร x  20 เมตร 

ครอบคลุมทัว่ทั้งพื้นท่ีโดยแต่ละแปลงตวัอยา่งอยู่

ห่างกนั 200 เมตร และตอ้งอยู่ห่างจากส่ิงรบกวน 

เช่น ถนน แม่นํ้ า และส่ิงก่อสร้าง ไม่นอ้ยกว่า 50 

เมตร รวมเป็นแปลงตัวอย่างทั้ งหมด 26 แปลง 

จากนั้นทาํการสํารวจองค์ประกอบของพนัธ์ุไม ้

โดยการบันทึกข้อมูลชนิดไม้ต้น (Species list) 

และทาํการวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียงอก 

(Diameter at Breath Height, DBH) ของไมทุ้กตน้

ท่ีมีขนาด DBH ≥ 4 เซนติเมตร โดยใชช่ื้อตามเตม็ 

สมิตินนัทน์ (2557)  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1 .  ดั ช นี ค่ า ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง ช นิ ด ไ ม้  

(Importance Value Index, IVI) โดยไดม้าจากการ

คาํนวณหาค่าความหนาแน่น (Density, D: ตน้/เฮก

แตร์) ความเด่นด้านพื้นท่ีหน้าตัด (Dominance, 

Do: ตร.ม./เฮกแตร์) และความถ่ี (Frequency, F: 

เปอร์เซ็นต์) เพื่อหาค่าสัมพัทธ์ของทั้ งสามค่า

ดงักล่าว ซ่ึงผลรวมของค่าสัมพทัธ์ของทั้งสามค่า

จะเท่ากบัดชันีค่าความสาํคญัของชนิดไมต้น้ท่ีพบ

ตา ม วิ ธี ก า รข อ ง อุ ทิ ศ  ( 2 5 4 2 )  น อ ก จ า ก นั้ น 

ค ํานวณหาค่าดัชนีความหลากชนิด (Species 

Diversity Index) จ า ก ส ม ก า ร ข อ ง  Shannon-

Wiener index (Magurran, 1988) หาไดจ้ากสมการ  
 

H’ = ∑ pilnpis
i-1  

 

เม่ือ Pi คือ สัดส่วนจาํนวนตน้ไมช้นิดท่ี i  ต่อจาํนวน

ตน้ไมท้ั้งหมด และ i = 1, 2, 3,…, S (ชนิดท่ี s)   

2 .  วิ เคราะห์การจัดก ลุ่มหมู่ไม้ (Cluster 

analysis) โดยใชค่้าความหนาแน่นของพนัธ์ุไมใ้น

แ ต่ ล ะ แ ป ล ง ตัว อ ย่ า ง  ม า ใ ช้จ ํ า แ น ก สั ง ค ม 

(Community classification) โดยประยุกตใ์ชห้ลกั

ความคลา้ยคลึงของ Sorensen (1948) ในการหาค่า

ความแตกต่างของสังคมพืชและใช้หลักการ

รว มก ลุ่มตามวิ ธีของ  Ward (Kent and Coker, 

1994) และลาํดบัสงัคมตามแนวลดหลัน่ของปัจจยั

แ ว ด ล้อ ม  โ ด ย วิ ธี  Canonical Correspondence 

Analysis (CCA) โดยใช้โปรแกรม PC-ORD 6 

(Mccune and Mefford, 2011) 
 

ผลและวจิารณ์  

1. การจําแนกสังคมพืชและองค์ประกอบชนิดพนัธ์ุ 

พบพรรณพืช 79 ชนิด 56 สกุล 36 วงศ์ 

โดยพบพืชในวงศ์ Fabaceae มากท่ีสุด รองลงมา

ไดแ้ก่ Malvaceae, Dipterocarpaceae,  Rubiaceae, 

Bignoniaceae และ Euphorbiaceae แบ่งเป็นไมต้น้ 

66 ชนิด และไมพุ้่ม 13 ชนิด ผลการจาํแนกสังคม

พืชของสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ดว้ยการ

วิเคราะห์การจดักลุ่ม (Cluster analysis) โดยใชค่้า

สมัประสิทธ์ิความคลา้ยคลึงของ Sorensen ตามวิธี

ของ Ward’s method สามารถจัดกลุ่มสังคมพืช

ออกเป็น 3 สงัคมยอ่ย ไดแ้ก่ สงัคมป่าเตง็รัง สงัคม

ป่าผสมผลดัใบ และสงัคมป่ารุ่นสอง (Figure 1) 
 

2. องค์ประกอบชนิดพนัธ์ุพืช 

สังคมป่าเต็งรัง (deciduous dipterocarp 

forest) พบมีชนิดไมท้ั้งหมด 34 ชนิด 30 สกุล 21 

วงศ์  มีค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-

Wiener เท่ากบั 2.89 โดยมีขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัรวม 

28.65 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ความหนาแน่นของหมู่
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ไมเ้ท่ากบั 721 ตน้/เฮกแตร์ เม่ือประเมินความเด่น

ของชนิดไม้โดยใช้ดัชนีค่าความสําคัญ ท่ีมีค่า

ความสําคญัสูงสุด 5 ลาํดับแรก ได้แก่ ประดู่ป่า 

(Pterocarpus macrocarpus) ย า ง เ หี ย ง 

( Dipterocarpus obtusifolius)  ม ะ ก อ ก เ ก ล้ื อ น 

( Canarium subulatum) แ ด ง  ( Xylia xylocarpa) 

และเตง็ (Shorea obtusa) มีค่าเท่ากบั 49.28, 42.46, 

25.53, 16.90 และ 16.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ 

(Table 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 The dendrogram of tree species in 

Sakunothayan Botanical Garden 

สั งคมป่าผสมผลัด ใบ  ( mixed deciduous 

forest) มีจาํนวนชนิดพนัธ์ุไมท้ั้งหมด 52 ชนิด 42 

สกุล 25 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากหลายของ 

Shannon-Wiener เ ท่ า กับ  3 . 2 1  โ ด ย มี ข น า ด

พื้นท่ีหนา้ตดัรวมและความหนาแน่นเท่ากบั  31.5 

ตารางเมตร/เฮกแตร์ และ 683 ต้น/เฮกแตร์ 

ตามลาํดบั เม่ือประเมินความเด่นของชนิดไมใ้น

สังคมโดยใชค่้าดชันีความสําคญั พบชนิดไมท่ี้มี

ค่าดชันีความสําคญัสูงสุด 5 ลาํดบัแรก คือ สาธร 

( Millettia leucantha)  ป ร ะ ดู่ ป่ า  แ ค หั ว ห มู  

( Markhamia stipulata) ย ม หิ น  ( Chukrasia 

tabularis) และตีนนก (Vitex pinnata) มีค่าเท่ากบั 

40.04, 19.7, 17.59, 16.61 และ 15.33 เปอร์เซ็นต ์

ตามลาํดบั (Table 1) 

สั ง ค ม ป่ า รุ่ น ส อ ง  ( Secondary Forest)  มี

จาํนวนชนิดไม ้47 ชนิด 44 สกุล 25 วงศ์ ค่ามีค่า

ดัช นีความหลากหลายของ  Shannon-Wiener 

เท่ากบั 3.29 โดยมีขนาดพื้นท่ีหน้าตดัรวม 24.56 

ตารางเมตร/เฮกแตร์ มีความหนาแน่นของหมู่ไม้

เท่ากับ 664 ตน้/เฮกแตร์ พรรณไมเ้ด่นในสังคม

เม่ือพิจารณาจากาดัชนีค่าความสําคญั สูงสุด 5 

ลําดับแรก คือ ต้ิวขน (Cratoxylum formosum) 

ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata) อะราง 

( Peltophorum dasyrachis) พ ะ ย อ ม  ( Shorea 

roxburghii) และแคหัวหมู มีค่าเท่ากับ 28.38, 

22.94, 20.97, 19.44 และ 16.50 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลาํดบั (Table 1) 
 

3. การลําดับสังคมพืชตามการลดหลั่นของปัจจัย

แวดล้อม  

ผ ล ก า ร จัด ลํา ดับ สั ง ค ม พื ช ภ า ย ใ น ส ว น

พฤกษศาสตร์สกุโณทยานกบัปัจจยัแวดลอ้ม โดย

วิธีการลาํดับสังคมตามแนวลดหลั่นของปัจจัย

แวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อสังคมพืชได้แก่ 

ความช้ืนในดิน ความเป็นกรดด่าง และปริมาณ

แมกนีเ ซียมท่ีอยู่ ในดิน (Figure 2)โดยปัจจัย

กาํหนดการปรากฏของสงัคมพืชท่ีสาํคญัคือ   

1) สังคมป่าเต็งรัง พบว่าปัจจัยแวดล้อมท่ีมี

อิทธิพลต่อการกําหนดสังคมพืชป่าเต็งรัง คือ

ความช้ืนในดินตํ่า เช่นเดียวกบัป่าเต็งรังพื้นท่ีชาย

ป่าติดกบัไร่ขา้วโพดบริเวณลุ่มนํ้ าแม่คาํมี จงัหวดั

แพร่ (นิจปวริชศา, 2560) ท่ีถูกกาํหนดการปรากฏ
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ของสั งคมพืชโด ย ปัจจัย คว าม ช้ืน ใ น ดิ น ตํ่ า

เช่นเดียวกนั ซ่ึงป่าเต็งรังมกัมีความแห้งแลง้กว่า

ป่าประเภทอ่ืนๆ ดงันั้น ชนิดไมท่ี้ปรากฏในสังคม

ป่าพืชแห่งน้ี จึงสามารถตั้ งตัวได้ในพื้นท่ีมีมี

ความช้ืนตํ่า และสามารถทนต่อความแห้งแลง้ได้

ดี และส่วนใหญ่เป็นไมป่้าผลดัใบ เช่น ยางเหียง 

มะกอกเกล้ือน และเต็ง เป็นต้น ซ่ึงไม้เหล่าน้ี

สามารถข้ึนได้ดีในพื้นท่ีแห้งแล้ง ดินมีอนุภาค

ทราย และตอ้งการแสงมาก ท่ีเป็นลกัษณะสาํคญั

ของป่าเตง็รังทัว่ไป (ไซมอนและคณะ, 2549)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Composition of trees species in Sakunothayan 

Botanical Garden Wang Thong District, Phitsanulok 

 RD RF RDo IVI 

Deciduous Dipterocarp Forest 

Pterocarpus 

macrocarpus  
22.3 8.6 18.4 49.3 

Dipterocarpus 

obtusifolius 
11.4 8.6 22.5 42.5 

Canarium subulatum  8.9 8.6 8.1 25.5 

Xylia xylocarpa 7.4 5.7 3.8 16.9 

Shorea obtusa 5.5 5.7 5.02 16.2 

Others 44.6 62.9 42.2 149.6 

Total 100 100 100 300 

Mixed Deciduous Forrest 

Millettia leucantha 20.2 6.8 13.1 40.0 

Pterocarpus 

macrocarpus  
7.7 5.9 6.1 19.7 

Markhamia stipulata  7.3 7.6 2.6 17.6 

Chukrasia tabularis  5.1 4.2 7.2 16.6 

Vitex pinnata 3.3 4.2 7.8 15.3 

Others 56.4 71.2 63.2 190.7 

Total 100 100 100 300 

Secondary Forest 

Cratoxylum 

formosum  
12.6 5.1 10.7 28.4 

Lagerstroemia 

calyculata  
8.8 6.1 8.0 22.9 

Peltophorum 

dasyrachis  
7.9 4.1 8.9 21.0 

Shorea roxburghii 5.0 6.1 8.3 19.4 

Markhamia stipulata  8.8 5.1 2.6 16.5 

Others 56.9 73.5 61.4 191.8 

Total 100 100 100 300 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 2 Canonical correspondence analysis (CCA) 

ordination species of environmental factors soil moisture 

(SM), pH and magnesium (Mg) at Sakunothayan Botanical 

Garden 
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2) สงัคมป่าผสมผลดัใบ พบวา่ปัจจยัแวดลอ้ม

ท่ี มี อิทธิพลต่อการกําหนดสังคมพืช  ได้แ ก่  

ความช้ืนในดินท่ีสูง ความเป็นกรด-ด่างสูง และ

ปริมาณแมกนีเซียมท่ีมาก เน่ืองจากพื้นท่ีใกลก้บั

แหล่งนํ้ าจึงทาํให้มีความชุ่มช้ืนสูงมากกว่าบริเวณ

อ่ืน ดงันั้นชนิดพรรณท่ีปรากฏในสังคมแห่งน้ี จึง

เป็นชนิดพรรณไม้ท่ีชอบความช้ืนและอยู่ใกล้

แหล่งนํ้ า เช่น สาธร และยมหิน สํานักงานหอ

พรรณไม ้(2556) ซ่ึงเป็นชนิดพนัธ์ุเด่นในป่าผสม

ผลดัใบ และปัจจยัดา้นธาตุอาหาร แตกต่างจาก ภา

นุพงศแ์ละคณะ (2559) ท่ีรายงานว่า ป่าผสมผลดั

ใบบริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี ถูก

กาํหนดดว้ยปัจจยัความหนาแน่นรวมของดิน และ

การปกคลุมของชั้นเรือนยอด   

3) สังคมป่ารุ่นสอง พบว่า ไม่มีปัจจัย

แวดลอ้มดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อการลาํดบัสังคมพืช

ในป่ารุ่นสองน้ี โดยชนิดพนัธ์ุท่ีปรากฏในสังคมน้ี 

เช่น ต้ิวขน อะราง ซ่ึงพนัธ์ุไมเ้บิกนาํท่ีสามารถตั้ง

ตวัและเจริญเติบโตไดง่้าย ทาํให้ชนิดไมใ้นสังคม

น้ีสามารถตั้งตวัไดง่้าย เช่นเดียวกบั ชนิดพนัธ์ุไม้

ท้อง ถ่ิน บริ เวณสวนป่าสัก ฟ้ืนฟู  ศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งกอ้น

เส้า อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี สามารถสืบต่อ

พนัธ์ุไดท้ั้งในพื้นท่ีเขตขอบป่าดา้นใน เขตขอบป่า

ตรงกลาง และเขตขอบป่าดา้นนอก โดยเป็นอิสระ

ต่อปัจจยัต่าง ๆ ทาํให้สามารถตั้งตวัไดดี้ในสภาพ

ปั จ จั ย แ ว ด ล้อ ม ท่ี มี ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ม า ก             

(ภาณุพงศแ์ละคณะ, 2559) 

 

สรุป  

สังคมพืชสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 สังคมย่อย ไดแ้ก่ สังคมป่า

เต็งรัง สังคมป่าผสมผลดัใบ และสังคมป่ารุ่นสอง 

โดยสังคมป่ารุ่นสองมีค่าดชันีความหลากสูงสุด 

คือ 3 .29  แ ต่ มีขนาดพื้ น ท่ีหน้าตัดและความ

หนาแน่นนอ้ยท่ีสุด คือ 24.56 ตารางเมตร/เฮกแตร์ 

และ 664 ตน้/เฮกแตร์ ตามลาํดบั ในขณะท่ีสังคม

ป่าผสมผลดัใบนั้นมีขนาดพื้นท่ีหน้าตดัมากท่ีสุด 

31.5 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ส่วนสังคมป่าเต็งรังมี

ความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ 721 ตน้/เฮกแตร์  

การจดัลาํดบัสังคมพืชตามการลดหลัน่ของ

ปัจจยัแวดลอ้มนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัความช้ืนในดิน 

ความเป็นกรดด่าง และปริมาณแมกนีเซียม โดย

สังคมป่าเต็งรังมีปัจจยัดา้นความช้ืนในดินตํ่าเป็น

อิทธิพลในการปรากฏของสังคมพืช ส่วนสังคมป่า

ผสมผลดัใบมีปัจจยัความช้ืนในดินสูง ความเป็น

กรดด่าง และปริมาณแมกนีเซียมสูงเป็นอิทธิพล

ในการปรากฏของสังคมพืช และสังคมป่ารุ่นสอง

ไม่มีปัจจยัแวดลอ้มเป็นอิทธิพลในการปรากฏของ

สงัคมพืชอยา่งเด่นชดั แสดงใหเ้ห็นวา่สังคมพืชใน

บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ปัจจยัดา้น

ธาตุอาหารในดินมีอิทธิพลต่อการปรากฏของ

สังคมพืช ดงันั้น หากตอ้งการอนุรักษส์ังคมพืชให้

มีความยัง่ยืน จึงควรห้ามกิจกรรมท่ีทาํลายธาตุ

อาหารในดินต่างๆ   
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ศักยภาพการสะสมคาร์บอนในดินป่าดบิแล้ง บริเวณมอสิงโต  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 

Potential of carbon accumulation in dry evergreen forest Mo Sing To area, 

Khao Yai National Park Nakhon Ratchasima Province 
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บทคัดย่อ: การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะของดิน และประเมินศกัยภาพการกกัเก็บคาร์บอนของ

ดินในป่าดิบแลง้ บริเวณมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดว้ยการทาํหลุมศึกษาดิน และการเก็บตวัอยา่งในป่าดิบ

แลง้ บริเวณมอสิงโต ผลการศึกษา พบว่าพื้นท่ีเป็นดินลึก มีการพฒันาการตวัสูง เน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว

และเหนียวเพิ่มข้ึนตามความลึกของดิน ในดินบนความหนาแน่นรวามของดินค่อนขา้งตํ่าและะเพิ่มข้ึนตามความลึก

ของ และศกัยภาพในการกกัเกบ็คาร์บอนของดินในความลึก 1 เมตร มีค่าอยูท่ี่ 72.45-147.69 ตนั/เฮกตาร์ 

คาํสําคญั: ป่าดิบแลง้ การกกัเกบ็คาร์บอน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

Abstract: The objective of this study was to study soil characteristics and assess the carbon storage potential of 

soil in dry evergreen forest Mo Sing To area Khao Yai National Park by making a hole to study the soil and 

specimen collection in the nearby dry evergreen forest at Mo Sing To. Khao Yai National Park Found to be deep 

soil, there is a high development. Most of the soil texture is clay and more sticky according to the depth of the soil. 

In the upper soils, the density of the soil is relatively low, which increases with the depth of and the potential for 

carbon storage of the soil at 1 meter depth is 72.45-147.69 tons / hectare.  

Keyword; Dry evergreen forest, carbon storage, Khao Yai National Park 
 

บทนํา 

ประเทศไทยท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรป่าไมซ่ึ้ง

เป็นแหล่งตน้นํ้ า ถูกใชใ้นภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคการเกษตรอย่างไม่ย ัง่ยืนทาํให้พื้นท่ีป่าลดลง 

ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2560 มีพื้นท่ี

ป่าไมล้ดลงถึง 36,410,524 ไร่ (สํานักงานจดัการ

ท่ีดินป่าไม,้ 2561) เป็นท่ีทราบกนัดีว่าป่าไมเ้ป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัอยา่งยิง่กบัชีวิตมนุษย ์

ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตท่ีได้จากไม้โดยตรง และ

ผลผลิตท่ีได้จากส่ิงท่ีอาศัยอยู่ในป่าไม้ และท่ี

สําคัญป่าไม้มีส่วนสําคัญในการช่วยส่งเสริม

อ า ก า ศ ข อ ง โ ล ก ดี ข้ึ น  โ ด ย ก า ร ดู ด ซั บ
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คาร์บอนไดออกไซด์ท่ี เป็นหน่ึงในก๊าซเรือน

กระจกท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าใน

บรรยากาศท่ีจะมีคาร์บอนอยู่น้อยกว่า 1% แต่

คาร์บอนมีผลกระทบอยา่งมากต่อสภาพภูมิอากาศ 

(Celina et al, 2019)คาร์บอนไดออกไซดน์ั้นจะถูก

ใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์แสงของตน้ไม ้และ

นาํมากกกัเกบ็สะสมคาร์บอนในส่วนเหนือพื้นดิน

เก็บไวใ้นรูปของมวลชีวภาพ และใต้ดินในรูป

ของอินทรียวตัถุ (กรมป่าไม,้ 2552) โดยปริมาณ

การดูดซับคาร์บอนต่อปีของตน้ไมจ้ะมีค่าสูงใน

ช่วงแรกของการเจริญเติบโต จึงทาํให้มีศกัยภาพ

การกักเก็บคาร์บอนได้ดีกว่าพืชทางการเกษตร

และหญา้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์

พื ช , 2559)  ส่ ว น ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์พบในกระบวนการหายใจ

ของพืช และจุลินทรีย์ในดิน ดั้ งนั้ นดินจึงเป็น

ตวักลางท่ีมีศกัยภาพและความสําคญัอย่างยิ่งทั้ง

ใ น ก า ร กั ก เ ก็ บ แ ล ะ ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย

คาร์บอนไดออกไซด์ (วรพชัร และคณะ, 2561) 

ปัจจุบันมีขอ้มูลของดินอยู่มากมาย การจัดการ

ขอ้มูลทรัพยากรดินให้อยู่ในระบบอนุกรมวิธาน

ดินทาํใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงไดมี้การจดัจาํแนกดินออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้

ผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาเก่ียวกบัดินสามารถเขา้ใจได้

ง่าย ซ่ึงขอ้มูลของดินเองนั้นยงัมีการเปล่ียนแปลง

อยูเ่สมอ (เอิบ, 2542) จึงไดมี้การศึกษาการกาํเนิด 

กระบวนการต่าง  ๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง  คุณสมบัติ  

ขอ้จาํกดั และความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์

ดินนั้ น ๆ และจัดทําให้เป็นฐานข้อมูลในการ

จดัการทรัพยากร ระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้ม ใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข้ อ มู ล ก า ร กั ก เ ก็ บ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ากดินในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ

นั้นมีความสาํคญั 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ

แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพื้นท่ีท่ียงัอุดม

สมบูรณ์ มีพนัธ์ุพืชท่ีหายาก ทั้งยงัเป็นท่ีอยู่ของ

สตัวป่์าหายาก ใกลสู้ญพนัธ์ุหลายชนิด และไดรั้บ

การประกาศเป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติ 

จากองคก์ารยเูนสโก ภายใตช่ื้อผืนป่าดงพยาเยน็ - 

เขาใหญ่ เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีพื้นท่ี

ทั้งหมด 1,384,637.5 เป็นพื้นท่ีป่าถึง 1,229,789.63 

ไร่ หรือประมาณร้อยละ 91.47ประกอบด้วยป่า

เบญจพรรณ ป่าดงดิบแลง้ ป่าดงดิบช้ืน ป่าดิบเขา 

ทุ่งหญา้ ป่ารุ่นสอง และยงัมีแปลงศึกษาชีลกัษณ์

ของพืชถาวรขนาด 500 X 500 ตารางเมตร ใน

พื้นท่ีมอสิงโต ท่ีมีสภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นป่า

ดิบแลง้ตามพื้นราบสลบับนเนินเขา  มีลกัษณะป่า

ดิบช้ืนตามบริเวณในท่ีลุ่มหรือริมลาํธาร (กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช, 2562) 

การศึกษาลกัษณะดิน และการสะสมคาร์บอนใน

ดินคร้ังน้ีในมอสิงโต เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

และเป็นข้อมูลสนับสนุนนโยบายการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอนัเน่ืองจากการทาํลายป่า

และการทาํให้ป่าเส่ือมโทรมในประเทศกําลัง

พัฒนา (Reducing Emission from Deforestation 

and Degradation in Developing Countries: 

REDD) และเพื่อประเมินศักยภาพการกักเก็บ

คาร์บอนของดินในป่าดิบแลง้ บริเวณมอสิงโต 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   
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อุปกรณ์และวธีิการ 

1. พืน้ทีศึ่กษา 

พื้นท่ีศึกษาแปลงศึกษาถาวรกวา้ง 500 

เมตร ยาว 500 เมตร ตั้ งอยู่ในเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติดงต้ิว-มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ (Figure 1) อยูห่่างจากจุดบริการนกัท่องเท่ียว

ของอุทยานไปทางทิศตะวนัตก 500 เมตร ซ่ึงเป็น

พื้นท่ีของ ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

และมีค่าพิกดั 14°26'23.65" เหนือ 101°21'50.64" 

ตะวนัออก 
 

2. วธีิการศึกษา 

2.1 การศึกษาลกัษณะดินและการสะสมคาร์บอนดิน 

เลือกตวัแทนดินตามลกัษณะของหินซ่ึงเป็น

วตัถุต้นกําเนิดท่ีแตกต่างกัน ศึกษาด้วยการทาํ

หลุมดินขนาด 1.5x2.0x2.0 เมตร (กวา้งxยาวxลึก) 

หรือจนพบชั้นหิน ซ่ึงผนัแปรไปตามลกัษณะของ

ดินและหิน (Table 1) จดัทาํคาํอธิบายหนา้ตดัดิน

และบรรยายลักษณะของดินตามคู่มือการเก็บ

ตัวอย่างและอธิบายลักษณะของดินภาคสนาม

ต า ม  National Soil Survey Center Natural 

Resources Conservation Service ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา ( เ อิบ, 2547)  และเก็บดินตาม

ลักษณะและขอบเขตของชั้ นดินท่ีแบ่งโดยใช้

ความแตกต่างท่ีได้จากการสังเกตและทดสอบ

เบ้ืองตน้ในสนาม โดยท่ีความลึกของชั้นดินนั้น

จะข้ึนอยู่ลักษณะ และความแตกต่างของดินท่ี

กล่าวมาข้างต้น โดยทําการเก็บตัวอย่างดิน 2 

รูปแบบคือ การเก็บตัวอย่างแบบรบกวนดิน 

(ทาํลายโครงสร้าง) และการเก็บตวัอย่างดินแบบ

ไม่รบกวนดิน (ไม่ทําลายโครงสร้าง) โดยใช้

กระบอกเหล็กและแหวนเก็บตวัอย่างดินท่ีทราบ

ปริมาตรท่ีแน่นอน เพื่อศึกษาจาํแนกปริมาณกรวด 

มวลดิน (National Soil Survey Center, 1996) และ

ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ (Nelson & Sommer, 

1996) ซ่ึงการรายงานปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมใน

ดินจะรายงานจาก 2 ระดบัความลึก คือ 0-30 และ 

30-100 เซนติเมตรเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ

สนบัสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการทาํลายป่าในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาตาม 

The UN-REDD (Global Observation of Forest 

and Land Cover Dynamic, 2009) 
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Figure 1 Location of study area 

 

Table 1 Coordinates of each soil profiles 

No. code 
Coordinates (UTM) 

Topography 
X Y zone 

1 MOS 1512 754478 m. east 1597383 m. north 47N  Rolling 

2 MOS 2601 754705 m. east 1597614 m. north 47N Rolling 

3 MOS 3719 754868 m. east 1597690 m. north 47N Undulating 

4 MOS 4523 755054 m. east 1597749 m. north 47N Rolling 

5 MOS 4608 755111 m. east 1597539 m. north 47N Undulating 

ผลและวจิารณ์  

1. สภาพทัว่ไปของพืน้ทีม่อสิงโต  

สภาพพื้นท่ีศึกษามีสภาพภูมิประเทศเป็น

ท่ีราบสลับกับเนินเขา และมีทางนํ้ าไหลผ่าน มี

ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 800 เมตร มี

ป ริ ม า ณ นํ้ า ฝ น ต ล อ ด ปี เ ฉ ล่ี ย เ ท่ า กับ   3,375.9 

มิลลิเมตร มีฝนตกหนกัสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม

เฉล่ีย 627 มิลลิเมตร ร้อนสุดในช่วงเดือนเมษายน 

อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดประมาณ 28 องศาเซลเซียส 

หนาวสุดช่วงเดือนธนัวาคมและมกราคม อุณหภูมิ
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เฉล่ียตํ่าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

เฉล่ียตลอดทั้ ง ปีประมาณ 20 องศาเซลเซียส 

ลกัษณะทางธรณีตามการเกิดของหินในแปลงถาวร

พบว่าลกัษณะทางธรณีเป็นหินไรโอไลต์ แอนดี

ไซต ์หินทฟัฟ์แสดงการไหล หินกรวดเหล่ียมภูเขา

ไฟ หินไรโอลิติกทฟัฟ์ และหินแอนดิซิติกทฟัฟ์ 

(กรมทรัพยากรธรณี, 2553) 
 

2. ลกัษณะทางกายภาพของดิน 

สมบติัทางกายภาพของดินซ่ึงจะประกอบไป

ด้วย เน้ือดิน (soil texture) และการกระจายของ

อ นุ ภ า ค ดิ น  (soil particle distribution)  ค ว า ม

หนาแน่นรวมของดิน (soil density) สีดิน การ

จดัเรียงตวัของชั้นดิน รูปร่างของโครงสร้างดิน 

ดินในบริเวณท่ี 1 (MOS 1512) เป็นดินลึก มี

การพฒันาการตวัสูง มีการจดัเรียงตวัของชั้นดิน

แบบ A-AB-Bt-Bt2 มีสีนํ้ าตาลอ่อนในดา้นบน และ

สีนํ้ าตาลในดินล่าง เน้ือดินเป็นดินเหนียวและ

เหนียวข้ึนตามความลึกดินในดินล่าง โครงสร้าง

เป็นแบบกอ้นกลมดินบน และเหล่ียมมุมมนในดิน

ล่าง พบกรวดปนท่ีชั้นความลึกมากกวา่ 80 ซม. ดิน

มีความหนาแน่นรวมอยู่ในระดบัตํ่าถึงปานกลาง 

(1.07-1.50 เม.ก./ม3) 

ดินในบริเวณท่ี 2 (MOS 2601) เป็นดินลึก มี

การพฒันาการตวัสูง มีการจดัเรียงตวัของชั้นดิน

แบบ A-BA-Bt-Bt2 มีสีแดงอ่อนในดา้นบน และสี

เหลืองซีด ผสมสีแดงเขม้ 10% ในดินล่าง เน้ือดิน

เป็นดินเหนียวและเหนียวข้ึนตามความลึกดิน 

โครงสร้างเป็นแบบก้อนกลมดินบน และเหล่ียม

มุมคมในดินล่าง ดินความหนาแน่นรวมอยู่ใน

ระดบัตํ่าถึงปานกลาง (1.34-1.54 เม.ก./ม3)  

 ดินในบริเวณท่ี 3 (MOS 3719) เป็นดินลึก 

มีการพฒันาการตวัสูง มีการจดัเรียงตวัของชั้นดิน

แบบ A-Bt-Bt2 มีสีเทาปนแดงเขม้ในดา้นบน และ

สีเหลืองปนแดงในดินล่างในดินล่าง เน้ือดินเป็น

ดิ น เ ห นี ย ว แ ล ะ เ ห นี ย ว ข้ึ น ต า ม ค ว า ม ลึ ก ดิ น 

โครงสร้างเป็นแบบกอ้นกลมดินบน และเหล่ียม

มุมคมในดินล่าง ดินมีความหนาแน่นรวมอยู่ใน

ระดบัตํ่าถึงค่อนขา้งสูง (0.99-1.71 เม.ก./ม3) 

 ดินในบริเวณท่ี 4 (MOS 4523) เป็นดินลึก 

มีการพฒันาการตวัสูง มีการจดัเรียงตวัของชั้นดิน

แบบ A-E-Bt-Bt2-C1-C2-C3 มีสีนํ้ าตาลในด้านบน 

และสีเทาปนแดง หรือสีนํ้ าตาลปนแดงในดินล่าง

ในดินล่าง เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวในดินบน มี

การสะสมดินเหนียว และพบชั้นดินทรายท่ีเกิดจาก

อิทธิพลของลาํนํ้ าในดินล่าง โครงสร้างเป็นแบบ

กอ้นกลมดินบน และเหล่ียมมุมมนในดินล่าง ดินมี

ความหนาแน่นรวมอยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง 

(1.05-1.41 เม.ก./ม3) 

 ดินในบริเวณท่ี 5 (MOS 4608) เป็นดินลึก มี

การพฒันาการตวัสูง มีการจดัเรียงตวัของชั้นดินแบบ 

A-Bt-Bt2 มีสีนํ้ าตาลปนแดงในดา้นบน และสีเหลือง

ปนแดงในดินล่างในดินล่าง เน้ือดินเป็นดินทรายปน

ร่วนและเหนียวข้ึนตามความลึกดินในดินล่าง 

โครงสร้างเป็นแบบกอ้นกลมดินบน และเหล่ียมมุม

มนในดินล่าง ดินมีความหนาแน่นรวมอยู่ในระดบั

ตํ่าถึงค่อนข้างตํ่ า (1.15-1.40 เม.ก./ม3) พบกรวด

ตั้ งแต่ชั้นความลึก 60 เซนติเมตร และเพิ่มข้ึนตาม

ความลึกของดิน 
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Figure 2 Particle size and soil texture 
 

 เน้ือดินส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มดินเหนียว

และมีความความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย

เน่ืองจากป่ามีลกัษณะเป็นป่าดิบแลง้ซ่ึงจะรักษา

สภาพความช้ืนภายในดินไดดี้ส่งผลต่อกิจกรรม

ของจุลินทรียใ์นดิน และมีพืชปกคลุมดินตลอด

ทั้ งปีถึงจะมีไมใ้หญ่ลม้ตายก็จะมีไมพุ้่มเติบโต

ข้ึนมาแทนท่ีช่องว่างอย่างรวดเร็ว (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์พืช, 2558) ส่งผลให้

ดินเกิดการชะล้างน้อยซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้

สูญเสียอนุภาคดินเหนียว (อาํนาจ และณัฐพล, 

2548) ในส่วนของหลุมท่ี 4 ท่ีพบอนุภาคดินทราย

ในปริมาณท่ีสูงและพบในดินล่าง เ น่ืองจาก

อิทธิพลของแม่ภายในพื้นท่ี 
 

 

 

 

 

 

3. ปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอน 

จาก Table 2 พบว่า มวลรวมของดินบน (0-30 

เซนติเมตร) มีค่าอยู่ระหว่าง 3,375.33-4,013.11 

ตนั/เฮกตาร์ มวลรวมของดินล่าง             (30-100 

เซนติเมตร) มีพิสัยอยู่ท่ี 5,376.98-6,044.19 ตัน/

เฮกตาร์ มีปริมาณการสะสมคาร์บอนของดินบน มี

พิสัยอยู่ท่ี 49.03-85.27 ตัน/เฮกตาร์ ปริมาณการ

สะสมคาร์บอนของดินล่าง มีพิสยัอยูท่ี่ 18.70-62.89 

ตนั/เฮกตาร์ ปริมาณการสะสมคาร์บอนของดินใน

ความลึก 1 เมตร มีพิสัยอยู่ท่ี 72.45-147.69 ตัน/

เฮกตาร์ 

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

153 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาของ Phouveth 

and other (2009), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพนัธ์พืช (2559), วรนันท์ และคณะ (2555) 

และอาํนาจ และณัฐพล (2548) พบว่าปริมาณการ

กักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน มีตั้ งแต่ 48.01, 

67.80, 81.73, 118.00 ตนั/เฮกตาร์ ในบริเวณพื้นท่ี

ของอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย, อุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, สถานี

วิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา 

และสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราชตามลาํดับ 

ซ่ึงพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีอุณหภูมิเฉล่ีย

ทั้ งปีท่ีต ํ่ากว่าจึงทาํอินทรีย์คาร์บอนมีการย่อย

สลายท่ีช้ากว่า  และยังเป็นพื้นท่ี ท่ีได้รับการ

อนุรักษจึ์งทาํใหมี้การสะสมในปริมาณท่ีมากกว่า 

(อุเทน และภูวดล, 2559) 

 

 

Table 2 Carbon stock in soil 

code 
soil mass (t/ha) c-stock (t/ha) 

0-30 cm. 30-100 cm. 0-30 cm. 30-100 cm. 0-100 cm. 

MOS 1512 3,777.62 6,044.19  49.03  39.01 88.04 

MOS 2601 4,013.11 5,897.01  53.74  18.70 72.45 

MOS 3719 3,375.33 5,651.71  84.79  62.89 147.69 

MOS 4523 3,571.57 5,386.79  78.73  42.04 120.77 

MOS 4608 3,542.13 5,376.98  85.27  53.79 139.06 

 

สรุป 

 ดินในป่าดิบแลง้ บริเวณมอสิงโต อุทยา

แห่งชาติเขาใหญ่ เป็นดินลึกท่ีมีการพฒันาการตวั

สูง มีเน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ในดินบน

และเหนียวข้ึนตามความลึกของดิน เน่ืองจากดิน

มีพืชปกคลุมดินตลอดทั้งปีซ่ึงเป็นลกัษณะของป่า

ดิบแลง้ ความหนาแน่นรวามของดินค่อนขา้งตํ่า

แ ละ เ พิ่ ม ข้ึน ต ามค ว าม ลึก ข ง ดิ น  แ ล ะ ดิ น มี

ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนท่ีความลึก 1 

เมตร มีค่าอยูท่ี่ 72.45-147.69 ตนั/เฮกตาร์ 
 

 

 

 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท่ี

ให้ความอนุเคราะห์ในเร่ืองสถานท่ี อาจารยจ์กัร

พงษ ์ไชยวงค ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในเร่ืองของ

ทุนการวิจยั ทุนการศึกษา และคาํแนะนาํ อาจารย ์

ดร.วิรงค์ จันทร อาจารย ์ดร.วาสนา วิรุณรัตน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อํ่ าทอง ท่ีให้

คาํแนะนําและช่วยเหลือในการวิจัยคร้ังน้ี คุณ

รัฐศาสตร์ สมนึก เจา้หน้าท่ีอาํนวยความสะดวก

ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า ป ฐ พี ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ

ในการเกบ็ขอ้มูลมาวิจยั 
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การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและการกกัเกบ็คาร์บอนของป่าเต็งรังบริเวณ ป่าชุมชนบ้านท่าสะแล  

อาํเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 

Forest Structure and Carbon Storage of Dry Dipterocarp Community Forest  

in Tha Sa Lae Village, Fang District, Chiang Mai Province 
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*Corresponding author: E-mail: nichapat1110@gmail.com 
 

บทคัดย่อ: ป่าชุมชนเป็นรูปแบบหน่ึงในการอนุรักษ์ป่าไม ้

โดยคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการพ้ืนท่ีของป่า

ชุมชน เพ่ือไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืนและเพ่ือการอนุรักษ์

ป่าไม้ให้มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์รวมทั้ งเป็นแหล่งกักเก็บ

คาร์บอน เพ่ือช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ

ท่ีเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

(climate change) การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

สร้างสังคมพืช ความหลากหลายชนิดพนัธ์ุและการกกัเก็บ

คาร์บอน เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทางวิชาการและแนวทาง

จดัการฟ้ืนฟู ให้เกิดความยัง่ยืนของทรัพยากรชีวภาพในป่า

ชุมชน โดยใชแ้ปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 40 x 40 เมตร จาํนวน 

15 แปลง เพ่ือสํารวจโครงสร้างและองคป์ระกอบพรรณไม ้

ในป่าชุมชนบา้นท่าสะแล ดาํเนินการระหว่าง ผลการศึกษา

พบว่า มีพัน ธ์ุ ไม้ทั้ งหมด 46  ช นิด  ( species) มีค่ าดัช นี

ความสําคญั (IVI) แสดงถึงอิทธิพลของพนัธ์ุไม ้5 อนัดับ

แรกคือ พลวง เตง็ รักใหญ่ เหมือดหลวง และคาํมอกนอ้ย มี

ค่าร้อยละ 51.92, 8.31, 5.55, 4.56 และ 3.67 ตามลาํดบั ค่า

ดชันีความหลากหลายของชนิดของพนัธ์ุไม ้(SWI) มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.57±0.35 และดชันีบ่งช้ีสภาพป่า (FCI) มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.80±1.22 การกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของ

พืชเท่ากบั 35.69 Mg ha-1 พนัธ์ุไมท่ี้มีการกกัเก็บคาร์บอนใน

มวลชีวภาพของพืช 5 อนัดบั คือ พลวง เต็ง สนสองใบ รัก

ใหญ่ และ เหมือดหลวงมีค่า 28.63, 2.49, 1.62, 1.52 และ 

0.27 Mg ha-1 ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การกกัเกบ็คาร์บอน ป่าเตง็รัง ป่าชุมชน 

Abstract: Community forest is one kind of forest 

conservation, that people in the community play a 

significant management for sustainable role use and 

providing a functional ecosystem. In addition it still play the 

important role as carbon storage to reduce carbon dioxide 

which is the main sources for climate change. This study 

aimed to the forest structure, species diversity and carbon 

storage of dry dipterocarp forest in Tha Sa Lae Village, 

Chiang Mai Province. Fifteen plots, each of 40 x 40 m2 in 

size were set up in forests by a random sampling, total 15 

plots, for tree observation..  The result showed that total of 

46 species were found. The quantitative value based on 

important value index (IVI) showed that the first five 

species with high value were Dipterocarpus tuberculatus, 

Shorea obtusa, Gluta usitata, Aporosa villosa and Gardenia 

obtusifolia (51.92, 8.31, 5.55, 4.56, and 3.67 %, 

respectively). The species diversity based on Shannon-

Weiner index (SWI) of forest was 1.57±0.35 and the value 

of forest condition index (FCI) was 1.80±1.22. Biomass of 

the tree species in the community forest was 72.21 Mg ha-1 

which converted to carbon storage was 35.69 72.21 Mg ha-

1 the first five species with high value were D.tuberculatus, 

Pinus merkusii, G,usitata, S.obtusa and A.villosa           

(28.63, 2.49, 1.62, 1.52, and 0.27 Mg ha-1, respectively). 

Keyword: carbon storage, deciduous dipterocarp forest, 

community forest 

mailto:nichapat1110@gmail.com
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บทนํา 

 ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) เป็นป่า

ผลดัใบ พบข้ึนกระจายบนพื้นท่ีท่ีมีความแห้งแลง้

และดินอุดมสมบูรณ์ตํ่า ปกคลุมพื้นท่ีราบข้ึนไป

ตามไหล่เขาและสันเขา (Smithinand et al., 1980) 

และมกัจะมีไฟป่าเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี และป่า

ไมมี้บทบาททั้งในดา้นการกกัเก็บและปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงตน้ไมจ้ะช่วยดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ผ่าน

กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช และนํามา

สะสมไวใ้นรูปของมวลชีวภาพ ทั้งในส่วนเหนือ

พื้นดินและใตพ้ื้นดิน การเพิ่มพูนของมวลชีวภาพ

จาการเ ติบโตของต้นไม้ ทําให้ มีการกัก เก็บ

คาร์บอนเพิ่มมากข้ึน จึงถือไดว้า่เป็นกระบวนการท่ี

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด ใ น ก า ร ล ด ก๊ า ซ

ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  (Viriyabuncha, 2003;   

Creedy and Wurzbacher, 2001)  ใ น ทางก ลับกัน

หากมีการบุกรุกเปล่ียนแปลงสภาพป่ารวมไปถึง

การเผาป่า ส่งผลทาํใหเ้กิดการสูญเสียคาร์บอนท่ีกกั

เก็บไวใ้นมวลชีวภาพของตน้ไม ้และส่งผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี

นั้ นๆ ทําให้มีการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Asanok et.at., 2013; Hannah et al., 1995) 

 ป่าชุมชนบ้านท่าสะแล เป็นป่าเต็งรัง

ธรรมชาติ ท่ีมีความสําคัญต่อหมู่บ้านท่าสะแล

และหมู่บา้นใกลเ้คียง จากการใชป้ระโยชน์ของ

ป่าชุมชน เพื่อการบริโภคและนําไปขายรวมถึง

ทรัพ ย าก ร ไ ม้ท่ี ชุมชน มีข้อตก ลง ใ น ก ารใ ช้

ประโยชน์ นอกจากน้ีชาวบา้นมีการใชป้ระโยชน์

จากการเก็บใบพลวงมาทาํ “ไพ” ท่ีใช้เป็นวสัดุ

คลุมดินต้นสตอร์เบอร์รีและใช้มุงหลังคา โดย

สามารถสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชนเป็นอยา่งมาก 

ถึงแมว้่าวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งป่าชุมชนบา้นท่า

สะแล เพื่อตอ้งการการอนุรักษ์และให้ชุมชนได้

ใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนอยา่งย ัง่ยืนก็พบปัญหา

การลกัลอบการตดัไม ้การเผาป่า และบุกรุกพื้นท่ี

ป่าเป็นประจาํ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาสังคมพืช ความหลากหลายชนิดพนัธ์ุ และ

การกกัเก็บคาร์บอนป่าเต็งรังท่ีเป็นป่าชุมชนหมู

บา้นท่าสะแล เพื่อให้ขอ้มูลพื้นฐานทางวิชาการ 

ในการจดัการฟ้ืนฟูป่า เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนของ

ทรัพยากรชีวภาพในป่าชุมชนต่อไป 
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

1. พืน้ทีศึ่กษา พื้นท่ีป่าชุมชนเป็นป่าเตง็รังบา้น

ท่าสะแล ตั้งอยู่ในตาํบลเวียง อาํเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม่ อยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศ

เหนือประมาณ 150 กิโลเมตร (Figure 1) พื้นท่ีป่า

ไมใ้นพื้นท่ีส่วนใหญ่ ป่าเต็งรังท่ีมีไมพ้ลวงเด่น 

ครอบคลุมพื้นที 1,280 เฮกแตร์ ซ่ึงอยู่สูงจาก

ระดบันํ้าทะเลปานกลาง 514 ถึง 581 เมตร 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ทาํการวางแปลง

สุ่มตวัอยา่งขนาด 40 x 40 เมตร จาํนวน 15 แปลง 

โดยการวางแปลงให้กระจายทัว่พื้นท่ีแบบสุ่มให้

ทั่ว พื้ น ท่ี ป่ า  ( random sampling) บัน ทึก ข้อ มูล

สภาพพื้นท่ี ได้แก่ ความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 

(altitude) ความลาดชัน (slope) ทิศด้านลาดของ

พื้ น ท่ี  ( slope aspect) และพิกัดทางภู มิศาสตร์  

(GPS) เกบ็ขอ้มูลทาํการวดัเสน้รอบวงของลาํตน้ท่ี

ระดบัอก (stem girth at breast height, GBH, 1.30 

เมตร จากพื้นดิน) ของพนัธ์ุไมท่ี้มีความสูงเกินกวา่ 

1.50 เมตร และวดัความสูง  
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Figure 1 Location of the study area (Tha Sa Lae Village, Fang District, Chiang Mai Province) 

3. การคาํนวณข้อมูลเชิงปริมาณ 

คาํนวณขอ้มูลความถ่ี ความหนาแน่น ความ

เด่น ดชันีความสําคญัทางนิเวศวิทยา (Ecological 

Importance Value Index, IVI) (Krebs, 1985) ดชันี

ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ (Species 

Diversity Index) ใ ช้ ส ม ก า ร  Shannon-Wiener 

Index (SWI) แ ละ ดัช นี บ่ง ช้ีสภ าพ ของป่าไ ม้ 

( Forest Condition Index, FCI) (Seeloy-ounkeaw, 

T. 2014)    

คาํนวณมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิด ท่ี

แยกสะสมในส่วนของลาํตน้ ก่ิง ใบและราก โดย

ใช้สมการแอลโลเมทรีของ Ogino et al. (1967) 

และมวลชีวภาพของราก ตามสมการแอลโลเมทรี

ของ Ogawa et al. (1965) และปริมาณคาร์บอนท่ี

กกัเก็บไวใ้นมวลชีวภาพของพนัธ์ุไม ้คาํนวณได้

จากการคูณค่าปริมาณมวลชีวภาพของพนัธ์ุไมก้บั

ค่าเฉล่ียปริมาณร้อยละของคาร์บอนในเน้ือเยือ่พืช 

โดยค่าเฉล่ียปริมาณร้อยละของคาร์บอนในส่วน

ลาํตน้ ก่ิง ใบ และราก ของพนัธ์ุไมท้ั้ ง 62 ชนิด 

จากการศึกษาในประเทศไทยมีค่าร้อยละเท่ากบั 

49 .90 , 48 .70 , 48 .30  และ 48 .20  ตามลําดับ 

(Tsutsumi et al.,1983) 
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ผลและวจิารณ์  

1. ลกัษณะป่าเต็งรังป่าชุมชนบ้านท่าสะแล 

ป่าเต็งรังบา้นท่าสะแลสภาพป่ามีลกัษณะ

เป็นป่าโปร่งและค่อนขา้งแหง้แลง้ มีการตดัฟันไม้

ขนาดใหญ่ไปใชป้ระโยชน์ ประกอบกบัการรุกลํ้า

และถางพื้นท่ีป่าให้กลายเป็นพื้นท่ีทางการเกษตร

ของชาวบา้นและนายทุนในปี ทาํให้ป่าค่อนขา้ง

เส่ือมโทรม พ.ศ. 2551 จึงริเร่ิมมีการจัดตั้ งป่า

ชุมชนบา้นท่าสะแล จากการวางแปลงสุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 15 แปลง พบพนัธ์ุไม้ทั้ งหมด 46 ชนิด 

(species) 41 สกลุ (genera) 29 วงศ ์(families) พนัธ์ุ

ไ ม้ เ รื อ น ย อ ด เ ด่ น ท่ี พ บ ม า ก คื อ  พ ล ว ง 

( Dipterocarpus tuberculatus) แ ละ  สน สองใ บ 

(Pinus merkusii) เม่ือพิจารณาพนัธ์ุไมมี้ค่าความถ่ี

การพบร้อยละ 100 คือ พลวง รองลงมาคือ รัก

ใหญ่ เหมือดหลวง คาํมอกนอ้ย มีค่าร้อยละ 93.33 

และ เตง็ มีค่าร้อยละ 80 ความหนาแน่นของตน้ไม้

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 39.18±183.89 ตน้ต่อเฮกแตร์ มี

พื้นท่ีหน้าตัด (basal area) รวมเท่ากับ 171.59 

ตารางเมตรต่อเฮกแตร์  และความเด่นของพนัธ์ุไม้

พบว่า พลวง มีค่ามากท่ีสุดร้อยละเท่ากับ 80.29 

ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด รองลงมาคือ เตง็ รักใหญ่ สน

สองใบ เหมือดหลวง มีค่าร้อยละ 5.25, 4.78, 4.75 

และ 1.25 ตามลาํดับ ซ่ึงความเด่นของพนัธ์ุไม้

คาํนวนไดจ้ากพื้นท่ีหนา้ตดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลผลิต

ข อ ง พัน ธ์ุ ไ ม้  แ ล ะ พัน ธ์ุ ไ ม้ช นิ ด ท่ี มี ค่ า ดัช นี

ความสาํคญั (IVI) ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของพนัธ์ุไม้

แต่ละชนิด พบว่า ไมพ้ลวง มีค่ามากท่ีสุดร้อยละ 

51.92 ของพนัธ์ุไมท้ั้งหมด รองลงมาคือ เต็ง รัก

ใหญ่ เหมือดหลวง และคาํมอกน้อย มีค่าร้อยละ 

8.31, 5.55, 4.56 และ 3.67 ตามลาํดบั (Table 1)  

จาการศึกษาพบว่าป่าเต็งรังบา้นท่าสะแล 

ไม้พลวงเป็นพันธ์ุไม้ท่ีมีความเด่นมากท่ีสุดมี

พื้ น ท่ี ห น้ า ตั ด โ ด ย ร ว ม แ ล ะ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ

ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด และการศึกษาของของ 

Phonchaluen (2009) ป่าเตง็รังป่าชุมชนบา้นทราย

ทอง 2 พื้นท่ี คือ 1. พื้นท่ีท่ีมีการอนุรักษ์มานาน

กว่า 50 ปี และ 2. พื้นท่ีอนุรักษใ์หม่อายุประมาณ 

26 ปี (เร่ิมอนุรักษ์ในปีพ.ศ. 2543) พบว่าทั้ ง 2 

พื้ น ท่ี มีพัน ธ์ุไม้วงศ์ยาง ท่ีผลัดใบเ ป็นไม้ท่ี มี

อิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดโดยเฉพาะไม้

เหียง เต็ง และรัง ซ่ึงพื้นท่ี 1 ไมเ้หียงมีค่าร้อยละ 

21.49 รองลงมาคือ เต็ง และรัง มีค่าร้อยละ 11.16 

และ 9.19 ตามลาํดบั พื้นท่ี 2 ไมเ้หียง มีค่าร้อยละ 

18.68 รองลงมาคือ เต็งและรักใหญ่ มีค่าร้อยละ 

16.6 5 และ 10.16 ตามลาํดับ ส่วนรายงานของ 

Khamyong (2009) ป่าเต็งรังอุทยานแห่งชาติสุ

เทพ-ปุย ไม่มีพนัธ์ุไมช้นิดใดโดดเด่นมาก ค่า IVI 

ของพนัธ์ุไมมี้ค่าใกลเ้คียงกนั มีค่าสูงสุดคือ เคาะ 

มีค่าร้อยละ 10.59 รองลงมาคือ พลวง เหียง เต็ง 

รัก  มี ค่ า ร้อยละ  9 .61 , 8 .29 , 7 .49  และ 4 .94 

ตามลาํดบั 
 

2. ความหลากหลายชนิดและดชันีบ่งช้ีสภาพป่า 

ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดของ 

Shannon-Wiener index (SWI) มี ค่า เท่ากับ 1.89 

และดชันีบ่งช้ีสภาพป่า (FCI) มีค่าเท่ากับ 27.02 

เม่ือพิจารณาค่าดชันีความหลากหลายถือว่ามีค่า

น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับป่าเต็งรังป่าชุมชน

บา้นทรายทองท่ีมีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ี

มีค่า SWI เท่ากบั 3.80 และ 3.33 ส่วนค่า FCI มีค่า

ใกลเ้คียงกับป่าชุมชนบ้านท่าสะแลมีค่าเท่ากับ 

31.03 และ18.81 ซ่ึงป่าชุมชนบ้านทรายทองทั้ ง     
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2 พื้นท่ี มีการอนุรักษป่์ามานานและปัจจุบนัหา้มมี

การตดัไมม้าใช้ประโยชน์ (Phonchaluen, 2009) 

ทาํใหส้ภาพป่าสมบูรณ์มากกว่าป่าเตง็รังป่าชุมชน

บา้นท่าสะแล เน่ืองจากในอดีตสภาพป่าค่อนขา้ง

เส่ือมโทรม และในปี พ.ศ. 2551 เร่ิมมีการจดัตั้ง

ป่าชุมชน ซ่ึงมีการจดัการออกกฎระเบียบอนุรักษ์

และการใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน เร่ิมมีการฟ้ืนฟูป่า

ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
 

3. การสะสมมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน

ของพืช 

การสะสมปริมาณมวลชีวภาพของพืชในป่าเตง็

รังป่าชุมชนบา้นท่าสะแล 15 แปลง มีมวลชีวภาพ

เหนือพื้นดินทั้ งหมดเท่ากับ 71.21 เมกกะกรัม      

ต่อเฮกแตร์ ซ่ึงสะสมส่วนลาํต้นมากท่ีสุด 48.11 

เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาคือ ใบ ราก และก่ิง 

มี ค่า  13.84, 10.07, 0.02 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์  

ตามลาํดบั โดยพนัธ์ุไมท่ี้มีการสะสมมวลชีวภาพ

มากท่ีสุด 5 อนัดบัไดแ้ก่ พลวง 57.93 เมกกะกรัม

ต่อเฮกแตร์ รองลงมาคือ เต็ง สนสองใบ รักใหญ่ 
และเหมือดหลวง มีค่าเท่ากบั 5.03, 3.27, 3.08 และ 

0.55 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ ตามลาํดบั 

 

 

 

 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวล

ชีวภาพในป่าเตง็รังป่าชุมชนบา้นท่าสะแลทั้งหมด

มี 35.69 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ โดยพนัธ์ุไมท่ี้มี

การกักเก็บคาร์บอนมากท่ีสุด 5 อันดับได้แก่ 

พลวง 28.63 เมกกะกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาคือ 

เต็ง สนสองใบ รักใหญ่ และเหมือดหลวง มีค่า

เท่ากบั 2.49, 1.62, 1.52 และ 0.27 เมกกะกรัมต่อ

เฮกแตร์ ตามลาํดบั (Table 2) 

การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังป่า

ชุมชนหมู่บา้นท่าสะแล มีค่านอ้ยกว่าปริมาณการ

กกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าเตง็รังป่าชุมชน

ตาํบลแม่ทาเชียงใหม่ มีค่าเท่ากับ 61.99 เมกกะ

ก รั ม ต่ อ เ ฮ ก แ ต ร์  ( Phongkhamphanh, 2015) 

เน่ืองจากป่าชุมชนตาํบลแม่ทามีการจัดการป่า

ชุมชนอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูง มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ทาํให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์

มากจึงทาํใหมี้การกกัเก็บคาร์บอนมาก และป่าเตง็

รังบา้นท่าสะแลท่ีเส่ือมโทรมในอดีต มีการจดัตั้ง

ป่าชุมชนและจัดการป่ามาไม่นาน ป่าท่ีอยู่ใน

ภาวะกาํลงัฟ้ืนฟูการกกัเก็บคาร์บอนจึงมีน้อยว่า

ป่าเตง็รังป่าชุมชนตาํบลแม่ทา 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

161 

Table 1 The quantitative characteristics of tree species of the DDF in Tha Sa Lae Village 

No. Common name Scientific name 
Freq. Den. B.A.  

(m2/ha) 

Relative value% IVI 

(%) (trees ha-1) Freq. Den. Do. 300 (%) 

1 พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 100.00 1230.83 137.77 7.18 68.28 80.29 155.75 51.92 

2 เตง็ Shorea obtusa Wall. ex Blume 80.00 251.25 9.01 5.74 13.94 5.25 24.93 8.31 

3 รักใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou 93.33 93.33 8.20 6.70 5.18 4.78 16.65 5.55 

4 เหมือดหลวง Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. 93.33 40.42 8.15 6.70 2.24 4.75 13.69 4.56 

5 คาํมอกนอ้ย Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. 93.33 55.42 2.14 6.70 3.07 1.25 11.02 3.67 

6 สนสองใบ Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 40.00 11.67 0.58 2.87 0.65 0.34 3.85 1.28 

7 เหมือดหอม Symplocos recemosa Roxb. 66.67 7.50 0.56 4.78 0.42 0.33 5.53 1.84 

8 สมอไทย Terminalia chebula Retz. 60.00 3.75 0.56 4.31 0.21 0.33 4.84 1.61 

9 หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 46.67 7.08 0.50 3.35 0.39 0.29 4.03 1.34 

10 เตง็หนาม Bridelia retusa (L.) A.Juss. 46.67 7.92 0.48 3.35 0.44 0.28 4.07 1.36 

11 กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex Schauer 46.67 6.67 0.36 3.35 0.37 0.21 3.93 1.31 

12 เคด็ Gardneria ovata Wall. 46.67 9.17 0.34 3.35 0.51 0.20 4.06 1.35 

13 ชิงชนั Dalbergia oliveri Prain 40.00 5.83 0.23 2.87 0.32 0.14 3.33 1.11 

14 รักขน Semecarpus anacardium Linn.f.  40.00 3.33 0.21 2.87 0.18 0.12 3.18 1.06 

15 ตาลเหลือง Ochna integerrima (Lour.) Merr. 40.00 3.75 0.21 2.87 0.21 0.12 3.20 1.07 

Species 16-46  460.00 460 64.58 2.27 33.01 3.58 1.32 12.64 

Total  1393.33 1802.50 171.59 100.00 100.00 100.00 300.00 100 

Remark: Freq.= Frequency, Den.=Density, Do.=Dominance, B.A.=Stem basal area, IVI=Importance value index 
 

Table 2 Amounts of carbon stored in plant biomass of the DDF in Tha Sa Lae Village 

No. Common name Scientific name 
Plant Biomass (mg ha-1) Total (mg ha-1) 

Stem Branch Leaf Root PB. CS. 

1 พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 38.71 10.94 0.14 8.14 57.93 28.63 

2 สนสองใบ Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 3.22 1.29 0.00 0.52 5.03 2.49 

3 รักใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou 2.16 0.65 0.01 0.45 3.27 1.62 

4 เตง็ Shorea obtusa Wall. ex Blume 2.07 0.48 0.02 0.51 3.08 1.52 

5 เหมือดหลวง Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. 0.37 0.08 0.00 0.09 0.55 0.27 

6 ชิงชนั Dalbergia oliveri Prain 0.17 0.05 0.00 0.03 0.25 0.12 

7 หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 0.16 0.05 0.00 0.03 0.24 0.12 

8 เกด็ดาํ Dalbergia cultrata Benth. 0.14 0.03 0.00 0.03 0.21 0.10 

9 เปาหนาม Bridelia retusa (L.) A.Juss. 0.13 0.03 0.00 0.03 0.19 0.09 

10 กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex Schauer 0.10 0.03 0.00 0.02 0.14 0.07 

11 สา้น Dillenia obovata (Blume) Hoogland 0.09 0.02 0.00 0.02 0.13 0.06 

12 คาํมอกนอ้ย Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. 0.07 0.01 0.00 0.02 0.12 0.06 

13 สมอไทย Terminalia chebula Retz. 0.06 0.02 0.00 0.01 0.10 0.05 

14 ข้ีอา้ย Walsura robusta Roxb. 0.06 0.02 0.00 0.01 0.09 0.05 

15 ลูบลีบ Phyllodium longipes (Craib) Schindl. 0.05 0.02 0.00 0.01 0.08 0.04 

 Species 16-46   0.54 0.12 0.01 0.13 0.80 0.40 

 Total   48.11 13.84 0.20 10.07 72.21 35.69 

Remark: PB. = Plant Biomass, CS. = Carbon Storage 
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สรุป 

การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและการกัก

เก็บคาร์บอนในป่าชุมชนท่ีเป็นป่าเต็งรังหมู่บา้น

ท่าสะแลใ นปัจ จุบันอยู่ ในภาวะ กําลัง ฟ้ืน ฟู

หลังจากมีการจัดตั้ งป่าชุมชนในปีพ.ศ. 2551          

มีแนวทางการจดัการป่าและการออกกฎระเบียบ

การอนุรักษป่์าและการใชป้ระโยชน์จากป่า และ

เม่ือพิจารณาลักษณะเชิงปริมาณของพันธ์ุไม้ 

พบว่าพันธ์ุไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็กและ

ขนาดกลางท่ีมีความหนาแน่นมาก พนัธ์ุไม้ท่ีมี

ความสาํคญัมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ  

ไ ม้พ ล ว ง ท่ี เ ป็น พัน ธ์ุ ไ ม้เ ด่น  มีก า รก ร ะ จ า ย

ครอบคลุมทั้งป่า และการกกัเก็บคาร์บอนในมวล

ชีวภาพของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิด พบว่าไมพ้ลวงมี

ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน

สูงสุดในป่า 
 

ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากการจดัการดูแลป่าในแต่ละพื้น

แตกต่างกันออกไป และข้ึนอยู่กับปัจจัยทาง

ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของป่า และการจดัการป่าใน

แต่ละพื้นท่ีจะมีการกกัเก็บคาร์บอนท่ีแตกต่างกนั 

ดังนั้ นควรการศึกษาระบบการจัดการป่าและ

ปัจจัย ส่ิงแวดล้อม ท่ี มีผลต่อ ส่ิงแวดล้อมใน          

การกกัเกบ็คาร์บอน 
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การกระจายของพนัธ์ุพืชและซากพืช ในพืน้ทีป่่าเตง็รัง มหาวทิยาลยัแม่โจ้ – แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิ

Plant and Litters Distribution in Deciduous Dipterocarp Forest at Maejo University Phrae Campus  
 

จิราพร ปักเขตานงั1 รัชนาวรรณ  จอมป้อ1 อรรถกฤษณ์ เช้ือกรด1 สุณิสา  ตม้กลัน่1 และ ต่อลาภ คาํโย1* 
1 สาขาวิชาเกษตรป่าไม ้ม.แม่โจ ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 54140 

*Corresponding author: E-mail: torlarp66@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ: การกระจายของพนัธ์ุพืชและซากพืชนับว่ามี

ความสําคญัต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนท่ีป่าสูง 

การศึกษาคร้ัง น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือต้องการทราบ

องค์ประกอบพรรณพืชและค่าเชิงปริมาณของไมใ้หญ่

และไม้หนุ่ม รวมถึงปริมาณและการกระจายของมวล

ชีวภาพเศษซากพืชในป่าเต็งรัง มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ โดยวางแปลงสํารวจจาํนวน 32 แปลง 

กระจายทัว่พ้ืนท่ี นาํขอ้มูลท่ีไดส้ร้างแผนท่ีการกระจาย

ความหนาแน่น พ้ืนท่ีหนา้ตดัและมวลชีวภาพเศษซากพืช 

ผลการศึกษาพบชนิดไมใ้หญ่ 17 วงศ์ 23 สกุล 26 ชนิด 

วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ DIPTERROCARPACEAE พบ

ไมใ้หญ่ทั้งส้ิน 15 วงศ ์21 สกุล 24 ชนิด ความหนาแน่น

และพ้ืนท่ีหน้าตดัรวมเท่ากบั 13,744 ตน้/ไร่ และ 9.61 

ตร.ม./ไร่ ชนิดพนัธ์ุท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เต็ง, ยางเหียง, 

ยางพลวง, รัง และ มะม่วงหัวแมงวนั พบจาํนวนชนิด

พันธ์ุไม้หนุ่มทั้ งส้ิน 13 ชนิด 11 สกุล 10 วงศ์ ความ

หนาแน่นและพ้ืนท่ีหน้าตดัรวมเท่ากับ 284.29 ตน้/ไร่ 

และ 1.99  ตร.ม./ไร่ ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เต็ง, รัง, 

เหมือดแอ, ยางพลวง และมะม่วงหัวแมงวนั มีค่ามวล

ชีวภาพของเศษซากพืช เท่ากบั 45.44 กก./ไร่ มีแผนท่ีการ

กระจายของความหนาแน่นของไมใ้หญ่และไมห้นุ่มใน

ระดบัมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 3.30 และ 7.99 ตามลาํดบั 

และแผนท่ีการกระจายของพ้ืนท่ีหนา้ตดัของไมใ้หญ่และ

ไมห้นุ่มในระดบัมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 6.45 และ 2.36 

ตามลาํดบั และมีแผนท่ีพ้ืนท่ีการกระจายของเศษซากพืช

ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากบั ร้อยละ 5.80 ของพ้ืนท่ี 

คาํสําคญั : มวลชีวภาพ, ซากพืช, ป่าเตง็รัง 

 

Abstract: Plant and litters distribution are very 

important for soil properties in the forest. This study 

aimed to clarify the species composition and quantitative 

data of tree and sapling, particular, litters biomass in the 

deciduous dipterocarp forest, DDF, Maejo University 

Phrae campus. The sample plots, total 32 plots, were set 

up which distributed the whole forest area. Then, all 

information was created into the quantitative 

characteristic map based on GIS. The result shows that 

17 families, 23 genus and 26 species of tree. The 

important family was Dipterocarpaceae. Tree density 

and basal area in DDF were 13,744 trees per rai and 9.61 

m2/rai. The dominance species was Shorea obtusa, 

Dipterocarpus obtusifolius, Dipterocarpus tuberculatns, 

Shorea siamensis and Buchanania lanzan. While, 

sapling density and basal area were 284.29 trees/ rai and 

1.99 m2/rai, respectively. The dominance sapling species 

was almost the same species as tree which the additional 

of Memecylon edule. The biomass of litters was 45.44 kg 

per rai. The highest tree and sapling density distribution 

area were 3.30 and 7.99 percent, respectively. The 

highest tree and sapling basal area distribution area was 

6.45 and 2.36 percent, respectively. While, the highest of 

litter distribution area was 5.80 percent. 

Keyword:  Biomass, Litters, Deciduous dipterocarp 

forest 
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บทนํา   

ลัก ษ ณ ะ ข อ ง ป่ า เ ต็ ง รั ง  เ ป็ น ป่ า โ ป ร่ ง

ประกอบดว้ยตน้ไมผ้ลดัใบขนาดกลางและขนาด

เลก็ข้ึนห่าง ๆ กระจดักระจายไม่ค่อยแน่นทึบ พื้น

ป่ า มี ห ญ้ า แ ล ะ ไ ผ่ แ ค ร ะ จํ า พ ว ก                                       

ไ ผ่ เ พ็ ก  ( Vietnamosasa pusilla) ไ ผ่ โ จ ด 

( Vietnamosasa ciliata) ข้ึ น ทั่ ว ไ ป  มี ลู ก ไ ม้  

ค่อนขา้งหนาแน่น มีไฟป่าเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี 

ทาํให้ลูกไมบ้างส่วนถูกไฟไหมต้ายทุกปี ตอ้งรอ

จนกว่าลูกไม้นั้ น ๆ จะสะสมอาหารไว้ในราก

เพียงพอจึงจะเติบโตข้ึนพน้อนัตรายจากไฟป่าได ้

บางพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบมีดินทรายค่อนขา้งลึกตน้ไม้

มกัมีขนาดสูงและใหญ่ข้ึนเป็นกลุ่ม ๆ แน่นคลา้ย

ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังท่ีมีสภาพค่อนขา้งแคระ

แกร็น  พบกระจายบนภูเขาภาคเหนือท่ีมีดินต้ืน

ตามไหล่เขาและสันเขา บริเวณท่ีแห้งแล้งมาก

ท่ีสุดจะพบรัง ข้ึนเกือบเป็นกลุ่มเดียวกันลว้น ๆ 

ส่วนเตง็มกัข้ึนปะปนกบัพรรณไมอ่ื้น ๆ พรรณไม้

เ ด่น ส่วน ใหญ่  เ ป็นก ลุ่มไ ม้วงศ์ยางผลัดใ บ 

(Deciduous species in Dipterocarpaceae) ท่ีสาํคญั

คือ เต็ง (Shorea obtusa) รัง (Shorea siamensis) 

ยางกราด (Dipterocarpus intricatus) ยาง เ หียง

( Dipterocarpus obtusifolius)  แ ล ะ ย า ง พ ล ว ง 

( Dipterocarpus tuberculatns) (ธวัชชัย , 2550 ) 

โดยป่าเต็งรังในพื้นท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจ ้– แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ นับเป็นป่าท่ีชุมชนได้มีการใช้

ประโยชน์มากมาย อีกทั้ ง เป็นแหล่งผลิตพืช

อาหารมากมายหลายอยา่ง ทาํใหส้ามารถดึงดูดนก 

แมลง และสัตว์กินพืชต่าง ๆ เข้ามาอาศัย แต่

ลักษณะพื้นท่ีของการกระจายของไม้ใหญ่ ไม้

หนุ่ม และอินทรียวัตถุในบริเวณพื้นท่ีเป็นส่ิง

สําคญัในการจดัการเพื่อความยัง่ยืนของพื้นท่ีป่า  

ทาํให้จาํเป็นตอ้งหาวิธีการสํารวจ เพื่อท่ีจะทราบ

ถึงฐานขอ้มูลการกระจายของไม้ใหญ่ ไมห้นุ่ม 

และซากพืช (litters) จากขอ้มูลการกระจายของไม้

ใหญ่ ไมห้นุ่ม  

ซากพืช อนัไดแ้ก่ ใบไม ้ก่ิงไม ้ดอก ผล 

ไม่ใช่ผลผลิตเดียวท่ีระบบนิเวศป่าไมส้ร้างข้ึน แต่

ซากพืชเหล่าน้ีมีความสาํคญัต่อการหมุนเวียนธาตุ

อาหารในป่าไมเ้ป็นอย่างมาก เน่ืองจากซากพืช

เหล่าน้ี  เ ม่ือตกลงสู่พื้นดินและถูกย่อยสลาย

กลายเป็นสารอินทรียท่ี์พืชและจุลินทรีย์ในดิน

สามารถนํากลับไปใช้ในการเจริญเติบโตและ

สะสมอยูใ่นชั้นดินต่อไป (พงษเ์ทพ, 2557) 

ดังนั้ น ว ัตถุประสงค์การศึกษาคร้ังน้ี  

เพื่อให้ทราบถึงการกระจายของไมใ้หญ่และไม้

หนุ่ม รวมถึงซากพืชในพื้นท่ีป่าเต็งรัง เพื่อทราบ

ถึงลกัษณะการกระจายของมวลชีวภาพจากการ

เก็บเศษก่ิงไมแ้ละใบไมท่ี้ร่วงหล่นของซากตน้ไม ้

เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัการป่าเต็งรังในพื้นท่ีให้

เกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไป   
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

1.  สถานที่ ศึ กษา  พื้ น ท่ี ป่ า เต็ ง รั งธรรมชาติ  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ อ. ร้องกวาง 

จ. แพร่ มีเน้ือท่ีประมาณ 1,041 ไร่ สภาพภูมิอากาศ มี

อุณหภูมิเฉล่ียรายปีระหว่าง 9.2-43.0 องศาเซลเซียส 

ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปีระหว่าง 1,009.8-1,550 

มิลลิเมตร (สญามล และแหลมไทย, 2558) 

2. การเก็บข้อมูล วางแปลงตัวอย่างขนาด 10 

เมตร x 10 เมตร จาํนวน 32 แปลง กระจายทัว่พื้นท่ี 

ในแต่ละแปลงแบ่งเป็นแปลงยอ่ยขนาด 4 เมตร x 4 

เมตร และขนาด 1 เมตร x 1 เมตร บริเวณมุมใดมุม
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หน่ึง เพื่อทาํการเก็บขอ้มูลความโต (Diameter at 

breast height: DBH) แ ล ะ  ค ว า ม สู ง ไ ม้ ใ ห ญ่        

(DBH> 4.5cm) ในแปลงขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 

และวัดขนาด DBH และความสูงของลูกไม้ 

(DBH<4.5 cm) ในแปลงย่อย 4 x 4 เมตร และเก็บ

ปริมาณอินทรียวตัถุเหนือผวิดินในแปลงยอ่ย 1 x 1 

เมตร พร้อมทาํแผนท่ีการกระจายความหนาแน่น 

พื้นท่ีหนา้ตดั และมวลชีวภาพของอินทรียวตัถุ โดย

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System, GIS ) เพื่อศึกษา

ก า ร ก ร ะ จ า ย ข อ ง ม ว ล ชี ว ภ า พ ซ า ก พื ช ต า ม                  

การกระจายพรรณไม ้
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 ความหนาแน่น (Density, D) และพื้นท่ีหนา้ตดั 

( Basal area) ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ถ่ี  ( Frequency, F)              

ของไมใ้หญ่และไมห้นุ่ม 

3.2 มวลชีวภาพของอินทรียวตัถุ คาํนวณหามวล

ชีวภาพหรือนํ้ าหนักแห้งของส่วนต่าง ๆ ของซาก

อินทรียวตัถุจากเปอร์เซ็นตค์วามช้ืน ในส่วนต่าง ๆ 

ของอินทรียวตัถุ ไดแ้ก่ ใบ และก่ิง ให้เป็นนํ้ าหนกั

แหง้ (กก./ตร.ม.) ดงัน้ี 

DW= (100×FW)/(MC+100) 

 เม่ือ DW = นํ้าหนกัแหง้ (กก.) 

                   FW = นํ้าหนกัสด (กก.) 

                   MC = เปอร์เซ็นตค์วามช้ืน  
 

ผลและวจิารณ์  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ 

พ บ ช นิ ด พั น ธ์ุ ไ ม้ ภ า ย ใ น ป่ า เ ต็ ง รั ง                   

(dry dipterocarp forest, DDF) จําน ว น  959 ต้น     

26 ชนิด 23 สกลุ 17 วงศ ์วงศท่ี์พบความหนาแน่น

มากท่ีสุด คือ DIPTERROCARPACEAE  

พบไมใ้หญ่ทั้งส้ิน 859 ตน้ 24 ชนิด 21 สกุล 15 

วงศ์ ความหนาแน่นของชนิดพนัธ์ุท่ีพบมากท่ีสุด 5 

อัน ดับ แ ร ก  คื อ  เ ต็ ง  ( Shorea obtasa) ย า ง เ หี ย ง  

( Dipterocarpus obtusifolius) ย า ง พ ล ว ง 

(Dipterocarpus tuberculatns) รัง (Shorea siamensis) 

และมะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania lanzan) มีค่า

เท่ากับ 175.50, 67.50, 62.00, 50.50 และ 19.00 ตร.

ม./ไร่ ตามลาํดับ ความถ่ีของชนิดพนัธ์ุท่ีมากท่ีสุด      

5 อันดับแรก คือ เต็ง รัง ยางเหียง ยางพลวง และ

มะม่วงหัวแมงวนั มีค่าเท่ากับ 96.88, 71.88, 59.38, 

46.88 และ 40.64 % ตามลาํดบั พบจาํนวนชนิดพนัธ์ุ

ไมห้นุ่มทั้งส้ิน 13 ชนิด 11 สกุล 10 วงศ ์ชนิดท่ีพบมี

ความหนาแน่นมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เตง็ รัง 

เหมือดแอ (Memecylon edule) ยางพลวง และมะม่วง

หวัแมงวนั มีค่าเท่ากบั 32.00, 15.00, 14.00, 8.00 และ 

5.00 ตร.ม./ไร่ ตามลาํดบั  
 

2. ความหนาแน่นของต้นไม้ในพืน้ที ่

การกระจายความหนาแน่นของไมใ้หญ่และ

ไมห้นุ่ม ในพื้นท่ีป่าเต็งรัง พบว่า มีการกระจาย

ความหนาแน่นของไมใ้หญ่เท่ากบั 13,744.00 ตน้/

ไร่ และไมห้นุ่มมีความหนาแน่นเท่ากับ 284.29 

ตน้/ไร่ โดยท่ีการกระจายความหนาแน่นของไม้

ใหญ่มีความหนาแน่นในระดบัมากถึงมากท่ีสุดมี

การกระจายอยู่ทัว่พื้นท่ีซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 24.10 

ของพื้นท่ีศึกษา (Table 1) ซ่ึงปริมาณไมห้นุ่มใน

พื้นท่ีท่ีมีสภาพไม่เหมาะสม ทําให้ไม้หนุ่มไม่

สามารถข้ึนอยูไ่ด ้ปริมาณของความหนาแน่นของ

ไมห้นุ่มจึงนอ้ย ซ่ึงพบว่าพื้นท่ีในระดบัปานกลาง

จนถึงน้อยท่ีสุดมีพื้นท่ี ร้อยละ 86.81 (Table 1) 

โดยชนิดพนัธ์ุพบมากท่ีสุด คือ เตง็ ทั้งในไมใ้หญ่
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และไมห้นุ่ม มีจาํนวนทั้งส้ิน 361 และ 32 ตน้/ไร่ 

ตามลาํดบั (Figure 1 และ 2) 

Table 1 Tree and sapling density distribution in DDF. 

Density (%) Tree Sapling 

Highest 3.30 7.99 

High 20.80 5.32 

Moderate 35.98 14.69 

Low 27.57 33.10 

Very low 12.51 39.02 
 

3. พืน้ทีห่น้าตัดของต้นไม้ในพืน้ที ่

พื้นท่ีหน้าตัดโดยรวมของไม้ใหญ่และไม้

หนุ่ม ในพื้นท่ีป่าเตง็รัง มีค่าเท่ากบั 9.61 ตร.ม./ไร่ 

และ 19.91 ตร.ม./ไร่ ตามลาํดับ ไม้ใหญ่มีการ

กระจายของขนาดพื้นท่ีหน้าตัดสูงและพบได้

ทัว่ไป โดยมีปริมาณมากในพื้นท่ีทางทิศใตข้อง

พื้นท่ีศึกษา ส่วนพื้นท่ีหน้าตัดของไม้หนุ่มมี

กระจายในระดบัปานกลางถึงนอ้ยมากกระจายอยู่

มากกว่า ร้อยละ 90.96 (Figure 3) ชนิดท่ีมีขนาด

พื้นท่ีหนา้ตดัสูงท่ีสุด คือ เตง็ ทั้งในระดบัไมใ้หญ่

และไม้หนุ่ม มีค่าเท่ากับ 3.91 ตร.ม./ไร่ และ 

13,744 ตน้/ไร่ ตามลาํดบั (Figure 3)   

จากการศึกษาของ สญามล และแหลมไทย 

(2558) พบขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัและความหนาแน่น

ของหมู่ไมมี้ค่าเท่ากบั 3.13 ตร.ม./ไร่ และ 515.52 

ตน้/ไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่าพื้นท่ีท่ีศึกษาท่ี

เป็นพื้นท่ีป่าเต็งรังท่ีเป็นป่ารุ่นท่ีสองท่ีมีต้นไม้

ขนาดเลก็มากรวมทั้งข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่นเห็นได้

จากปริมาณความหนาแน่นของไมห้นุ่ม 

4. มวลชีวภาพซากพืชในพืน้ทีป่่าเต็งรัง  

ผลการศึกษามวลชีวภาพของซากพืช (ใบ

และก่ิง) พบว่า มวลชีวภาพโดยรวมของพื้นท่ีมีค่า

ทั้งหมดเท่ากบั 45.44 กก./ไร่ แบ่งเป็นมวลชีวภาพ

ของใบเท่ากบั 13.92 กก./ไร่ และ มวลชีวภาพของ

ก่ิงเท่ากบั 31.54 กก./ไร่ (Figure 4) ซ่ึงพบไดท้ัว่ไป

และมีปริมาณมากทางทิศใตข้องพื้นท่ีศึกษา มีการ

กระจายของมวลชีวภาพใบและก่ิงสูงท่ีสุด คือ ร้อย

ละ 3.25 และ 2.55 ตามลาํดบั (Table 2)  

สรุป    

จากการศึกษาการกระจายของพนัธ์ุพืชและ

ซากพืช ในพื้นท่ีป่าเต็งรัง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้– 

แพร่  เฉลิมพระเ กียรติ  โดยการประยุกต์ใช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์  

( Geographic Information System, GIS )  เ ข้ามา

ช่วย พบชนิดพันธ์ุไม้ทั้ ง ส้ิน 959 ต้น 26 ชนิด        

23 ส กุ ล  17 ว ง ศ์  ว ง ศ์ ท่ี พ บ ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ 

DIPTERROCARPACEAE ก า รก ระ จ า ย ค ว า ม

หนาแน่นของไมใ้หญ่เท่ากับ 13,744.00 ตน้/ไร่ 

การกระจายพื้นท่ีหนา้ตดัของไมใ้หญ่และไมห้นุ่ม 

มีค่าเท่ากบั 9.61 ตร.ม./ไร่ และ 19.91 ตร.ม./ไร่ 

ตามลาํดบั และมวลชีวภาพทั้งหมด 45.44 กก./ไร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 Tree (A) and sapling (B) distribution in DDF. 
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Figure 2 Tree (A) and sapling (B) distribution of    

Shorea obtusa in the DDF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3  Basal area of tree and sapling distribution in 

the DDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 Basal area of Shorea obtusa distribution in the 

DDF; A) tree and B) sapling. 

Table 2 Biomass of leaves and branches distribution in DDF.  

Biomass (%) Leaves Branches 

Highest 3.25 2.55 

High 12.17 15.83 

Moderate 23.74 18.67 

Low 11.44 31.08 
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ลกัษณะโครงสร้าง และการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินลุ่มนํา้แม่คาํมี 

Characteristic of structure and land use change in Mae Kam Mee Watershed 
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บทคัดย่อ : การศึกษาลักษณะโครงสร้าง และการ

เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของลุ่มนํ้ าแม่คาํมี ซ่ึง

เป็นพ้ืนท่ีตน้นํ้ าท่ีสาํคญัของลุ่มนํ้ายม มีพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าขนาด

เท่ากับ 452.37  ตารางกิโลเมตร (282,731.82 ไร่) ระยะ

ความยาวลาํนํ้ าสายหลกัสั้น (56.82 กิโลเมตร) ทาํให้การ

ระบายนํ้ าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นของการ

ระบาย เท่ากบั 0.44 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร เป็นตวั

บ่งช้ีถึงการระบายนํ้ าดี ชั้ นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้ นท่ี 2 ถูก

เปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าแม่คาํมี มีค่ามากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 27.40 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินเพ่ิมข้ึน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขา้วโพด สวน

ผัก พืชไร่ กะหลํ่ าปลี และสวนยางพารา โดยพ้ืนท่ี

ขา้วโพด เพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 12 ปี เท่ากบั 13,601.1 ไร่ 

รองลงมาเป็น สวนยางพาราเท่ากบั 300.3 ไร่ ซ่ึงพ้ืนท่ีป่า

เบญจพรรณมีการสูญเสียมากท่ีสุดถึง 13,008.8 ไร่ หรือ

อตัราการสูญเสียพ้ืนท่ีป่าเฉล่ียเท่ากับ 1,084.1 ไร่ต่อปี 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีค่าสูงในบริเวณผิวดิน และ

ลดลงในดินชั้นล่าง ปริมาณอินทรียวตัถุในดินป่าเบญจ

พรรณมีค่าสูงมาก ปริมาณนํ้ าฝนรายปีเฉล่ียเท่ากับ 

1,208.7 มิลลิเมตร ปริมาณนํ้ าท่ารายเดือนมีความผนัแปร

สูง โดยเฉพาะช่วงนํ้ าหลาก และช่วงแลง้ฝน ในฤดูฝนมี

ปริมาณนํ้าลาํธารคิดเป็นร้อยละ 89.25 ขณะท่ีช่วงแลง้ฝน

มีปริมาณนํ้าในลาํธารร้อยละ 10.75 ทาํใหฤ้ดูฝนมีโอกาส

นํ้ าหลาก และเกิดภาวะขาดแคลนนํ้ าอยา่งรุนแรงในช่วง

ฤดูแลง้ ตั้งแต่เดือน ธนัวาคมถึงเมษายน  

คาํสําคญั: การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน, แม่คาํมี, ลุ่มนํ้า 

Abstract: The study conducted on structural 

characteristic and land usechange at Mae Kam Mee 

watershed where the most important of the Yom 

watershed and covered areas of 452.37 km3 (282,731.82 

rai). The main river is short (56.82 km) that make 

drainage is rapid.  The density of the drainage is 0.44 

km/km2 indicating it is  good drainage. The watershed 

class 2 was identified and the most changed (27.40%) 

was detected. The land uses were changed to 5 

cultivations: maize, vegetable, crops, cabbage and 

rubber.  Maize and rubber cultivation areas were 

increased in the past 12 year around 13,601.1 and 300.3 

rai, respectively. Mixed deciduous forest was the most 

changed equal to 13,008.8 rai that made land lost equal 

to 1,084.1 rai per year. Soil fertility was highest on the 

surface and decrease in the subsurface. Organic matter in 

the mixed deciduous forest is very high. The average 

annual rainfall is equal to 1,208.7 mm. Runoff in the 

watershed highly varied especially during the rainy and 

dry period. In wet period, the stream flow reaches up to 

89.25%. On the other hand, stream flows have 10.75% 

in dry period. The flooding could be occurred in wet 

period, while, the long-period of drought was found from 

December to April. However, the overall water quality is 

normally. 

Key word: land use change, Mae Kam Mee, Watershed
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บทนํา   

พื้นท่ีต้นนํ้ าลําธารท่ีสําคัญของประเทศใน

ภาคเหนือ หลายพื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม การ

เส่ือมโทรมดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลกั คือ ความ

ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการ

ดาํรงชีวิตทั้ งระดับของประชาชน และเพื่อพฒันา

เศรษฐกิจในระดับของนโยบาย มีการบุกรุกพื้นท่ี

และเปล่ียนแปลงไปทาํเกษตรกรรมดว้ยการปลูกพืช

ท่ีไดผ้ลผลิตในระยะเวลาอนัสั้นและเป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาด เช่น ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ยางพารา หรือ

ในบางพื้นท่ีอาจใช้เพื่อการปลูกขา้วไร่ ทั้งเพื่อขาย

และเพื่อบริโภคในครัวเรือน จากการเปล่ียนแปลง

พื้นท่ีป่าไมไ้ปเพื่อทาํการเกษตรกรรม และการใช้

ท่ีดินผิดประเภท เช่นการบุกรุกแผว้ถางพื้นท่ีลุ่มนํ้ า

ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 เพื่อปลูกพืชเกษตร ทาํให้เกิด

ป่าเส่ือมโทรมของพื้นท่ีตน้นํ้ าลาํธาร นิพนธ์ (2539) 

กล่าวว่า ป่าเป็นทั้งปัจจยัท่ีให้กาํเนิดดิน ป้องกนัการ

ชะล้างพังทลายหน้าดินและธาตุอาหารในดิน

ขณะเดียวกันก็เป็นตวัจกัรสําคญัในการหมุนเวียน

ธาตุอาหารจากอากาศสู่ป่า จากป่าสู่ดิน จากดินสู่ตน้-

ใบอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือตน้ใดตายไปตน้ใหม่ก็ข้ึน

ทดแทน ทําหน้าท่ีเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์

ต่อเน่ืองไปตราบเท่าท่ีไม่มีการทาํลาย ภาวะสมดุล

ของความอุดมสมบูรณ์เกิดข้ึนเม่ือป่าอยู่ในภาวะ

เสถียร(climax stage) และเป็นแหล่งส่งถ่ายธาตุ

อาหารพืชให้แก่พื้นท่ีลาดเชิงเขา และลุ่มสองฝ่ังลาํ

นํ้ าเป็นประจาํในช่วงฤดูฝนของทุกปี 

ลุ่มนํ้ า หมายถึง พื้นท่ีหน่วยหน่ึงซ่ึงครอบคลุม

ลาํนํ้ าธรรมชาติเพื่อทาํหนา้ท่ีรวบรวมนํ้ าใหไ้หลลงสู่

แม่นํ้ าหน่ึง พื้นท่ี ลุ่มนํ้ าแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่

แน่นอน ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิศาสตร์และวตัถุประสงค์

ในการจดัการแบ่งพื้นท่ีเพื่อการบริการจดัการ (เกษม, 

2551) และไดใ้ห้ความหมายของการวิเคราะห์ระบบ

ลุ่มนํ้ า ว่าหมายถึงการศึกษาสถานภาพและศกัยภาพ

ของโครงสร้างระบบลุ่มนํ้ าท่ีสัมพนัธ์ต่อบทบาท

หนา้ท่ีในการให้นํ้ า ควบคุมการพงัทลายของดิน ลด

ความเสียหายจากการเกิดนํ้ าท่วม และควบคุม

คุ ณ ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร ใ ช้

ทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มนํ้ าคือระบบนิเวศซ่ึงเป็น

ระบบส่ิงแวดลอ้มแบบเปิด (เกษม, 2539) จึงมีการ

แลกเปล่ียนวตัถุ พลงังาน มีปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ระบบ เช่น การหมุนเวียนธาตุอาหาร การหมุนเวียน

ของนํ้ า การเคล่ือนท่ีของพลงังานความร้อน ทาํให้

สามารถตรวจวดักระบวนการทุกขั้นตอนได ้เกษม 

(2539) กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดให้

พื้นท่ีลุ่มนํ้าทัว่ประเทศจาํแนกออกเป็น 5 ระดบัชั้น 

วตัถุประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ี เพื่อตอ้งการทราบ

ถึงลักษณะโครงสร้างลุ่มนํ้ าทั้ งด้านลักษณะทาง

กายภาพ อุตุ-อุทกวิทยา การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน

และลักษณะทางชีวภาพของพืช พร้อมทําการ

ประเมินสถานภาพทั้งโครงสร้างและหน้าท่ีของลุ่ม

นํ้ าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการลุ่มนํ้ าเชิงพื้นเพื่อ

ความยัง่ยนืต่อไป  
 

อุปกรณ์และวธีิการ   

1) ศึก ษ าลัก ษ ณ ะ ทางก าย ภ าพ แ ละ ก าร

เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่

คาํมี โดยใชแ้ผนท่ีลกัษณะภูมิประเทศ มาตราส่วน 

1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ร่วมกับภาพถ่าย

ดาวเทียม THAICHOT ระหว่างปี พ.ศ. 2545, 

2553 แ ละ  2557 พ ร้อมทั้ งทําก ารจําแ น ก ชั้ น

คุณภาพลุ่มนํ้ าในอดีตเปรียบเทียบกับปี 2557 
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ร ว ม ถึ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ก า ร ใ ช้

ประโยชน์ท่ีดินในสามช่วงเวลา 

2) ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ วิโดยใช้ขอ้มูล

ย ้อ น ห ลัง จ า ก ส ถ า นี ต ร ว จ วัด อ า ก า ศ แ พ ร่      

ยอ้นหลงั 20 ปี (2538-2557)  

3) การวิ เคราะห์ปริมาณนํ้ าท่าและข้อมูล

ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้ า โครงสร้างของลุ่ม

นํ้ าแม่คาํมีโดยใชปั้จจยัท่ีปรากฏ เช่น ขนาดพื้นท่ี

ลุ่มนํ้ า  ความยาว ลํานํ้ า  เ ส้นขอบเ ขต ลุ่มนํ้ า                

ทิศทางการระบายนํ้า 
 

ผลและวจิารณ์  

1. ลกัษณะโครงสร้างของลุ่มนํา้คาํมี 

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่คํามี มีพื้นท่ีเท่ากับ 452.37  

ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากบั 282,731.82 ไร่ เป็น

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าขนาดกลาง (เกษม, 2539) นํ้ าไหลจาก

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ไปยงัทิศตะวนัตกเฉียง

ใต ้ไหลลงแม่นํ้ ายม ณ ตาํบลแม่คาํมี อาํเภอหนอง

ม่วงไข่ และ อาํเภอเมือง จงัหวดัแพร่ ทิศเหนือ 

และทิศตะวันออก ติดกับอําเภอเวียงสา และ

อาํเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน (มีพื้นท่ีบางส่วนของ

อาํเภอเวียงสา และ อาํเภอนานอ้ยอยู่ในเขตพื้นท่ี

ลุ่มนํ้าแม่คาํมี ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร)  

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่คาํมี สามารถแบ่งเพื่อการ

จัดการเป็น 3 โซน ตามตาํแหน่งท่ีตั้ ง และการ

ปกครองดงัน้ี พื้นท่ีลุ่มนํ้ายอ่ยเท่ากบั 16 ลุ่มนํ้ายอ่ย 

โดยกระจายเป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าตอนบน ตอนกลาง 

และตอนล่าง มีจาํนวนพื้นท่ีลุ่มนํ้ ายอ่ยเท่ากบั 8, 6 

และ 2 ลุ่มนํ้ าย่อย ตามลาํดบั และ พื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่

คาํมีตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง มีพื้นท่ี

เ ท่ า กั บ  130.85, 197.98 แ ล ะ  123.55 ต า ร า ง

กิโลเมตร ตามลาํดบั โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

29, 44 และ 27 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่คาํมี ตามลาํดบั 

(ภาพท่ี 1) พื้นท่ี ลุ่มนํ้ าแม่คํามีมีความยาวเส้น

ขอบเขต เท่ากบั 141.19 กิโลเมตร ความยาวลาํธาร

สายหลกั เท่ากบั 56.82 กิโลเมตร ความยาวลาํธาร

ทั้งหมด เท่ากบั 197.44 กิโลเมตร ระดบัสูงสุดของ

พื้นท่ี และระดับตํ่ าสุดของพื้นท่ี เท่ากับ 1,380 

และ 140 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง พื้นท่ี

ลุ่มนํ้ าแม่คํามีมีความแตกต่างของพื้นท่ีสูงถึง 

1,240 เมตร และระยะความยาวลาํนํ้ าสายหลกัสั้น 

(56.82 กิโลเมตร) ทาํใหก้ารระบายนํ้าเป็นไปอยา่ง

รวดเร็วยิง่พิจารณาจากค่าตวัช้ีวดัรูปร่างของลุ่มนํ้า 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนท่ีขอบเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้าแม่คาํมี 
 

ค่าสมัประสิทธ์ิความหนาแน่น (compactness 

coefficient) เท่ากบั 1.86 ลกัษณะของลุ่มนํ้าแบบน้ี

จะมีลกัษณะผิดปกติเป็นรูปคลา้ยผลมะละกอมี

ความยาวเกือบสองเท่า แสดงถึงความลาดเทจาก

ขอบลุ่มนํ้ าถึงจุดลาํนํ้ าสายหลกัมีความลาดชนัสูง

ค่าฟอร์มแฟคเตอร์ (form factor) เป็นอตัราส่วน

ระหว่างความกวา้งต่อความยาวเฉล่ียของลุ่มนํ้ า 

ลุ่มนํ้าแม่คาํมีเท่ากบั 0.25 บ่งบอกไดว้่ารูปร่างของ

ลุ่มนํ้าค่อนขา้งเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีความยาวถึงส่ีเท่า

ของความกวา้ง อตัราส่วนความสูง (relief ratio) 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

172 

เท่ากบั 26.35 เมตรต่อกิโลเมตร ความลาดชนัเฉล่ีย

เท่ากับ 29.32 เปอร์เซ็นต์ ความสูงเฉล่ียเท่ากับ 

561.88 เมตรจากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง และ

ความหนาแน่นของการระบาย (drainage density) 

เท่ากบั 0.44 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร เป็นตวั

บ่ ง ช้ี ถึ ง ก า ร ร ะ บ า ย นํ้ า ดี  พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า             

(relief ratio)  ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ามีลกัษณะการระบายดี

มาก เม่ือฝนตกปริมาณนํ้ าจะไหลลงสู่ลาํธารหลกั

อย่างรวดเร็ว จากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงมี

จุดสูงสุดสู่ทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้หลลงสู่แม่นํ้ ายม 

รายละเอียดลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพของลุ่ม

นํ้าแม่คาํมี (ตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1 โครงสร้างทางกายภาพของลุ่มนํ้าแม่คาํมี 

 

 

 

 

 

 

2.การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิของลุ่ม

นํา้แม่คาํมี 

จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม THAICHOT 

การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินช่วง

ระยะเวลาปี พ.ศ. 2557 (12 ปี), 2553 (8 ปี)  และปี 

2545 พบว่าในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้น 1 และชั้น 2.มีการ

เปล่ียนแปลงสูงสุดเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาด

ชนัสูง และเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของลุ่มนํ้ าแม่คาํมี 

รวมกนัแลว้มีพื้นท่ีร้อยละ 49.49 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ า

ทั้งหมด การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ี

เพิ่มข้ึน 5 อนัดับแรกในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าชั้น 2 ได้แก่ 

ขา้วโพด สวนผกั พืชไร่ กะหลํ่าปลี และ สวน

ยางพารา คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 582.5, 386.9, 

196.4, 129.6 แ ละ  99.3 ตามลําดับ  โด ย พื้ น ท่ี

ข้าวโพดเพิ่มข้ึนในรอบ 12 ปี เพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด

เท่ากบั 13,601.1 ไร่ รองลงมาเป็น สวนยางพารา

เท่ากบั 300.3 ไร่ อตัราการสูญเสียพื้นท่ีป่าเบญจ

พรรณมีค่าสูงสุดเท่ากบั 13,008.8 ไร่ คิดเป็นอตัรา

การสูญเสียพื้นท่ีป่าเฉล่ียเท่ากับ 1084.1 ไร่ต่อปี  

(ภาพท่ี 2)  

3. ลกัษณะภูมิอากาศในพืน้ทีลุ่่มนํา้แม่คาํมี 

   ช่วงนํ้ าหลาก (wet period) และช่วงแลง้ฝน (dry 

period) โดยใชข้อ้มูลปริมาณนํ้ าฝน การระเหยนํ้ า 

และการระเหยนํ้ าของสถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดั

แพร่ ซ่ึงห่างจากพื้นท่ีลุ่มนํ้าประมาณ 15 กิโลเมตร 

ใชข้อ้มูล 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2556 พบว่า

ช่วงนํ้ าหลากในพื้นท่ีมีระยะเวลา 7 เดือน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงตุลาคม และช่วงแลง้ฝน

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม (ภาพท่ี 3) 

 

 
 

ลกัษณะทางกายภาพ ค่า หน่วย 

พ้ืนท่ี 452.37 ตร.กม 

ความยาวเสน้ขอบเขต 141.19  ตร.กม 

ความยาวลาํธารสายหลกั 56.82 ตร.กม 

ความยาวลาํธารทั้งหมด 197.44 ตร.กม 

ระดบัสูงสุดของพ้ืนท่ี 1380 ม. รทก. 

ระดบัตํ่าสุดของพ้ืนท่ี 140 ม. รทก. 

ระดบัท่ีปากลาํนํ้า 140 ม. รทก. 

ค่าสัมประสิทธ์ิความหนาแน่น 1.86  

ฟอร์มแฟคเตอร์ 0.25  

อตัราส่วนความสูง 26.35 ม/กม  

ความลาดชนัเฉล่ีย 29.32 เปอร์เซ็นต ์

ความสูงเฉล่ีย 561.88 ม. รทก. 

ความหนาแน่นของการระบาย  0.44 กม/ตร.กม 
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ภาพที ่2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินลุ่มนํ้าแม่คาํมีปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่3 ช่วงนํ้าหลากและช่วงแลง้ฝนในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ 

ปี 2538-2556 
 

4. ปริมาณนํา้ท่าในพืน้ทีลุ่่มนํา้แม่คาํมี 

   ปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียเท่ากบั 147.15 ลา้น ลบ.ม./ปี 

ในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณนํ้ ามากท่ีสุดเท่ากับ 

346.65 ลา้น ลบ.ม. ในปีน้ีไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังใหญ่

ในเดือน พฤศจิกายนในพื้นท่ีหลายจงัหวดั เดือน

กนัยายนมีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 39.11 

ลา้น ลบ.ม. (ภาพท่ี 4 และ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ปริมาณนํ้าท่าลุ่มนํ้าแม่คาํมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 กราฟนํ้าไหลลุ่มนํ้าแม่คาํมี เฉล่ีย 15 ปี 

 

สรุป 

พื้น ท่ี ลุ่มนํ้ าแม่คํา มี มีขนาดเท่ากับ 452.37  

ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากบั 282,731.82 ไร่ เป็น

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าขนาดกลาง มีพื้นท่ีลุ่มนํ้ าย่อยเท่ากับ 

16 ลุ่มนํ้ าย่อย ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าตอนบน ตอนกลาง 

และตอนล่าง จาํนวนลุ่มนํ้ ายอ่ยเท่ากบั 8, 6 และ 2 

ลุ่มนํ้ายอ่ย ตามลาํดบั ลุ่มนํ้าแม่คาํมีมีความยาวเสน้

ขอบเขต เท่ากบั 141.19 กิโลเมตร ความยาวลาํธาร

สายหลกั เท่ากบั 56.82 กิโลเมตร  ค ว า ม ย า ว ลํา

ธารทั้งหมด เท่ากบั 197.44 กิโลเมตร ระดบัสูงสุด

ของพื้นท่ี และระดบัตํ่าสุดของพื้นท่ี เท่ากบั 1,380 

และ 140 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ระยะ

ความยาวลาํนํ้ าสายหลกัสั้น (56.82 กิโลเมตร) ทาํ

ให้การระบายนํ้ าเป็นไปอย่างรวดเร็ว รูปร่างของ
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ลุ่มนํ้ าค่อนขา้งไปทางรูปส่ีเหล่ียม ความหนาแน่น

ของการระบาย (drainage density) เท่ากับ 0.44 

กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร เป็นตวับ่งช้ีถึงการ

ระบายนํ้ าดี ลกัษณะการระบายดีมาก เม่ือฝนตก

ปริมาณนํ้ าจะไหลลงสู่ลาํธารหลกัอย่างรวดเร็ว 

จากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงมีจุดสูงสุดสู่ทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตไ้หลลงสู่แม่นํ้ายม 

 ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 2 ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า

แม่คาํมี มีค่ามากสุด (คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของ

พื้นท่ี) รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 5 และ

ชั้ น  1A ตามลําดับ  การเป ล่ียนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึน 5 อนัดบัแรกในพื้นท่ีลุ่ม

นํ้าชั้น 2 ไดแ้ก่ ขา้วโพด สวนผกั พืชไร่ กะหลํ่าปลี 

และ สวนยางพารา พื้นท่ีขา้วโพดเพิ่มข้ึนในรอบ 

12 ปี เพิ่มข้ึนสูงท่ีสุดเท่ากบั 13,601.1 ไร่ รองลงมา

เป็น สวนยางพาราเท่ากบั 300.3 ไร่ พื้นท่ีป่าเบญจ

พรรณมีการเปล่ียนแปลงสูงสุดเท่ากับ 13,008.8 

ไ ร่  คิ ด เ ป็ น อัต ร า ก า ร สู ญ เ สี ย พื้ น ท่ี ป่ า เ ฉ ล่ี ย        

เท่ากบั 1,084.1 ไร่ต่อปี 

ป ริมาณนํ้ าฝนราย ปี เฉ ล่ีย เ ท่ ากับ  1,208.7 

มิลลิเมตร สูงสุดในเดือนสิงหาคม ปริมาณนํ้ าท่า

ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าแม่คาํมีในแต่ละเดือนมีความผนั

แปรสูง โดยเฉพาะช่วงนํ้ าหลาก และช่วงแลง้ฝน 

ในฤดูฝนมีปริมาณนํ้ าลาํธารคิดเป็นร้อยละ 89.25 

ในขณะท่ีในช่วงแล้งฝนมีปริมาณนํ้ าในลาํธาร

เท่ากับร้อยละ 10.75 ทําให้ฤดูฝนมีโอกาสนํ้ า

หลากท่วมอยา่ง และมีโอกาสนํ้าแลง้เกิดภาวะขาด

แคลนนํ้ าอยา่งรุนแรงติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

5 เดือนตั้งแต่เดือน ธนัวาคมถึงเดือนเมษายน  
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การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
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ชีพลกัษณ์ยางนา ยางพลวง และยางเหียง ในพืน้ทีจั่งหวดัแพร่ 

Phenology monitoring of Dipterocarpus alatus D. tuberculatus and D. intricatus at Phrae province 

 

ศิรินทิพย ์ชยัมงคล1* ธนากร ลทัธ์ิถีระสุวรรณ1 และวรีะชยั ฟองธิวงค์1  
 

1 สาขาวิชาการจดัการป่าไม ้มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ 54140 

*Corresponding author: E-mail: popoope29@gmail.com 
 

บทคัดย่อ:ชีพลกัษณ์เป็นลกัษณะการเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีสามารถพบดว้ยตา นกันิเวศวิทยาป่าไมใ้ชใ้นการติดตามการ

ออกดอกออกผล รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของใบในแต่ละปีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัแวดลอ้ม ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้นน้ใน

ไมเ้ศรษฐกิจวงศ์ยางบางชนิดไดแ้ก่ ยางนา (75 ตน้) ยางพลวง (56 ตน้)  และยางเหียง (52 ตน้) เพ่ือการต่อยอดในการเก็บ

เมลด็เพาะไมมี้ค่าโดยการใส่เช้ือเห็ดป่ากินได ้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ โดยทาํการติดตามการออกดอกติดผล การเปล่ียนแปลง

ของใบในช่วงเมษายน 2562 – 25 พฤศจิกายน 2562 ในพ้ืนท่ี 5 แห่งในจงัหวดัแพร่ และศึกษาปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายเดือน 

ผลการศึกษาพบวา่ ยางนา มีใบโตเตม็ท่ีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 62.5 ทั้งสองพ้ืนท่ี และใบโตเตม็ท่ี

จะลดตํ่าลงในช่วงฤดูแลง้ เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ในขณะท่ีใบโตเต็มท่ีลดตํ่าลงนั้นจะพบการแตกใบอ่อนแทนท่ี ใบ

อ่อน ใบเหลือง และก่ิงไม่มีใบมีค่าเท่ากนั เท่ากบัร้อยละ 12.5 การออกดอกในปีน้ีของยางนานอ้ยมากปกติจะออกช่วงเดือน

ธนัวาคมถึงเดือนมกราคม และผลจะแก่และร่วงตน้เดือนเมษายน จนถึงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนเมษายน ยางพลวง ในช่วงแลง้

จะพบการแตกใบอ่อนมากถึงร้อยละ 50 และสลดัท้ิงใบในช่วงน้ี ยางเหียงพบลกัษณะการแตกใบคลา้ยคลึงกบัยางพลวง ยาง

เหียงดอกตูมพบในเดือนตุลาคม และเร่ิมติดผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จากการติดตามขอ้มูลภูมิอากาศพบวา่ในปี 2562 ฝน

ตกล่าชา้ประมาณเดือนกรกฎาคม ทาํให้ใบโตเต็มท่ีปรากฏตั้งแต่เดือน กรกฎาคม และการติดดอกออกผลของไมท่ี้ทั้งสาม

ชนิดน้ีในจงัหวดัแพร่มีนอ้ย เกิดข้ึนเพราะคลาดเคล่ือนตามช่วงเวลาของปริมาณนํ้าฝน 

คาํสําคญั; ชีพลกัษณ์ ยางนา ยางพลวง ยางเหียง  

 

Abstract: Phenology was found by eyes. Ecologists have been monitoring to flowering and fruiting of plant. Include leave 

changed hole year and relationship with environs’ factors. In this study was concerned on Dipterocarpaceae sush as 

Dipterocarpus alatus (75 trees) D. tuberculatus (56 trees) and D. obtusifolius (52 trees); The collection of tree seeds with 

mother trees have been conducting by naturally mycorrhizal mushroom at Phrae province. The study was conducted on 

April to November 2019 at five sites of Phrae province. Monthly rainfall was studied. Result was found; D. alatus ‘s Mature 

leaves were found on April to November 2019 (62.5 %) and decreased at dry season (April to June). At the time of mature 

leaves of D. alatus were decreased, young leaves were shoot substituting. D. alatus’s young leaves, senescent leaves and 

bare were 12.5%. The flowering and fruiting of D. alatus’s were less and found at December to January. The fruits were 

fall on first week of April to third week of April. D. tuberculatus on dry season was found young leaves (50%) and found 

senescent leaves at the same time. D. obtusifolius was found similar with D. tuberculatus. D. obtusifolius’s flowering on 

October and flowering was found on November. The climatic data was found rainfall late start on July 2019. Mature leave 

was found start at July. Flowering of three species were less which related to variation of monthly rainfall. 

Keyword; Phenology, Dipterocarpus alatus, D. tuberculatus, D. obtusifolius 
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อตัราส่วนของมวลชีวภาพระหว่างรากและส่วนเหนือพืน้ดินของกล้าไม้ป่าเตง็รัง และป่าดิบแล้ง  

บริเวณสถานีวจัิยส่ิงแวดล้อมสะแกราช จังหวดันครราชสีมา 

Root-Shoot Ratio of Seedling in the Deciduous Dipterocarp Forest and the Dry Evergreen Forest  

at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province 

 

ชชัพิมุข ยะธา1* ชชัชยั สวสัดิมงคล1 ถาวร ก่อเกิด2 และ ดอกรัก มารอด1 
 

1ภาควิชาชีววทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
 

2สาํนกังานเลขานุการคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
 

*Corresponding author: E-mail:  ch.yatar@gmail.com  

บทคัดย่อ: การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงอตัราส่วนของมวลชีวภาพระหวา่งรากและส่วนเหนือพ้ืนดินของกลา้

ไมป่้าเตง็รังและป่าดิบแลง้ บริเวณสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา โดยคดัเลือกชนิดพรรณของกลา้ไม้

ป่าเต็งรังและป่าดิบแลง้ สังคมพืชละ 4 ชนิด ท่ีมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร เพ่ือขุดตวัอยา่งกลา้ไมแ้ละนาํมาหานํ้ าหนกั

แหง้ของส่วนรากและส่วนลาํตน้เหนือพ้ืนดิน ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนของมวลชีวภาพระหวา่งรากและส่วนลาํตน้เหนือ

พ้ืนดินของกลา้ไมใ้นป่าเต็งรังส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 1 คือ รัง มะค่าแต ้และแดง ยกเวน้กลา้ไมป้ระดู่ป่าท่ีมีค่าประมาณ  1 

แสดงใหเ้ห็นวา่ กลา้ไมป่้าเตง็รังนั้นมีความสามารถในการแตกหน่อภายหลงัจากการรบกวนจากความแหง้แลง้และไฟป่าสูง 

ขณะท่ีกลา้ไมใ้นป่าดิบเลง้ (เขลง ตะเคียนหิน แกว้ลาว และพลองกินลูก) มีอตัราส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 1 แสดงใหเ้ห็นวา่กลา้ไมป่้า

ดิบแลง้มีการสร้างมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินมากกวา่ส่วนรากโดยเฉพาะส่วนของใบและลาํตน้ และหากเกิดการตายจากการ

รบกวนกลา้ไมเ้หล่าน้ีอาจมีความสามารถในการแตกหน่อตํ่ากว่าไมจ้ากป่าเต็งรัง ดงันั้น ลกัษณะการปรับตวัเพ่ือการแตก

หน่อของชนิดกลา้ไมมี้ความแตกต่างกนัและสามารถใชใ้นการคดัเลือกชนิดไมเ้พ่ือการปลูกในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมได ้

คาํสําคญั: ลกัษณะการแตกหน่อ, การปรับตวัของกลา้ไม,้ การรบกวนจากความแหง้แลง้และไฟ 

 

Abstract: This study aimed to determine root- shoot (R-S) biomass ratio of seedling in the deciduous dipterocarp forest 

(DDF) and dry evergreen forest (DEF) at Sakaerat Environmental Research Station. Four seedling species, height < 30 cm, 

in each DDF and DEF were selected and their seedling samples were digged. All seedling samples were separated to measure 

the oven dry weight of root and above parts (stem and leave). The result showed that the DDF species (Sindora siamensis, 

Shorea siamensis and Xylia xylocarpa) mostly had R-S ratio over than 1, except, Pterocarpus macrocarpus which almost 

balance between root and above ground biomass. Indicating these seedling species had high adaptation on coppiced 

characteristic after died by disturbance factors, drought and fire. Contrasting with seedling from DEF (Dialium 

cochinchinense, Hopea ferrea, Walsura pinnata and Memecylon ovatum). Those species had R-S ratio mostly less than 1, 

particular, high stem and leave biomass were detected. Thus, the characteristic of coppicing varied among species and can 

be used for applying to select the suitable species for restoration based on the environmental factors of each site. 

Keyword: Coppiced characteristic, seedling adaptation, drought and fire disturbance 
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ความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 

Diversity of Plant in the Dong Phayayen-Khao Yai Forest 

 

เสกสรร ไกรทองสุข1* และวรดลต ์แจ่มจาํรูญ1 

 
1 กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

*Corresponding author: E-mail: Kong.sb944@gmail.com 

 

บทคัดย่อ: ผืนป่าขนาดใหญ่ย่อมเป็นแหล่งสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพทั้ งพืชพรรณและสัตวป่์าสูง ดงันั้น 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพคร้ังน้ีจึงใหค้วามสาํคญักบัพ้ืนท่ีกลุ่มป่า (forest complex) โดยเฉพาะกลุ่มป่าดงพญา

เยน็-เขาใหญ่ ท่ีประกอบดว้ยพ้ืนท่ีอนุรักษห์ลายแห่งคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทบัลาน อุทยานแห่งชาติ

ปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดงใหญ่ โดยในปีแรกไดท้าํการศึกษาวิจยัท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีถูกจดัตั้งเป็นแห่งแรกของไทย มีพ้ืนท่ี 2,165.55 ตร.กม. มีระดบัความสูงของพ้ืนท่ีรหวา่ง 70-1200 

เมตร จากระดบันํ้ าทะเล ประกอบไปดว้ย ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าเตง็รังและป่าผสมผลดัใบหรือป่าเบญจพรรณ การศึกษา

ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการสาํรวจความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยการสาํรวจและ

เก็บตวัอยา่งพรรณไม ้2 วิธี คือ 1.สาํรวจโดยใชแ้ปลงตวัอยา่ง ขนาด 20 x 50 ตร.ม.จาํนวน 3 แปลงต่อชนิดป่า และ 2. การ

เดินสาํรวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซ่ึงไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 

ผลการศึกษา พบพรรณพืชท่ีสามารถจาํแนกได ้87 วงศ ์240 สกุล และ 329 ชนิด เม่ือพิจาณาพรรณไมเ้ด่นในแต่ละชนิด

ป่า พบว่าป่าดิบแล้งพรรณไม้เด่นตามดัชนีค่าความสําคัญ (IVI) สูงสุดคือ ต้องแล่งเขาใหญ่ Polyalthia khaoyaiensis P. 

Bunchalee & Chantar. (38.05%) รองลงมาคือ สตีตน้ Sloanea sigun (Blume) K. Schum. (53.84) พรรณไมเ้ด่นในป่าดิบเขา

ตามดัชนีค่ าความสําคัญ คือ ทะโล้ Schima wallichii (DC.) Korth. (53.84%)  รองลงมาคือ ก่อเ ดือย Castanopsis 

acuminatissima (Blume) A. DC. (46.71%) พรรณไมเ้ด่นในป่าเตง็รังตามดชันีค่าความสาํคญั (IVI) คือ เหียง Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm. ex Miq. (222.88%) รองลงมาคือ กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. (24.92%) ส่วน

พรรณไมเ้ด่นในป่าเบญจพรรณตามดชันีค่าความสาํคญั คือ ต้ิวเกล้ียง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume (75.93%) 

รองลงมาคือประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz (51.83%) เม่ือพิจารณาสถานภาพของพรรณพืช (plant status) ท่ี

สํารวจพบสามารถระบุได้ว่ามีพืชเฉพาะถ่ินของประเทศไทย (endemics species) ได้แก่ ต้องแล่งเขาใหญ่ Polyalthia 

khaoyaiensis P. Bunchalee & Chantar. เปราะภูเขาใหญ่ Caulokaempferia saxicola K. Larsen ผักชีเขาใหญ่ Lindernia 

khaoyaiensis T. Yamaz. เครือหางไหลเขาใหญ่ Millettia khaoyaiensis Mattapha & Hawkins ซ่ึงพรรณไมท่ี้สาํรวจพบมีการ

กระจายแตกต่างกนัไปตามปัจจยัแวดลอ้มท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี ทั้งสภาพชนิดป่า สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และความสูงจาก

ระดบัทะเล  

ดงันั้น องคค์วามรู้ดา้นนิเวศวิทยาและการกระจายของพรรณพืชตามปัจจยัแวดลอ้มจาํกดัมีส่วนสาํคญัมากต่อการ

อนุรักษพ์นัธ์ุพืชใหด้าํรงอยูใ่นสภาพธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

คาํสําคญั: ความหลากหลาย พรรณพืช กลุ่มป่า ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 



การประชุมวชิาการเครือข่ายวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศไทย คร้ังท่ี 9 

คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหวา่ง วนัท่ี 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

178 

ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อความหลากชนิดของเห็ดป่าในสถานีวจัิยส่ิงแวดล้อมสะแกราช จังหวดันครราชสีมา 

Effect of Environmental Factors on Species Diversity of Wild Mushrooms  

in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province 

 

ศุทธินี ไชยแกว้1 ธารรัตน์  แกว้กระจ่าง1* และอุทยัวรรณ  แสงวณิช1 

 

1คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจกัร กทม. 10900 
*Corresponding author, E-mail: ffortrk@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ: เห็ดป่าเป็นหน่ึงในแหล่งอาหารและรายไดท่ี้มีความสําคญัของชุมชนท้องถ่ินในประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อความหลากชนิดของเห็ดป่า โดยดาํเนินการสาํรวจเห็ดในป่าในป่าเตง็รังและ

ป่าดิบแลง้ รวมถึงในสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา และเก็บขอ้มูลปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อุณหภูมิอากาศ 

อุณหภูมิดิน ความช้ืนอากาศ ความช้ืนดิน การปกคลุมเรือนยอด ค่า pH ของดิน เน้ือดิน (texture) ปริมาณอินทรียวตัถุและธาตุ

อาหาร (N, P, K, C) เพ่ือวิเคราะห์การจดัลาํดบัชั้น ตามวิธี Canonical Correspondence Analysis สํารวจช่วงฤดูฝน ผลการศึกษา

พบเห็ด 76 ชนิด ใน 38 สกุล 22 วงศ ์11 อนัดบั ในจาํนวนน้ีพบเห็ดในวงศ ์Russulaceae มากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์การจดัลาํดบั

ชั้นเพ่ือพิจาณาปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการปรากฏของดอกเห็ด โดยแยกวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มเห็ดท่ีข้ึนโดยตรงจากดิน 

(terrestrial mushroom) และกลุ่มเห็ดท่ีข้ึนบนเศษซากพืช (lignicolous mushroom) ผลการวิเคราะห์เห็ดท่ีข้ึนโดยตรงจากดิน

พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเห็ดท่ีอยูใ่นกลุ่มมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อปกคลุมเรือนยอด ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน เน้ือดิน

แบบทรายแป้ง และดินท่ีมีปริมาณไนโตรเจนสูง ส่วนกลุ่มเห็ดท่ีข้ึนบนเศษซากพืช ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อ

ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน และการปกคลุมเรือนยอด  

คาํสําคญั: ความหลากชนิด เห็ดป่า ปัจจยัแวดลอ้ม การปรากฏ 

 

Abstract: Wild mushroom is one of importance source of food and income for local people in Thailand. The aim of this study 

is to understand the effect of environmental factors on species diversity of wild mushrooms. Wild mushroom surveys were 

conducted in dry dipterocarp forest (DDF) and Dry evergreen forest (DEF) in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon 

Ratchasima Province during the mushroom growing season. Moreover, the environmental factors, including air humidity, air 

temperature, soil moisture content, soil temperature, crown cover, soil texture, soil pH, % organic matter, macro element             

(C, P, K, N) were collected for ordination analysis based on Canonical Correspondence Analysis (CCA). The results showed 

that 76 species 38 genus 22 family were found. Russulaceae the most family of wild mushroom were found. The CCA results 

showed that terrestrial mushrooms mostly positive related with the crown cover, air humidity, soil moisture, soil texture and 

high nitrogen content in soils. While, the most lignicolous mushrooms had positive related to the air humidity, soil moisture 

and crown cover. 

Keywords: Species Diversity Wild Mushroom Environmental Factor, Occurrence 
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